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CAMARA DOS DEPUT·ADOS.
-,

*PROJETO DE LEI DO SENADO
N!! 2.667-A, DE 1996
(Do Senado Federal)
PLS N° 172/96
Nil 1743/96

oncio

Estabelece limite para a multa de mora decorrente do inaaimplemento de obrigayao
_contratual e ca outras provldlmclas; tendo pareceres: daComi~ao"de Economia. Industria e
Oornercio, pela aprovacao deste e dos de nis. 2.241/96, 2.29f/96, 2.428196, 2.516/96 e
2.727/97, apensados, com substitutivo (relator: DEP. JOSE CARLOS LACERDA); da
Comissao de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Mihorias, peta aprovacao oeste, com
substitutivo. e pels rejei~ao dos de nQs. 2.241/96,2.291/96.2.42&96,2.516/96 e 2.727/97,
apensados (relator: DEP. EXPEDITO JUNIOR); e da Comissao de consntulceo e JustiQa e
de Cidadania, pela constitucionalidade. juridicidade. taenica legislativa e, no mente, pela
aprova~ao .iJo .PL 1.32312003, apensado, com emenda,. e pela constitucionalidade,
juridicidade, "tecnica legistativa e, no merito, pela rejeit;ao deste, dos dA nQs. 1.048/1999.
1.66111999. 1.928/1999. 2.166/1999. 2.241/1996, 2.29111996. 2;428/1996. 2.516/1996,
2.727/1997. 2780/2000, 4.675/2001, 5.939/2001, 6.071/2002, 7.029/2002, 1.006/2003.
11.199/2000 e 1.382/2003,. epensedoe, e da emends aprcecntede na Comissao ao PL
2.428/96 (rei or: DEP. PAULO MAGALHAES).
.
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.DESPACHQ.

As COMIS

DES DE:
ECONO A, INDUSTRIA E COMERCIO;
. DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
CONSTITUlc;AO E JUSTI~AE DE CIDADANIA
I

AP;RECIAiAO;
Proposiyao sujeita
/

\

a aprecia~ao do Plena-rio

2
SUMARIO

,, .

I - Projeto inicial

11- Projetos apensados: PLS 2.241/96 (2.291/96),2.428/96'(2.516196),2.727/97,1.048/99,
1.661/99. 1.928/99. 2.166/99. 2.780/00. 4.675/01 (7.029/02). 5.939101. 6.071/02.
1.006103, 1.199/03, 1.323/03 e 1.382/03
.: ,,..

111- Na Comissao de'Eeonomia:' Industria e Come~cio:
- pareeer do relator
'
substitu'tivo' oterecido
relator
paraoer Cia' Comissao": ;,. '
substitutivo
. adotado pela. Comissao

palo
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IV - Na Comissao de Defesa do Consumidor. Meio'Ambiente e Minorias:
pareeer do relator
...
substitutivo oterscldo pelo relator
complsmentaeao de vCito'
parecerda Oornlssad
";, ,~it~
.... :..:.'
substitutivo aootacopeta ComisSao
<:>

"

- voto em separado

V ":'·Na·Comissao,de Constituj~ao'e'Justi~a e"d~:'Gidadahia:>~
. ~ pareeer do relator ' ,.,', ,"
":~' v
' . '.': '.'.... ...·.·;,t '
- cornplernentaeao de voto
- emenda ofereeida peloretator .
f'" }. ,",
paraeer da Comissao'
..
. Ht.

\

o Congresso National de.cr~~:
.' . I.~·.t. ". I

Art. I" A multa de mora decorrente dooinadimplemento de obrigacao
contratual no seu tenno nio podera ser superior a 2% (dois por cento) do valor da
prestacao.
Art. r 0 art. 52 da Lei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, mantidos os
incisos de I a V, passa a vigorar com a seguinte reda~io:
"Art. 52. Nas atividades envoIvendo relacaa de consumo que
impliquem fomccimento de produtos ou services, com outorga
de credito, concessio de financiamento ou parcelamento do
pagamento, atraves de emissso de' fatura ou qualquer forma de
cobranea, 0 fomecedor devera infonnar ao consumidor, previa e
adequadamente:

\

3\
-------------------------:----:------~
\

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento ao
seu termo, de qualquer das obriga~oes de que trata este arrigo.
. " nio poderio ser superiores a. 2% (dois por ccnto) do valor da
'. "prestacso.
. :. '
§ r 0 disposto no paragrafo anterior . aplica-se, ainda, aos
debitos decorrentes de pagamento de aluguel e de tarifas publicas
em atraso.
.
§ 3° E assegurada ao consumidor a liquida~ao antecipada do
debito, total ou parcialmente, mediante redu~io proporcional dosjuros

e demais acrescimos."
Art. 3° 0 § 3° do art. 12 da Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, passa
a vigorar com '3 seguinte redaylo:
r '
.
'.
.
.
"Art, 12
:
,.~
.
§ 30 0 condomino que nio pagar asua ~ontribui~io no prazo
fixado na convencao fica sujeito ao juro moratorio de 1% (urn
por cento) 80 mes e a multa de ate 2%. (dois por cento) sobre. 0
debito."

