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Área do Direito: Civil; Imobiliário e Registral

INCORPORAÇÃO. Construção, pelo proprietário de terreno, de unidades isoladas sem
condomínio - Sujeição ao regime da Lei 4.591/64, por força de seu art. 68 - Registro
determinado.

Pretendendo o proprietário de terreno promover a construção e alienação de prédios
isolados, sem áreas comuns, tem de atender às exigências do art. 32 da Lei 4.591/64,
ficando ainda o incorporador sujeito ao regime por esta instituído, no que couber.

Apelante: Dino Vitti - Construtora e Comercial Ltda. - Apelado: Oficial do 2.º Cartório de
Registro de Imóveis (CSMSP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatado se discutidos estes autos de apelação cível 270.961, da comarca de
Guarulhos, em que é apelante Dino Vitti - Construtora e Comercial Ltda. e apelado o
Oficial do 2.º Cartório de Registros de Imóveis da comarca: Acordam, por votação
unânime, dar provimento ao recurso, para autorizar o registro, nos termos constantes do
acórdão. Custas "ex lege".

1. Não se conforma a recorrente com a r. sentença que, julgando improcedente dúvida
inversa, denegou registro de que trata a Lei 4.591, de 16.12.64, sob fundamento de
que, não se desenhando hipótese de construção de prédio de apartamentos, nem de
aproveitamento de terreno rural, não exsurgiria a figura do incorporador e não se
viabilizaria, assim, o registro pretendido. O recurso sustenta que o art. 68 daquela lei
não se circunscreveria aos casos de condomínio e de construções isoladas em terrenos
rurais, mas, em benefício dos adquirentes, abarcaria hipótese de edificações isoladas em
áreas urbanas.

2. Prospera o recurso.

Dilucida-se o equívoco da disposição da r, sentença guerreada, que, denegando o
registro perseguido, verdadeiramente houve por procedente a dúvida inversa. A
expressão literal do dispositivo, portanto, não se coaduna com a natureza do comando e
ora fica esclarecida como provisão de procedência.

3. Toda a construção jurídica da r. sentença assenta-se em premissa inconsistente,
cifrada em que o art. 68 da Lei 4.591, de 16.12.64, se adscreveria à hipótese de
habitações isoladas em terras rurais, inculcando ainda, pelo teor dos escólios transcritos,
entender necessário tratar-se de aproveitamento sob regime condominial, por
sujeitar-se àquelas exigências legais.

Menos exata a interpretação.

Que o cânone apanha os casos de edificações isoladas em terras rurais, evidencia-o a
explicitude da regra. Não se tira daí, entretanto, que o alcance do princípio legal se
esgote na disciplina do aproveitamento de áreas rurais, para fins de construção e
comercialização de prédios isolados, sob forma de condomínio. A uma, porque é patente
a disjunção do mandamento, que enuncia ordem dirigida aos "proprietários ou titulares
de direito aquisitivo sobre as terras rurais ou terrenos onde pretendam construir ou
mandar construir habitações isoladas..." (art. 68). A duas, porque se não condiciona a
incidência da norma a aproveitamento sob sistema condominial, nem outra coisa se pode
inferir sem grave transvio dos princípios hermenêuticos. A três, porque a tão inequívoco
sentido, emergente da expressividade literal do dispositivo, se acresce a consideração

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Página 1



sistemática, sem a qual a segunda cláusula alternativa constituiria grosseira inutilidade e
se desprezaria a motivação social que fecunda a extensão do regime jurídico da lei ao
aproveitamento de terrenos urbanos.

Na verdade, a acanhada dimensão, emprestada na r. sentença, ao preceito do invocado
art. 68, contrasta com a previsão de disciplina de construções, sem superposição de
unidades, mas sob forma condominial, objeto do art. 8.º da Lei 4.591/64. Não quadra a
mais tênue dúvida de que este artigo regulamenta o aproveitamento de terrenos em
geral, sejam urbanos ou não, para fins de construção de prédios diversos de
apartamentos, mas sob modalidade condominial de áreas do conjunto. Trata-se, está
claro, de submissão das edificações e vendas de unidades não superpostas, com partes
comuns de recreio, lazer ou circulação, às exigências de garantia e controle, introduzidas
daquela lei. Testemunhou-o o autor do anteprojeto, no revelar que "a nova Lei 4.591, de
16.12.64, olhou para o assunto (art. 8.º) e abraçou na sua disciplina esta modalidade
especial de aproveitamento condominial de espaço" (Caio Mário da Silva Pereira,
"Condomínio e Incorporações", Forense, Rio, 1.ª ed., 1965, pp. 57 e 58, n. 31).

