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LEI Nº 6.766/79 

Art. 37 - É vedado vender ou 

prometer vender parcela de 

loteamento ou desmembramento 

não registrado. 



CRIMES CONTRA A  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 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;  

 ... 



CRIMES CONTRA A  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

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;  

        ... 



CRIMES CONTRA A  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

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 

(cinquenta) vezes o maior salário mínimo 
vigente no País.  

 



CRIMES CONTRA A  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

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 (cinquenta) vezes o maior salário 

mínimo vigente no País, sem prejuízo das sanções 

administrativas cabíveis. 



Art. 38 - Verificado que o loteamento 

ou desmembramento não se acha 

registrado ou regularmente executado 

ou notificado pela Prefeitura 

Municipal, ou pelo Distrito Federal 

quando for o caso, deverá o 

adquirente do lote suspender o 

pagamento das prestações restantes e 

notificar o loteador para suprir a falta. 



REGISTRO DE IMÓVEIS 

 

À Empresa de Loteamentos ABC Ltda 

[Endereço] 

 

Senhor Representante, 

 

Pela presente, nos termos do artigo 38 da Lei 6.766/79, 

atendendo requerimento feito por Fulano de Tal, [qualificação], 

compromissário-comprador do lote nº 01 da quadra nº 05, do Loteamento 

“Jardim Monte Alegre”, situado neste Município, registrado neste cartório sob nº 

R.2 da matrícula nº 1000, em data de 15/03/2017, NOTIFICO Vossa Senhoria 

acerca da SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS das prestações vencidas, vincendas 

e que se vencerem, relativas ao lote supra mencionado, as quais serão 

depositadas na Caixa Econômica Federal, agência nº 9999, com incidência de 

juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de prévia 

autorização judicial, nos termos do §1º do artigo 38 da Lei 6.766/79, enquanto 

não forem ultimadas as obras de infraestrutura no mencionado loteamento, de 

acordo com ato administrativo de licença emitido pela Prefeitura Municipal 

desta cidade, nº 0001, datado de 10/01/2017. 

Atenciosamente 

 

_____________________ 

Oficial Registrador 



Parágrafo 1º - Ocorrendo a suspensão do 

pagamento das prestações restantes, na forma do 

“caput” deste artigo, o adquirente efetuará o 

depósito das prestações devidas junto ao Registro de 

Imóveis competente, que as depositará em 

estabelecimento de crédito, segundo a ordem 

prevista no inciso I do Art. 666 (atual Art. 840) do 

Código de Processo Civil, em conta com incidência 

de juros e correção monetária, cuja movimentação 

dependerá de prévia autorização judicial. 



 Os depósitos serão feitos: 

 1. Conta conjunta bancária, em nome do 

interessado e do RI; 

 2. Em estabelecimento de crédito oficial, 

onde houver; 

 3. Vencendo-se juros e correção monetária; 

 4. Mesmo em atraso, os depósitos poderão 
ser feitos independentemente de pagamento 

de juros ou quaisquer acréscimos; 

 5.As contas abertas só poderão ser 
movimentadas com autorização judicial. 

 



 

MODELO DE 

DEPÓSITO DE PRESTAÇÃO RELATIVA A LOTEAMENTO 

  

Promitente: Empresa de Loteamentos ABC Ltda 

Promissário: Fulano de Tal 

Loteamento: “Jardim Monte Alegre”       Lote: 01      Quadra: 05 

Nº da Prestação: 07 Vencimento: 10/10/2017 

Valor: R$ 2.000,00 (Dois mil Reais) 

Contrato firmado em: 10/03/2017 

Nos termos do artigo 38 §1º da Lei 6.766/79, o Sr. Fulano de Tal, 

[qualificação], efetuou o pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(Dois mil Reais) que será depositada na Caixa Econômica Federal, 

agência nº 9999, desta cidade de Vitória, Espírito Santo, com 

incidência de juros e correção monetária, cuja movimentação 

dependerá de prévia autorização judicial. 

Vitória, 20 de outubro de 2017. 

  

______________________ 

Oficial Registrador 

 



 Parágrafo 2º - A Prefeitura Municipal, ou o 

Distrito Federal quando for o caso, ou o 

Ministério Público, poderá promover a 

notificação ao loteador prevista no “caput” 

deste artigo. 