Art. 4° 0 cilculo do.percentual. referente ao pagamento de multa incidiril
sobre 0 valor que c exigido no dia do vcncimento, inclusive considerando-sc quaisquer
descontos concedidos.
Art. So Esta Lei entra em vigorna data de sua publica~.
Art. 6° Revogam-se as disposi~es em contririo.
Senado Federal, em .A "2 de ~ezembro de 1996
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~;~or Jose Samey
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"LEGISLA(;AO CIT ADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"
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CONSTITUIc;AO DA REpUBLICA'
FEDERATIVA DO BRASIL <:
..
o

1988

...••.....•........•..•••.••...•....•..•••.•..•..•..•.••...•.............................

TiTULO IV·.·

. DA ORGANIZACAO

no's PODERES

CAPITULO I

Do Poder
Legislativo
,.
,

......••••.•......•...........••...•.....•••.•.•..•.•...•••....••.•.••.......•.......•...
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SEC;XO VIII
Do Processo Legislativo
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Das Leis

Art. 6S - 0 projeto de lei aprovado por uma Casa sera re
visto pela outra, em urn so turno de discussao e votacao, e enviado it
sancao ou prornulgaeao, se a Casa revisora 0 aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.

5

Pardgrafo unico. Sendo

0

projeto ernendado, voltara

a

Casa iniciadora.
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CODlGO DE,PR.OTE<;AO
DO CONSUMIDOR
.
.,
..

- ~..

.

~

LEI 8.078 DE I1DE:SETEMBRO DE 1990
DISroE SOBRE A PROTE<;AO DO CONStJMnx.lR ,E DA OlITRAS PROVIDENCIAS.

TiTULO 1. ..
Dos Direitos' do Consumidor
'" •
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CAPITULOV[
Da Protecao Contratual
.

~.

~..:. .
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SECAO II
Das'Clausulas Abusivas
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Art. 52 .. No fornecimento de produtos ou services que en
volva outorga de credito ou concessao de .financiamento ao consumi- .
dor, 0 fomecedor devera, entre outros requisitos, informa-lo previa e
adequadamente sobre:
.
..·
.
I - preco, do produto ou .service ../ern moeda corrente
nacional;
.

>

/

~n

juros;
,
"

.. montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de

III .. acrescimos legalmente previstos;

6

\\

IV - numero e periodicidade das prestacoes;
V - soma total a pagar.. com e sem financiamento.
§ I - As multas de mora .decorrentes do inadimplemento de
obrigacao no termo nao poderao ser superiores a dois por cento do va
lor da prestacao,
.
* § 1 redacao dada pela Lei n. 9.298, de 01/08/1996.
§ 2 - E assegurada ao consumidor a liquidacao antecipada
do debito, total ou parcialmente, mediante reducao proporcionai dos
juros e demais acrescimos,
§ 3 - (Vetado),
•
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LEI 4.591
DE 16 DE\
DEiZE~RO DE 1?64'
.
.

.

'

\

\

.
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I

Dispoe. sobre 0 Cohdominjb em' Edificacoes e as
Incorporacoes Imobiliarias. \ \
/

TiTULO I
Do Condominio
..................................•..••......•.....•....•........•......•...•.........•.•..........•••....•.....

.
\ CAPITULO HI
Das Despesas do Condominio
Art. 12 - Cada cond6mino concorrera nas despesas do con
dominie, recolhendo, nos prazos previstos na Convencao, a quota-par
te que lhe couber em rateio.
-,.
§ 1 - Salvo disposicao em contrario na Convencao, a fixa
~ao da quota do rateio correspondera a fray30 ideal do terreno de cada
unidade.
§ 2 - Cabe ao sindico arrecadar as contribuicoes, compe
tindo-lhe promover, por via executiva, a cobranca judicial das quotas
atrasadas.

\
.

\

...