Ora, intuitivo que, se o art. 8.º cuida dessa matéria, de outra cuidará o art. 68, que
estende o regime às construções de habitações isoladas em terrenos urbanos ou rurais,
sem condomínio de nenhuma espécie. Se se versa de condomínio, com unidades
superpostas, incide o princípio geral da Lei 4.591/64. Se se trata de unidades não
superpostas, em terrenos rurais ou urbanos, sob regime condominial de algumas áreas,
aplica-se o art. 8.º. E, se se cogita de construções isoladas, em glebas urbanas ou
rurais, sem comunhão de áreas do conjunto habitacional, recai o art. 68, que as subjuga
ao regime instituído na lei. Como se vê, são hipóteses distintas de aproveitamento de
terrenos, mas, para tutela dos interesses do público, escravizadas à observância dos
mesmos requisitos para construção e alienação.

De todo em todo preciso o entendimento professado da apelante, quando, dilucidando a
motivação e alcance do questionado art. 68, argumenta com que visou este a cercar as
iniciativas de construção de prédios isolados, conquanto destituídos de áreas comuns,
das mesmas garantias outorgadas aos adquirentes de apartamentos.

Incurial fora repudiar os bons propósitos da recorrente, na pretensão de se ajustar
àquelas exigências, no empreendimento planejado, sob inconsistente sutileza de que a
espécie não comportaria a figura do incorporador.

A razão seria, só por só, desvalida por sustentar manifesta infringência da lei. Não se
acomodaria, ainda, ao próprio art. 68, que fala em "incorporadores". Nem daria tino, ao
depois, de que sua qualificação não advém do exercício restrito de atividade de
promoção e realização de construção de apartamentos, mas que, por equivalência legal,
justificada pela própria natureza e objeto da atividade, abrange a empresa idêntica de
outras unidades imobiliárias. Não deixará de ser incorporador, assim, a pessoa física ou
jurídica que promova e realize, para alienação total ou parcial, a construção de
edificações, ou conjunto de edificações isoladas em terrenos urbanos ou rurais (art. 28,
parágrafo único, da Lei 4.591/64, "ex analogia"). E é esta assimilação que a lei tem em
vista quando, obrigando os proprietários ou titulares de direito aquisitivo de terreno à
satisfação dos requisitos do art. 32, submete os incorporadores de habitações isoladas,
no que se lhes aplique, ao regime geral (art. 68).

De tudo escorre que, pretendendo a recorrente promover a construção e alienação de
prédios isolados, em terreno urbano, sem áreas comuns, tem de atender as exigências
do art. 32 da Lei 4.591/64, ficando ainda o incorporador sujeito ao regime por esta
introduzido, no que couber. E a pretensão de o cumprir não pode embaraçada, devendo
o Oficial do Registro Imobiliário verificar da adequação dos documentos apresentados às
exigências discriminadas naquele art. 32.

Observa-se, todavia, que, em não havendo partes comuns ou condominiais, nem prazo
de carência, e não se configurando a hipótese do art. 31, § 1.º, da Lei 4.591/64, o
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Oficial dispensará a exibição dos documentos correspondentes, ou seja, aqueles
previstos no art. 1.º, "i", "j", "l", "m" e "n", do Dec.-federal 55.815, de 8.3.65.

4. Do exposto, acordam, por votação unânime, dar provimento ao recurso, para
determinar que o Oficial do Registro Imobiliário proceda ao exame da documentação, de
conformidade com as observações constantes deste acórdão e, estando em ordem ou
suprida, proceda ao registro (art. 167, I, 17, da Lei 6.015, de 31.12.73, "ex analogia").
Custas "ex lege".

São Paulo, 25 de julho de 1978 - ACÁCIO REBOUÇAS, pres. - HUMBERTO DE ANDRADE
JUNQUEIRA, corregedor geral e relator - COSTA MANSO, vice-pres.
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