Parágrafo 3º - Regularizado o loteamento 

pelo loteador, este promoverá 

judicialmente a autorização para 

levantar as prestações depositadas, com 

os acréscimos de correção monetária e 

juros, sendo necessária a citação da 

Prefeitura, ou do Distrito Federal quando 

for o caso, para integrar o processo 

judicial aqui previsto, bem como 

audiência do Ministério Público. 



Parágrafo 4º - Após o reconhecimento 

judicial de regularidade do loteamento, 

o loteador notificará os adquirentes dos 

lotes, por intermédio do Registro de 

Imóveis competente, para que passem 

a pagar diretamente as prestações 

restantes, a contar da data da 

notificação. 



REGISTRO DE IMÓVEIS 

 

À Fulano de Tal 

[Endereço] 

 

Prezado Senhor, 

 

Pela presente, nos termos do artigo 38, §4º da Lei 

6.766/79, atendendo requerimento feito pela  Empresa de Loteamentos 

ABC Ltda, [qualificação], NOTIFICO Vossa Senhoria para que passe a 

pagar diretamente à loteadora as prestações restantes, a contar da data 

do recebimento desta notificação, em razão do reconhecimento da 

regularidade do Loteamento “Jardim Monte Alegre”, conforme decisão 

judicial datada de 20/10/2017. 

Atenciosamente 

 

_____________________ 

Oficial Registrador 



Parágrafo 5º - No caso de o loteador deixar 

de atender à notificação até o vencimento 

do prazo contratual, ou quando o 

loteamento ou desmembramento for 

regularizado pela Prefeitura Municipal, ou 

pelo Distrito Federal quando for o caso, nos 

termos do Art. 40 desta Lei, o loteador não 

poderá, a qualquer título, exigir o 

recebimento das prestações depositadas. 



Art. 40 - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal 

quando for o caso, se desatendida pelo loteador a 

notificação, poderá regularizar loteamento ou 

desmembramento não autorizado ou executado sem 

observância das determinações do ato administrativo 

de licença, para evitar lesão aos seus padrões de 

desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos 

adquirentes de lotes. 



Parágrafo 1º - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito 
Federal quando for o caso, que promover a 
regularização, na forma deste artigo, obterá 

judicialmente o levantamento das prestações 
depositadas, com os respectivos acréscimos 

de correção monetária e juros, nos termos do 
§ 1º do Art. 38 desta Lei, a título de 

ressarcimento das importâncias despendidas 
com equipamentos urbanos ou expropriações 
necessárias para regularizar o loteamento ou 

desmembramento. 



  

 

Parágrafo 2º - As importâncias 
despendidas pela Prefeitura Municipal, 

ou pelo Distrito Federal quando for o 
caso, para regularizar o loteamento ou 

desmembramento, caso não sejam 
integralmente ressarcidas conforme o 
disposto no parágrafo anterior, serão 

exigidas na parte faltante do loteador, 
aplicando-se o disposto no 

Art. 47 desta Lei. 



Parágrafo 3º - No caso de o loteador 

não cumprir o estabelecido no 

parágrafo anterior, a Prefeitura 

Municipal, ou o Distrito Federal quando 

for o caso, poderá receber as 

prestações dos adquirentes,                

até o valor devido. 



Parágrafo 4º - A Prefeitura Municipal, 
ou o Distrito Federal quando for o caso, 

para assegurar a regularização do 
loteamento ou desmembramento, 

bem como o ressarcimento integral de 
importâncias despendidas, ou a 

despender, poderá promover 
judicialmente os procedimentos 
cautelares necessários aos fins 

colimados. 



Parágrafo 5º - A regularização de um 

parcelamento pela Prefeitura Municipal, 

ou Distrito Federal, quando for o caso, 

não poderá contrariar o disposto nos 

Arts. 3o e 4o desta Lei, ressalvado o 

disposto no § 1o desse último.    



DAS INTIMAÇÕES E DO  

CANCELAMENTO 

 Procedimento previsto nos 
Artigos 32 e 36, III da Lei n. 