\
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§ 3 - 0 condomino que nao pagar a sua comribuicao no
prazo fixado na Convencao fica sujeito ao juro moratoria de 1% (urn

por cento) ao mes, e multa de ate 20% (vinte por cento) sobre 0 debi
to, Que sera atualizado, se 0 estipular a Convencao, com a aplicacao .
dos indices de correcao monetaria levantados pelo Conselho Nacional
de Economia, no caso da mora por periodo igual ou superior a 6 (seis)
meses.
§ 4 - As obras que interessarem aestrutura integral da edi
ficacao ou conjunto de edificacoes, ou ao service comum, serao feitas
com 0 concurso pecuniario de todos os proprietaries ou titulares de di
reito a aquisicao de unidades, mediante orcamento previo aprovado
em assembleia geral, podendo incumbir-se de sua execucao 0 sindico,
ou outra pessoa, com aprovacao da assembleia.
§ 5 - A renuncia de qualquer cond6mino aos seus direitos,
em caso algum valera como escusa para exonera-lo de seus encargos.
.•..•••....••..•• .••..•.••...••......••••...•.••...•..•••.......•••••..••.......•••••.•......••••..••......••••.
••.••....•......•..•.•.•..••..••.••......•• ....•••••.••.•••...•••••.•...••......•••.••.•.....•.•.............••
~
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PROJETO DE LEI N.o2.241, DE 1996
(Do Sr. tnaclo Arruda)
Acrescenta paraqrato ao artigo 52 da Lei nil 8.078, de 11 de setembro de

1990, que "dtspoe sobre a' protecao do consumldor ' e
provioencias".

IDESPACHO:

"":.,~':

: APENSE-SE AD PL 2667/96

da outras

/

8

o

Congresso National Decreta:
.

-

.

Art. 1° Acrescente-se aoartigo 52:da lei 8.078 de 11 de setembro de
.t990, 0 seguinte par3grafo, que passa a ser 0 3°:

44§ 3° 0 disposto no § 1°, com a reda~io dada pela lei 9.298. de JO de
Agosto de 1996. aplica-se as presta~s comramais relativas as tarifas publicas~
Sistema Finaoceiro de Habita9io. condominios, planes de saude, alugueis e
mensalidades escolares",
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicacso.

Art.3° Revogam-se as disposicoes em contrario.
nJSTIFICATIVA
Com 0 intuito de ampliar a abrangencia da lei nO 9.298 de lOde
Agosto de ]996 que estabelece a limita~ao de ~2% <las multas de mora decorrentes
do inadimp\emento de obriga~oes no seu termo; apresento Projeto de Lei garantindo
a aplic~io de tal dispositivo a todas as prestacoes contratuais relativas as tarifas
pubJicas, Sistema Financeiro de Habita~io, condominios, pIanos de saude, alugueis
e mensalidades escolares.
Tal iniciativa tern a finalidade de assegurar ao consumidor a garantia da 
apli~ da multa de mora de 2% a todos os tipos de contratos.
Ciente da importancia deste Projeto de Lei esperamos contar com

apoio de todos os iJustres parJamentares para a sua imediata aprova~o.

Sala das Sessiest 07 df Agosto de 1996.

--J-:--(~~ '-1--A>_

---"'1 Deputado Ilbicio Arruda
(PCdoR-CE)

---------
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IIL5GISI.A~AO CrTADA ANEXADA PE!..A
COORC&NA~O CE 5rnJOOS l.EGISLATlVOS-C:eOI ..

LEI

N~

8.078, DE 11 DE SETEMBRQ DE 1990 (*>.
Dispoe sabrea protecao do consumidor e do outrasprovidencias.

o Presidente da Republica:
Faco saber que

0

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguintc Lei:
TiTULO I

DOS DlREITOS DO CONSUMIDOR
CAPiTULO
-_ .... -... ---_._ .. _--

VI

DA PROTE~AO CONTRATUAl

... _--- ... _.. _--_._.-._.-_ ... -.- .... _._--..

_--.---_.-_.-------~_

.... __ .

Sefiio II

Das Clausulas Abusivas
Art. 52. No fornecimento de produtos ou services que envolva outorga de credi
to ou concessao de financiamento ao consurnidor,

0

fornecedor devera, entre outros

requisites. informa-lo previa e adequadamente sobre:
I - preco do produto ou service em moeda corrente nacional;
II - montante dos [uros de mora c da taxa efetiva anual de juros;
III - acrescimos legalmente previstos:
IV - numero e periodicidade das prestacoes;
V - soma total a pagar, com e sem financiarnento.
§ J? As multas de mora decorrentes do inadirnplemento de obrigacao no seu ter
rno nao poderao ser superiores a dez por cento do valor da prestacao.
§ 2~ E assegurada ao consumidor a liquidacao antecipada do debito, totat ou par
ciaimente, mediante reducao proporcional dos juros e dernais acrescimos,
§

3~

(Velado.)
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-1.5G;SLACA C

C:TAOA ANEXADA

PE!..A

eOORCSNAcAO DE ESTUDOS 1.5GJsunvOS-CeOl ..

LEI S· 9. 29'S • DE P

DE AGOST J

DE 1996.

