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o Dr. JOS~ RENATO NALINI, Juiz de Direi 

to em exercício na 1~ Vara de Registros 

Públicos da Capital, no uso das atribui 

çoes que a lei lhe confere e 

CONSIDERANDO que o parágrafo único do 

artigo 180 da Constituição Federal coloca sob a proteção es 

pecial do Poder Público as obras e locais de valor históri 

co ou artístico, 

CONSIDERANDO a edição da Lei Municipal 

n9 9.725, de 2 de julho de 1 984, através a qual o poten

cial construtivo de imóveis preservados poderá ser transfe

rido, 

CONSIDERANDO que a implantação da nova 

sistemática interfere na concepção do registo predial brasi 

leiro, de que depende fins de controle por parte do poder 

público municipal e no qual repousará sua eficácia, 

D E T E R M I N A: 

. Artigo 19 - O potencial construtivo dos imóveis de 

caráter histórico ou de excepcional valor artístico, cultu

ralou l?aisagístico, preservados por lei municipal, será a

verbado em suas respectivas matrículas com a apresentação 

da declaraçãv expedida pela Secretaria Municipal do Planej~ 

mento da Prefeitu~~ de são Paulo. 

Artigo 29 - Averbar-se-á, igualmente, na matrícula 

do imóvel preservado, a transferência total ou 
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(do) potencial construtivo, até seu esgotamento. 

Parágrafo único - A averbação a que se refere o "caput" 

será feita à vista de escritura pública, salvo se a transfe 

rência for feita a imóvel do mesmo proprietário, quando bas 

tará simples requerimento. 

Artigo 39 - Nenhum ato sera praticado na matricula 

do imóvel ao qual foi transferido o potencial construtivo. 

Artigo 49 - A averbação a que se refere o artigo 19 

poderá ser cancelada a requerimento da Secretaria Municipal 

do Planejamento, instruído com certidão do ato que declarou 

extinta a faculdade de transferência do potencial construti 

vo. 

Artigo 59 - Para efeito de cobrança de custas e emo 

lumentos, serao considerados sem valor declarado a averba

ção do potencial construtivo, seu cancelamento e a transfe

rência a imóvel do mesmo proprietário. 

Parágrafo único - A base de cálculo das custas e emolumen 

tos da transferência do potencial construtivo a terceiro se 

rá o valor da transferência. 

Artigo 69 - Esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrá . • 

P.R.eI., COR 

REGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. 

são Paulo, 1 984 • ....... 


RENATO NALINI 
Juiz de Direito. 
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PORTARIA 30/8_<1. 

O I\R. JO~~ RENATO NALINT. Juiz de Direito el'l .exercfcio na 
la. Vara de Registros Públicos da Capital. cO~5iderando 
que o pariigrafo único d~ artigo. 180 da Constí!uiçiio Fed.:=. 
ral coloca sob a prote,ao espectR1 do Poder Pu~ltco as o 
bras e locais de valor~histôrico ou nrtÍstjco, constde~ 
rand;, li edi<,,;iio dn Lei "untelpal 9.725, de 2 de julho de 
1984, atrav es li 'gual o potencial construtivo de ll'lõveis 
preservados rOdeia s~r transferido, considerand~ que a 
i~plantacno da nova Slscnática interfere na concepção do 
regis~ro "redial brasileiro, de que depende fins de con
trole cor parte ~o poder público l'lunicipal e no qual re 
pousara sua eficacla, determina: Arti~o 1. - O potenciaI
construtivo dos iMôvels de car,1ter histórico ou de ""CCO 
cional valor artístico, culturnl ou paisar.istico. pre=
s6rvados por lei municipal, será nveroado en suas respec 
tivas l'latrtculas com a apresentação da declaraçno expedI
da pela Secretaria Hunicipal "do Planejal'lento da Prefeitu 
de São Paulo. Artip,o 2' - Avernar-se-á. iguall'lente, na 
matrícula do inovei preservado. a transferência total 
ou' parcial do potencial construtivo, atê seu esgotnr"en
to. PartÍsrafo único - A averbação a que se refere o "ca
put" sera feita ã vista de escritura pública. salvo Se 
aTransferência for feita a Imôvel do r"esmo proprtetãrlo, 
quanuo bastará simples rcquerinento. Artigo 3' - ~enhun 
ato será praticado na l'latrfcula do imôvel ao qual foi 
transferido o potencial construtivo. Artip.o 4' - A aver
bação a que se refere o artigo I' poder-a ser ~ancelada 
a requerinento da Secretaria /lunicipal do Planejanento. 
instrufdo con certidão do ato que declarou extinta a Ea 
CUldade de trllnsferência do potencial constrtl~ivo. Arti:: 
go S' - Para efeito de cobrança de custas e enolumentos, 
serão considerados sen valor declarado a averbação do po 
teneial construtivo. seu cancelar"ento e a transferência:: 
a imóvel do meSMO proprietário. Parágrafo único - A ba
se de Cálculo das custas e emolumentos da transferência 
do potencial construtivo a terceiro seri o valor da 
transferência. Artigo ó' - Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação. revogadas a, disposições em 
çplltrãrio. P.R. e r., cor.lUnlcando-se i Ellré,~ia CORREGEOO 
ltA GERAL DA JUSTIGA. São Paulo, 6 de dezenhro de IgS4.
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