6.766/79, no caso de 
inadimplemento do 

adquirente 

 

Indispensáveis os registros do 
loteamento e do contrato 



REQUISITOS 

(requerimento e intimação) 

      1. Valor da dívida, juros e despesas; 

     2. Prazo para pagamento; 

     3. Valor total do contrato; 

     4. Número de parcelas pagas e seu 

montante (Vide Art. 35, LPS); 

     5. Intimações pessoais  (não se admitem 

postais) pelo RI ou pelo RTD, inclusive 

cônjuges; 

 



     6. Às pessoas jurídicas serão feitas aos seus representantes 
legais; 

     7. Adquirente não encontrado no endereço indicado no 

requerimento, será intimado naquele constante no contrato 

e no próprio lote; 

     8. Havendo recusa ou ainda desconhecido o seu 

paradeiro, a intimação será feita por EDITAL, publicado por 3 

(três) dias consecutivos na Comarca da situação do imóvel; 

 



     9. Na Capital, a publicação será feita no DO e num dos 

jornais locais de circulação diária; 

     10. Nas demais Comarcas, bastará a publicação num dos 

jornais locais, ou, não havendo em jornal da região; 

     11. Se o jornal local não for diário, a publicação nele será 
feita em 3 (três) dias consecutivos de circulação; 

     12. O edital deverá conter todos os dados do registro e 

indicação das partes; 



     13. Decorridos 10 (dez) dias da última publicação, 

considerar-se-á aperfeiçoada a intimação; 

     14. O cancelamento se fará, caso não se efetue o 
pagamento, 30 (trinta) dias após o aperfeiçoamento da 

intimação; 

     15. O cancelamento pode ser requerido à vista da 

intimação judicial. 



PRENOTAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR 

 

Requerente: Empresa de Loteamentos ABC Ltda 

Requerido: Registro de Imóveis 

Assunto: NOTIFICAÇÃO/CONSTITUIÇÃO EM MORA – Art. 32 da 

Lei 6766/79 

Imóvel: Lote 01 da Quadra 05, Loteamento “Jardim Monte 

Alegre”, Vitória-ES, matrícula nº 1.000 

Nº da Prestação: 07 Vencimento: 10/10/2017 

Autuação: 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete 

(22/10/2017) nesta cidade de Vitória, autuo o requerimento e 

documentos que se seguem. Eu, ________________ [nome], 

escrevente digitei e subscrevi. 



Vitória, 20 de outubro de 2017. 

A Fulano de Tal 

[Endereço] 

Prezado Senhor, 

[Nome], Oficial do Registro de Imóveis desta cidade, nos 

termos do artigo 32, §1º da Lei 6.766/79, atendendo requerimento feito 

pela  Empresa de Loteamentos ABC Ltda, [qualificação],vem por meio 

desta I N T I M A R Vossa Senhoria para que no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento desta, compareça a esta serventia, sito 

a [endereço], no horário das 9h00 às 18h00, de segunda à sexta-feira, a 

fim de satisfazer as prestações vencidas e as que vencerem até a data do 

efetivo pagamento, com os acréscimos constantes do referido 

requerimento e as custas da notificação, referente ao compromisso de 

compra e venda do lote nº 01 da quadra nº  05 do Loteamento “Jardim 

Monte Alegre”, objeto do R.2 da matrícula nº 1.000, sendo o loteamento 

objeto do R.3 da matrícula nº 500. Valor do Contrato: R$ 100.000,00; 

parcelas pagas: 20 (vinte) totalizando R$ 40.000,00; parcelas vencidas e 

não pagas: 15 (quinze) prestações totalizando uma dívida de R$ 30.000,00 

(Trinta mil Reais). Decorrido o prazo citado e na ausência do pagamento 

nesta serventia, estará Vossa Senhoria constituído em mora. 

Atenciosamente 

_____________________ 

Oficial Registrador 



EDITAL 

INTIMAÇÃO FULANO DE TAL 

LEI 6766/79 – ART. 32 – CONSTITUIÇÃO EM MORA 

LOTE 01 QUADRA 05 – LOTEAMENTO JARDIM MONTE ALEGRE 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA – ES 

[Nome], Oficial do Registro de Imóveis da Comarca 

de Vitória, Estado do Espírito Santo, na forma da lei, 

F A Z   S A B E R, a requerimento da proprietária  Empresa de Loteamentos 

ABC Ltda, [qualificação], a presente INTIMAÇÃO nos termos do artigo 32 

da Lei 6766/79 o promissário comprador FULANO DE TAL, [qualificação],  

para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da última publicação pela 