Altera a re~io do § 10 do an. 52 da Lei nO
8.078. de 11 de s=cmbro de 1990, que
"dispae sobre a prote.;Ao do CGnswnidor e eLi

ouuas providencw··.

o

Fa~o

Lei:

PRESIDE:liTE
DA
R£PUB.LICA
saber que 0 Congresso Nacional decreta e eu sanciono a ~te

Art. 1° 0 § 1° do an.

.

Ylgorar com a segumte

re~:

52 da Lei nO

8.078, de l l de setembTO de 1990. passa a

"An. 52 -

.

. § 1° As multas de mora deeorremes do inadimplemento de obngac;Oes no seu termo
nao poaerlo ser supenores a dOls por centodo valorda ~o.··
An. 2° Esta Lei entra em vigor na datade: sua publi~o
An. 3° Revogam-se as drsposicoes em contrario,

RepUblica

BWlila. 19 de

agosto

de 1996; 175° da lndependencra e lOS" ca

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobtm

1

i

-,

I
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I

\
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COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDO~ MElO AMBIENTE E MINORIAS
Oefiro. Ap.n.... 0 PL. no 2.291J96 110 PL. no 2.241J96.
Oftcie-se iii COmissAo requerente e. ap6s. pubUque-se.

&i,
Of.TP nO 285/96

.D1QU.UI. V't UIC ~LICJJW1U UC::

Senhor Deputado,
Nos tennos do an. 142 do Regimento Interno desta
Casa, solicito a V. Exa, as providencias necessaries a apensa~io do Projeto de Lei n°
2.291/96 - do Sr. Benedile Domingos - que "dispOe. sobre a fixa~lo do valor das
multas por inadiplencia constantes dos contratos de financiamento, de compra a
prazo, de locacao de imoveis, de condominio, de mensalidade escolar, de cartao de
credito, de pagamento de taxas de energia eletrica, de gas, de agua e esgoto, de
telefone au quaisquer outros tipos de contratos de adesio au Dio", ao Projeto de Lei
nO 2.241/96 - do Sr. Inacio AmJda - que "acrescenta paragrafo ao artigo 52 da Lei nO
8.018, de 11 de setembro de 1990, que 'dispoe sobre a proteC!o do censumidor e da

outras providencias', por tratar de materia analoga'".

Atenciosamente,

- CZ-J1. -- c,J:'
.f!')
. --.
Deputado GILNEY VIANA
Presidente

A SuaExcelencia 0 Senhor
Deputado LUIS EDUARDO

Presidente da CAmara dos Deputados

.••• • \

\I. ••. _.
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PROJETO DE LEI N.o 2.291, DE
(DO SR. BENEDITO DOMINGOS)

". i"

Dlspoe sobre a fixa9ao do valor das multas por lnadimplencla constantes
dos contratos de financiamento, de compra a prazo, de locacao de
lmovels, de condorrunlo, de mensalidade escotar, de cartao de creotto, de
pagamento de taxas de energia eletnca, de. gas, de aqua e esgoto, de
telefone ou qualsquer outros tipos de contratos de adesao ou nao,

DESPACHO:
APENSE-SE AD PL 2.241/96.'

j "

/

;

~(:.'.

-

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
~':

v

- .S

An.

]0_

Sera de 2% (dois por cento)

valor maximo das

0

multas decorrentes de atraso de pagamento de parcelas e amortizacoes constantes
dos contratos de financiamento, de compra a prazo, de coniratos de locacao de

imoveis, de condominio, de mensalidade escolar, de cartao de credito e quaisquer
outros tipos de contratos de adesao uu nau de entidades publi~as ou pri vadas, de

pagamento de taxas de fomecimento de energiaeletrica, de gas, de agua e esgoto,
de telefone e outras.

Paragrafo unico. Nio se aplicara

0

disposto no Caput deste

artigo aos impostos Federais, Estaduais e Municipais.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor, na data de sua publicaeao,
rcvogadas as dispcsicoes em contrario.

JUSTIFICACAO
\

.

Com a estabilizacsoda moeda e a consequente baixa
do i6dice inflacionario, as multas permaneceram inalteradas, nos contratos de
compra de bens de consume, de pagamento de taxas de energia eletrica, de gas,
de agua e esgoto,de telefone, alugueisde imoveis e outroscontratos.de adesao ou
".

I

'

"

'

\

/ (,
17

,
\.

~--,

,'.

\.

.

'
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nio quea popul~ao eontrai,com veneimentos mensais, onde aparece a multapor
atraSo<le pagamento a hase de 10%, cobrada ja no dia seguinte da data do
respectivo vencimento, com prejuizos enormes para 0 consumidor, uma vez que a
correcao monetaria mensal vern atingindo a mediade 1,3%.
t

t;!'"\'"\

.

