
( X ) Emenda a Projeto de Lei Protocolo nº: 20181
Em: 16/10/2017 - 17:09:24

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Inclui o art. 6º-B no Projeto de Lei nº 097/2017, que estabelece
condições para o fornecimento da escritura pública dos imóveis quitados

Art. 1º. Fica incluído o art. 6º-B no Projeto de Lei, com a seguinte redação:
“Art. 6°-B A escritura pública a que se refere o artigo anterior será transferida para o responsável
pela quitação do parcelamento habitacional, desde que se enquadre em alguma das seguintes
situações:
I – seja o contratante originário;
II – possua contrato particular, firmado com o contratante originário, com legítima cessão dos
direitos relativos ao imóvel;
III – se o imóvel for objeto de partilha de bens decorrente de divórcio ou separação, seja
apresentado o formal de partilha ou termo de anuência assinado pelo ex-cônjuge ou companheiro;
IV – se falecido o contratante originário e/ou o imóvel for objeto de inventário, seja apresentado o
formal de partilha ou termo de anuência assinado por todos os sucessores do de cujus;
V – comprove a posse pacífica e não onerosa do imóvel por no mínimo três anos;
VI – outras situações previstas em regulamento.
§ 1º Os documentos e declarações utilizados para a comprovação do direito a que se refere este
artigo deverão estar autenticados em cartório.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará a forma de comprovação da posse do imóvel nos termos do
inciso V, sendo admitida a prova testemunhal, desde que embasada em início de prova
documental.”

Art. 2º. Esta Emenda ao Projeto de Lei entra em vigor na data da sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente Emenda ao Projeto de Lei objetiva estabelecer condições para o fornecimento das
escrituras públicas dos imóveis parcelados, tendo-se em conta a realidade fática hoje existente, na
qual um grande número de imóveis não está mais em posse dos contratantes originários. Esta
proposição busca, assim, atender à demanda da comunidade para que a realidade fática possa ser
regularizada, e os posseiros possam se tornar os legítimos proprietários dos imóveis após a
quitação do débito habitacional.

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/10/2017.



João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB
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