imprensa local, compareça a esta serventia, sito a [endereço], no horário 

das 9h00 às 18h00, de segunda à sexta-feira, a fim de satisfazer as 

prestações vencidas e as que vencerem até a data do efetivo 

pagamento, com os acréscimos constantes do referido requerimento e as 

custas da notificação, referente ao compromisso de compra e venda do 

lote nº 01 da quadra nº  05 do Loteamento “Jardim Monte Alegre”, objeto 

do R.2 da matrícula nº 1.000, sendo o loteamento objeto do R.3 da 

matrícula nº 500. Valor do Contrato: R$ 100.000,00; parcelas pagas: 20 

(vinte) totalizando R$ 40.000,00; parcelas vencidas e não pagas: 15 

(quinze) prestações totalizando uma dívida de R$ 30.000,00 (Trinta mil 

Reais). Em decorrência do promissário comprador não ter sido 

encontrado no endereço indicado no requerimento, nem no endereço 

indicado no contrato, e tão pouco no endereço do próprio lote 

compromissado, expediu-se o presente edital para o aperfeiçoamento de 

sua intimação.  Decorrido o prazo citado e na ausência do pagamento 

nesta serventia, estará Vossa Senhoria constituído em mora e o contrato 

será rescindido. O Oficial, ______________________. 



Av.3-1000. CANCELAMENTO/COMPROMISSO. Prot. 11.111 em 20/10/2017: 

Nos termos do requerimento assinado em Vitória, aos 15/10/2017, pela 

proprietária Empresa de Loteamentos ABC Ltda, acima qualificada, e 

conforme o Artigo 32, §3º da Lei 6766/79 e demais documentos que 

instruíram o procedimento administrativo em que FULANO DE TAL, acima 

qualificado, foi constituído em mora, procedo a esta averbação para 

ficar constando a rescisão do contrato de compromisso de compra e 

venda, objeto do R.2 desta matrícula, pelo valor de R$ 100.000,00, ficando, 

em consequência, cancelado este registro. Não ocorreu a hipótese do 

artigo 35 da citada lei. Registrador________________________. * 



HIPÓTESE DE ARTIGO 33 

Mora do credor 

 Se o CREDOR se recusar a receber, será 

constituído em mora mediante notificação do 

Oficial do RI 

 

Decorridos 15 (quinze) dias após o recebimento da 

intimação, considerar-se-á efetuado o pagamento, 

a menos que o credor impugne o depósito e, 

alegando inadimplemento do devedor, requeira a 

intimação deste para os fins do disposto no Art. 32. 

 



HIPÓTESE DO ARTIGO 35 

Inadimplemento 

Havendo o pagamento de mais de 

1/3 (um terço) do preço ajustado, 

este fato será mencionado no ato do 

cancelamento; 

 

Somente será efetuado novo registro relativo ao 

mesmo lote, se for comprovada a restituição do 

valor pago pelo vendedor ao titular do registro 

cancelado, ou mediante depósito em dinheiro à 
sua disposição junto ao RI; 

 



 O interessado será notificado para vir 

receber no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de ser devolvido ao depositante; 

 

 Será feita sem qualquer acréscimo; 

 

 Não localizado o interessado, o Oficial do RI 

depositará a quantia em estabelecimento 

de crédito (Art. 840, I do CPC). 



ALIENAÇÕES DE FRAÇÕES IDEAIS 

CÓDIGO DE NORMAS DO ES 

 

Art. 1.253. Nos registros de partes ideais 

inferiores ao estabelecido na lei de 
zoneamento e nos que ultrapassem um terço 

(1/3) do total da área do imóvel, que 

configurem a possibilidade de criação de 

loteamento irregular, deverá o registrador 

comunicar o fato ao Juiz de Direito da Vara 

de Registros Públicos e ao Município, 
acompanhado das respectivas certidões. 

 



ALIENAÇÕES DE FRAÇÕES 

IDEAIS 

CÓDIGO DE NORMAS DO ES 
 

Art. 1.254. O registrador consignará no 

registro referente a títulos de transmissão de 

imóveis, quando for o caso, que os 

adquirentes e transmitentes declararam que 

a venda não se destinará a formação de 

núcleo habitacional em desacordo com o 

contido nas Leis nºs 6.766/79 e 4.591/64, e no 

Decreto Lei n° 58/37. 