'3~:

Essa anormalidade impOe ao devedor urn onus
elevadO",e ao eredor 0 benefieio de auferir, por urn' sO dia de atraso no pagamento
de seucredito, valor equivalente
a varies meses de correcao monetaria
,
~

Na maioria das vezes, 0 nao cumprimento da
obrigaeao no dta do vencimento oeorre por atraso no reeebimento de salario ou
outras eventualidades fortuitas; como por exemplo: quebra da conducao, ehuvas
torrenciais, engarrafamento no. transito, etc, obrigando 0 devedor ao pagamento
de pesada rnulta, muitasvezes, por urn dia apenasde atraso.

o

Projeto visa corrigir a distorcao, atribuindo valor
adequado a multa imposta., por inadimplencia, uma vez que decorre ela, nao raro,
de caso fortuito ou de forea maior, independente da vontade do devedor.

....
.

Sala ~~ Sessoes, 20 de

(,
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Ueputado BENEDI
(

de 1996.
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PL 2•.428196, eo ClUII·s. t!'contre
apensado 0 Pl 2.51M16,. ao PL 2.661196. ot\cie-I. •

DIftro. Ap......

0

ComissAo Reque,.nte e, 1IP6I. pubUqu....
3

I

Em

coMISSAo DE CONSTITUICAO

......

I

f\,J)~;~
~SID

.

TE'

-

-...,n."n.u

'VA& ....

','

.B~ilia, 14 de maio de 1997.

Of. P nD 163197

Senhor Presidente,

Encaminho

a

Vossa

Excc:lcncia.

para

as

providencias de estilo, pedido da lavra doSenher Deputado Almino Affonso, copia
em anexo, no scntido de que sejam.apensados ao Projeto de Lei nO,.2.667/96. oriundo
do Senado Federal. os Projetos de Lei nOs 2.428/96 e 2,516/96. em confonnidade com

o artigo 142 do Regimento Interno da Casa.
Na oportunidade, reitero a vossa Excelencia meus
votosde profunda estimae considera~io.

Atenciosamente,

,.
,

I

Exmo. Sr.
I

Deputado MICHEL TEMER

I

t

'

(

I ..

.DO. Presidente da Camara dos Deputados

cAMARA DOS DEPUTADOS

,I
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PR,OJETO DE LEI N.o 2.428, DE 1996
(DO SR. WELSON GASPARINI)
Altera dlspositlvos da Lei nQ 4.591, de 16 de dazarnbro de 1964, que

"dispoerrsobre 0 condominia em edificao6es e as incorporacoes
lmobillarlas", reduzindoamulta moratoria no~~, paaamento da faxas
condominiais, e da outras providsncias.

(APENSE-SE 0 PL 2.42879G, AO QUAL SE ENCONTRA APENSADO 0
,PL 2.516/96, AO PL 2.667/96. OFICIE-SE A COMISSAO
REQUERENTE E, APOS, PUBLlQUE~SE.) r~.~i

I - Projeto ;inicial

. ~;

.~.

-:.,

. . .J!.,. ...-.••

~,

,.

"

II - Na Comissao de Constitui~ao'e Jusncae de Ciaadania:' :,'
- eme~~a apresentada ao projeto
,:~,
.. -;.

,: '.-

I. b

.~~t

'. 0 Congresso Nacional' decreta~
... r

.'

~

"t "

,. £.

Art. 1° Os artigos 12, § 3° e 22, caput e § 1°, alineas "r' e "g",
passam a vigorar com a seguinte redacao:

,,,S'I"
''''Art
.~ ::~

\2

:.:.:-c."'

;;1 t~ ~j;~'
--

;.. .

,

,

"

,

,

,

,

~~

,

,

.

§ 1° •• ,. l" 0,;" ,.' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.••• •• ,. ,
§ 20 ................................................................. _
~

~

",••••••••••••••••••

.

§ 3° 0 condomino que nao pagar a sua contribuicao, no prazo
fixado na convencao fica sujeito ao juro moratorio de 0,5% ao
mes, e multa de ate 2% sobre 0 debito, que sera atualizado, se t?
estipular it convencao, com a aplica~a~'d'os i~dices de correcao
monetaria levantados pelo orgao oficial cornpetente.
I

)'
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Art. 22. Sera eleito, na forma prevista pela eonveneao, urn sindico

do ccndominio, cujo mandate nao podera exceder a 2 anos,
permitida a reeleicao, desde que aprovadas as contas do mandato
findo, em assembleia especifica para este fim.

§ 1°

.

f) prestar contas aassembleia dos condominos, que deverio
ser etaboradas par contadorhabilitado;

g) manter guardada durante 0 prazo de cinco anos, para
eventuais necessidades de verifica~o contabil, toda a
documentaeao relativa ao condominio,
atendidos
os
\
pressupostos da alinea "f"~
h)
".

-

II

JUSTIFICACAO

Recentemente

0

C6digo do Consumidor teve alterado

0

limite da

multa moratoria, vigorando com 0 valor de 2% (dois por cento).
A conjuntura economica atual , com patamares inflacionarios

baixissimos, veio tomar execravel 0 padrao de multa moratoria, vigente aepoca de infla~o
exorbitante, .
J

No entanto

0

Codigo do Consumidor C quc somcnte foi alterado,

continuando a viger, na Lei 4.591164 - Lei de Condominios e Incorporacoes, a inimaginavel
e inaceitavelmultade 200.10. Isto pclo simples fato de urn condomino atrasar em

dia a sua obrlgacao. Tal fato afigura-se-nos leonino e merece
que nio se continue com csta dantesca

0110550

0

injusti~a.

Projeto vern sanar a Lei n° 4.591/64, e torna-la mais justa

/
j

_-.

urn

mais urgente reparo, para

e aceitavel.

o'

apen~s

. I
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Por outro lado, tambem, visa obrigar 0 sindico a organizar e
manter sob forma contabil as contas do condominio, que deverao ser elaboradas por
contador habilitado, registrado no 6rgiio competente.
Muitos sindicos sao reeleitos, inclusive pessoas juridicas que
prestam services aos condominios, e deixam de prestar contas ou nao as tern aprovadas.
Todavia a maioria dos condominos Ilio buscarn 0 arnparo najustica, devido Ii morosidade e
ao alto custo.
A necessidade da contabilidade dos condominios faz-se necessario
para segaranca e confiabilidade dbsvalores. pois hi. condominios que movimentam
rnensahnente recarsos superiores ~\ de muitos Municipios, e geralmente fazem uma
contabilidade domestics, sem orient~o competente. deixando inclusive de recolher
impostos e contribui\X>es devidas, bem como Rio exigindo notas fiscais de seus
fornecedores, aceitando apenas recibos sem valor fiscal, 0 que permite a evasio fiscal.
Alegam os sindicos que 56 em assernbleia geral

as contas, onde tambem Dio

0

e que deve prestar

faz, a1egando que se alguem sentir-se prejudicado que

procure a Justiea,
Tambem hi

0

fato

de que as condominios sao grandes

empregadores, e muitas vezes Rio recoJhem a contribuiyio previdenciaria nem os depositos
dO,FGTS de seus empregados.
Tais fatos justificam pJenamente a aprovacao dessa nossa Proposta,

nao se devendo aceitar que 0 acrescimo pecuniario, devido pelo pagamento de contabilista,
venha n impedi-la, pois os honorarios de contador niio sio, na generalidade dos casos,

altos.
. .peste modo conto com a aprovacso de mens nobres pares. nesta

Casa, para este Projeto.,s"
Saladas Sessoes, emJOde) 0

de 199 .,

l~,- ~

I
"
Deputado WELSON GASPARINI

,

L.
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• L EG;SLA~'\O

C~TADA
ANEXADA
PELA
COORDENAC'\O DE ESTUDOS LEGJSLATIV05-CeDI"

LEI N? 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964 (*)
Dispiie sobre

0 condominia

em edifica~des e as incorporacoes

imobilidrias.

o

Presidente da Republica: ," .('

. F~~o saber que 0 Congres~o National decreta e eu sanciono a seguinte lei)

I
DO CONDOMINIO
-- .. -.----_. - _-----_
TiTULO

_.- .. _._-. __

__

.~_

<

' .• '

. .:

"

.

-.--
~

.",~

;;"

~-_

-_._-._.

-~

..

I'CAPfTULO III

...
DAS DESPESAS DO CONDOMINIO

. Art. 12. Cadacond6mino concorrera nas despesas do condomfnio, recolhendo,
nosprazcs previ,stos na Convcn~io; ~ quota-parte que: lhe couber em rateio.
§ I? Salvo disposi~o em comrarlo na Convencao, a fixa~io da quota do rateio
correspondera fra~io idea) do terreno de cada unidade,
,·;-·§2~ Cabe ao smdico arrecadar as contrlbukees, competindo-lhe promover, por
via 'executiva. acobranca judicial das quotas atrasadas.

a

• Vide Cddigo de Processo Civil, arts. 175. 1/.

C,

e 585, IV.