 



DOS CONJUNTOS 

HABITACIONAIS 

 1. Lei n. 4.380/64 e artigo 1255 a 1258 do 

Código de Normas do ES; 

 

 2. Não se aplica o Art. 18 da Lei nº 6.766/79 

salvo se exigir o interesse público ou a segurança 

jurídica; 

 

 3. Pessoas jurídicas dos incisos VII e VIII, do Art. 

8º da Lei n. 4.380/64; 



 4. É destinado para alienação de unidades 
habitacionais já edificadas pelo próprio 
empreendedor; 

 

 5. Os empreendimentos promovidos por 
particulares, subordinam-se ao Art. 18, ainda que 
financiados pelo SFH; 

 

 6. O ato é o de averbação e exige-se os seguintes 
documentos: 

DOS CONJUNTOS 

HABITACIONAIS 
 



DOS CONJUNTOS 

HABITACIONAIS 

 a) planta do conjunto, contendo a subdivisão 

das quadras, as dimensões e numeração das 

unidades e o sistema viário, se houver;  

 

 b)  Prova da aprovação pelo Município; 

 

  c) Prova do ato constitutivo do agente 

empreendedor (Art 8º, VII e VIII da 4.380/64); 

 



DOS CONJUNTOS 

HABITACIONAIS 

 d) Quadro indicativo das áreas ocupadas pelas 

unidades, logradouros (se houver) e espaços 

livres; 

 e) Memorial descritivo constando: descrição 

sucinta do empreendimento, a identificação das 

unidades e quadras, indicação das áreas públicas 

que passarão ao domínio do Município no ato da 
averbação, e as restrições incidentes sobre as 

unidades; 

 



DOS CONJUNTOS 

HABITACIONAIS 

 f) Contrato padrão (Art. 6º, §§ 3º e 4º, Lei n. 

4.380/64); 

 g) CND do INSS relativo à obra. Exceção: IN-

RFB n. 971/09 Art. 383-A; 

 h) Auto de conclusão ou vistoria ("habite-se"); 

 i) Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) do CREA. 



CÓDIGO DE DEFESA  

DO CONSUMIDOR 
 

 

Tema recorrente 

nos tribunais brasileiros 



CÓDIGO DE DEFESA  

DO CONSUMIDOR 
 

 

CDC é aplicável 

 

loteadores x destinatário final 



Possibilidade de  

rescisão do contrato 

e a restituição dos valores pagos  

 

Direito de retenção somente para 

compensar os custos operacionais 
da negociação 

 



CONTRATO-PADRÃO 

 

Protótipo do instrumento  

 

Modelo a ser adotado na 
contratação  



Art. 26 (Lei 6766): “os compromissos 
de venda e compra, as cessões ou 

promessas de cessões poderão ser 

feitos por escritura pública ou por 

instrumento particular, de acordo 

com o modelo depositado na 

forma do inciso VI do Art. 18 ...”. 



É possível o controle administrativo, 
prévio e extrajudicial, das cláusulas do 

contrato-padrão depositado no Registro 
de Imóveis? 

 

Até que ponto o Oficial do Registro 
Imobiliário deve se pautar pelo CDC no 
exame da legalidade dos contratos de 
compromisso de compra e venda dos 

imóveis loteados? 
 



 

 Há manifesta e indevida 
interferência do Estado - por 

meio da atuação do 
registrador, profissional do 

direito delegado pelo poder 
público - na liberdade de 

contratar? 
 



A Lei nº 6.766/79 passou a 

disciplinar aspectos urbanísticos 

 

Preponderância ao interesse 

público - CDC 

 



Obrigatoriedade do controle 
administrativo exercido pelo Oficial 

de Registro de Imóveis  

 

Verificação das cláusulas leoninas 

 

Responsabilidade do oficial e 
garantia da segurança jurídica 



ALGUMAS CLÁUSULAS  
INÍQUAS E ABUSIVAS 

1. Cláusula de arrependimento  

 

Artigo 25 da Lei nº 6.766/79 

 