§ 3~ 0 condomino que nao pagar a sua contributcao no prazo fixado na Conven

cao fica sujeito ao juro moratono de 1070 (urn por cento) ao m,es, e multa de ate 20070
(vinte par cento) sobre 0 debito, que sera atualizadc, se 0 estipular a Convencao, com
a aplicacao dos Indices de correeao monetaria levantados pele Conselho Nacional de
Economia, no caso da mora p~r pertodo .igual ou superior a 6. (seis) meses.
§ 4~ As obras que ~'nteressar~m estrutura integral da edificacao ou conjunto de
edlflcacoes, ou ao servi . co~u~, serao-feitas com 0 concurso pecuniario de todos
os propnetartos ou *ul res de direito a a~uisiciiO de unidades, mediante oreamento
previo aprovado em assembh~ia geral, podendo incumbir-se de sua execucao 0 slndico,
ou outra pessoa, com aprovacao da assembleia,
i

a

.
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§ 5? A reminda de qualquer condemino aos seus direitos, em caso algum valera
como escusa para exonera-lo de seus encargos.

CAPiTULO VI

DA ADMINISTRA,AO DO CONDOMiNI<?

Art. 22. Sera eleito, na forma prevista pela Convencao, um sindico do condomi
nio, cujo mandato nno podera exceder a 2 (dois) anos, permitida a reelcicao.
§ I? Compete ao sindico:
a} representar, ativa e passivamente, 0 condomlnio, em juizo ou fora dele, e pra

ticar os atos de defesa dos interesses comuns. nos limites das atribui~Oes conferldas
por esta Lei ou pela Convencao;
b) exercer a administra~io interna da edifica~io ou do conjunto de ediflcacees,
no que respeita a sua vigilincia, moralidade e seguranea, bern como aos services que
interessam a todos os moradores;
c) praticar os atos que Ihe atribufrem as leis. a Conveneao e 0 Regimenlo Interne;
d) impor as multas estabelecldas na Lei. na Convencao ou no Regimento lnterno;

curnprir e fazer cumprir a CODVentaO e 0 Regimento lnterno, bern como execu
tar e fazer executar as deliberacoes da assemblela:
... f) prestar contas a assembleia dos condemioos:
g) manter guardada durante 0 prazo de S (cinco) anos, para eventuais necessida
des de verifica~io contabil, tad a a documentacao relativa ao condominio.
.
e)

• A/lneo g I/crescenlado pelo Lei n.D 6.434. de loS de julho de /977.

§ 2~ As funcoes administrativas podem ser delegadas a pessoas de confianca do
sindico, e sob a sua inteira responsabilidade, mediante aprovacao da assernbleia geraJ
dos condominos.
§ 3~ A Convencao podera estipular que dos atos do sindico caiba recurso para a
assembleia, convocada pelo interessado.
§ 4~ Ao sindlco, que podera ser condomino ou pessoa flsica ou juridica cstranha
ao condominio, sera fixada a remuneracao pela rnesma assembleia que 0 eleger, salvo
se a Convencao dispuser'diferentemente.
.
§ 5~ 0 !':indico podera ser destituido pela forma e sob as condicoes previstas na
Convencao. ou, no silencio desta, pelo voto de dois tercos dos condeminos, presentes,

em assernbleia geral especialmente convoeada..
..
§ 6? AConven~o podera prever a eleicao de subsmdicos, definindo-Ihes atribui
c~ e fixando-lhes 0 mandate; que nio podera exceder de 2 (dais) anos, permitida a
reclci~o.

.

\
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Art. 23. Sera eJeito, na forma prevista na Convencao, urn Conselho Consultive,
.constituido de Ires condominos, com man datos que nio poderaoexceder de 2 (dois)
aDOS, permitida a reelei-rao.
Paragrafo unico. Funcionara 0 Conselho como 6rgao consultive do sindico, pa
ra assessors-to na solucao dos problemas que digam respeito ao condominio, poden
do a Convencao definir suas atribuicoes especificas.
"
_

••••••• _

• • • • • • ~ • • • • ~~ • • • • • • • • • _ • • • • • _ • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r
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~ENDA

~

oa-se

NQ

allnea

"fit

-.

SUBSTlTUTIVA

"1 t

do § 1 2 do art1go 22,'a segdinte redaltac:

"Art. 22- ••••••••••••••••••••••••••••
§ 1g

.

f) prestar cantas ~ assembliia doscc~ndaminos, que,

sempre
Gue tratar-se degestao per pessea jl:rldica, devedic ser ell!,
boradas por contador habilitajo, e reglstradas~em livro - CO~
t~bil, o~servada a)legiSl~C~O civil e comercial a~lic~vel."

!

\
I

!

I

EHENDA

1---

HI:!

/

:=====:-a:aassmmDla£lXJOiO=-=----
',.'

PlUTIII LD I!!

I

2.428/96

..

[ lamMIVI
[J IDDIFDJJVA

CONSTITUIClo E JOSTICA Po DE
WIZ MINARDI

REoAClo

Nio obstante ser justo e necess~rio conf~rir ~ administra9io de
grsndescondomlnios, que movimentam r ac e Ltaa consideraveis e empregam
numera signi f icati\lo det,rabalhadoras t ;regulamenta~ao
minimamenta
rigorosa, nao se'_Justifiea a p.xtensan ao s pequenos condomi:nios- mai£.
ria absoluta' - de maLs uma obrigat,oriedade quecertamente redundara
•

..~.