Os contratos são irretratáveis 



2. Cláusula dispondo sobre a taxa de juros e cláusula penal, no 

caso de atraso do pagamento das prestações, em patamares 

superiores aos permitidos por lei 

A taxa de juros limitada a 12% ao ano 

Art. 192, § 3º da CF 

Multa compensatória limitada a 10% do débito 

Art. 26, V da Lei 6.766/79 

A multa de mora limitada a 2% (dois por cento) 

do valor da prestação - Art. 52, § 1º do CDC 

 

  



3. Cláusula dispondo que no caso de rescisão do contrato por 

inadimplemento do compromissário, perderá este as 

importâncias até então pagas a qualquer título 

 

 

Vedação ao enriquecimento ilícito  

Art. 53 CDC 



4. Cláusula estipulando que em caso de rescisão por 

inadimplemento do adquirente, perderá este as benfeitorias 
porventura introduzidas no imóvel 

 

Direito de retenção das benfeitorias úteis 

 ou necessárias 

Levantamento das voluptuárias 

Art. 34 da Lei nº 6.766/79 



5. Cláusula prevendo que o compromisso de compra e venda 

somente poderá ser transferido com expressa anuência do 

loteador 

 

Trespasse independentemente da 

vontade do loteador 
Art. 31 da Lei 6766/79 



6. Cláusula prevendo a cobrança da “taxa de transferência” 

  

 

Cabe ao adquirente a escolha do 
profissional para formalização do ato. 



7. Cláusula prevendo o repasse do custo de obras de 
infraestrutura aos futuros adquirentes de lotes 

 

Artigo 26, IV, da Lei nº 6.766/79 e Código de 

Defesa do Consumidor 



Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo 

 

“Não é de ser registrado o parcelamento 

quando o contrato-padrão referido no Artigo 

18, VI, da Lei Federal 6.766 de 19 de 

dezembro de 1979, contiver cláusula que 

repasse para os futuros adquirentes dos lotes 

o custo com as obras de infraestrutura        

que devem ser obrigatoriamente      

realizadas pelo loteador” 

 



O STJ entendeu ser perfeitamente possível o repasse dos custos de 

obras de infraestrutura aos adquirentes de lotes: 

 

Acórdão RESP 43735/SP. DJ - DATA:14/04/1997 - 

G:12748 

Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA  

Ementa: DIREITO CIVIL. LOTEAMENTO DO SOLO 

URBANO (LEI 6.766/79). CLAUSULA CONTRATUAL 

QUE PERMITE O REPASSE DE CUSTOS DAS REDES DE 
AGUA E ESGOTO AOS ADQUIRENTES DOS IMOVEIS. 

VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI. 

RECURSO PROVIDO. 



8. Previsão de cobrança de “taxa de administração” para a 

implantação do loteamento 

 

Atividade empresarial do loteador 
 



9. Cláusula estipulando que o comprador 

deverá manter o terreno sempre limpo, sob 

pena do vendedor mandar fazer a limpeza do 

imóvel, cobrando-a do comprador 



10. Cláusula estipulando indexação múltipla concorrente 

 
Princípio da adequação do índice 

A variação do índice acarreta a determinação do valor 

Somente índices oficiais 



11. Cláusula-Mandato. 

 

Conflito entre o interesse do 

mandante 

e o do mandatário. 



12. Cláusulas com redações obscuras ou imprecisas 

 

Transparência contratual 

Art. 46 do CDC 

  

Interpretação contra o loteador. 

Art. 47 do CDC 

 



13. Cláusulas restritivas redigidas sem destaques 

 

As restrições urbanísticas impostas pelo 

loteador serão redigidas com destaque 

Art. 54, §4º do CDC 



14. Cláusula dispondo sobre eleição de foro ou domicílio 

contratual 

 

Possibilidade da ação ser proposta no 

domicílio do autor 

Artigos 51, IV e 101, I do CDC 



15. Cláusulas que determinem a utilização compulsória da 

arbitragem 

 

Nula de pleno direito 

Artigo 51, VII do CDC 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Prevenção de litígios 

 

Proporcionar garantia e 

equilíbrio contratual 

 

Conferir segurança jurídica 



Interditar, a priori, cláusulas 

iníquas e abusivas no contrato-

padrão 

 

Controle da legalidade que se 

constitui na qualificação pelo 

Oficial de Registro de Imóveis 
 



 

 

 

OBRIGADO! 

 
titular@4registromaringa.com.br 
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