•<

...

•

•

".

•

em onera'l;i'lo a se~:",suportada p a Lo s : c on dfimLn o s, ma i s ai nrf a Iluando

sa

retira parcels significativa de obtenetao de recursos proveniente

da

imposierao de mult; por

at~'aso, C)'~Jeto ''''~'~6sa masma p r-o p o s Lcjio ,

Oa maneira ora proposta, asdper~~aes mais complexas,envolvendo
maiorBS quantias"qu9
normalmente ,s30conferidas
.
.. . .
~...

~

as

administradoras

especializadas, restarao regulamentadas e contribuirao para a

tran~

•

•••

•
"-.

••
•

·,••

•
I

,I
,

,

"

par~ncio

admini~trativa

G

incidincia fiocal prctcndidas.

,
,

r

/

/
Ula

_,
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PROJETO DE LEI N.O 2.516, DE 1996
(LUIZ GUSHIKEN) .

Altera a redacao do paraqrato 32 do artigo 12 da Lei nQ 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que "dtspoe sobre 0 condomlnio em edificayoes e as
incorporacoes imobiliarias".

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 2428/96

,.,

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° 0 § 3° 0 art. 12 da Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
1964, passa a vigorarcom a seguinte redayio:

"An. 12.
............................................... ,
,

••••••••

~

-

• • • • • 'O

_

•••••

"

••••••

.

§ 3° 0 condomino que nlo pagar a sua contribui~c no
prazo fixado na conveneao fica sujeito ao juro moratorio de 1%
(urn por cento) ao mes e multaque nio podera ser superior a 2%
(dois por cento) do valor do debito, que sera atualizado se 0
estipular a convenc;:io, no caso de mora par periodo igual ou

superior a urn ano."

.

Art. 2° Esta lei entra em vigorna datade sua'publicacao.
'4.,'

•

Art. 3° Revogam-se as disposicces em contrario.
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JVSTIFICA(:AO

o Codigo

de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.708. de 11 de
setembro de 1990) alterado pelaLei nO 9.298, de to de agosto de 1996, estabe1eceu 0 limite
das multas par atraso de pagamento em. no maximo. 2% (dois par cento) do valor do
debito.

Esse limite de ate 2%, no entanto, nio tem side apJicado aos
atrasos no pagamento das cotas de condominia. gerando grande injustica e deixando os
devedores confusos sabre a extensao da multa de ate 2% sabreos debitos ern gera!.

o § 3° do anigo 12 da Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
que "dispoe sabre a condominia em edifica~5e! e
seguinte red~, atualmente:

8S

Incorporacses imobiliarias", possui a

e

"An. 12

:

;.

§ 3° 0 condOmino que nio pagar a sua

contribui~

no prazo

fixado na conven~o fica sujeito 80 jura moratorio de 1% ao mes,
e multa de ate 200.10 sobre

0

debito, que sera atualizado, se

0

estipular a convencao. com a aplica¢o dos indices de correcao
monetaria levantados pelo Conselho Nacional de Economia, no

.caso de mora por periodo igual ou superior a seis meses."
Embora nossa inten~ fosse apenas quanto aredu~o d.a multa de
20% para ate 2%, tivemos que alterar

0

restante do § 3°, em virtude de as normas de nossa

economia nio se coadunarem mais com a redacao de 1964. Nio existe mais 0 Conselho
Nacional de Economia e ~_Lei do Plano Real sO pennite atualizavao apes

0

periodo de um

ano. NAo existe, tambem, um indice de int1a~o que sejatido como oficial.
/t!~

Assim, decidimos que a assembleia de condominos, seguindo a
conven~

do ccadominio, estipulani novos valores, caso as cotas de condominio em

atraso estejam muito irreais.
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Para estender a multa de
condominiais, estamos apresentando

0

ate

2% tambem

as

dividas de cotas

presente Projeto de Lei, contando com

0

apoio

dOl

ilustres Pares paraa sua aprova~o.
--,

m~ de

ev '('Jd~
de 1996.

,

utaClo LUIZ GUSHIKEN

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLAnvos - CeO'"

LEI 4591 DE 16/12/1964
DOU 21/12/1964.

Dispoe sabre a Condominia em Edificacoes e as Incor
poracoes trnobiliarias.
T[rULO I
Do Condominio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.

II

"

..

CAPiTULO III
Das Despesas do Condomlnio
ART.12 - Cada cond6mino concorrera nas despesas do condominio,
recolhendo, nos prazos previstos na Oonvencao, a quota-parte que Ihe
couber em rateio.
§ 1- Salvo disposi~ao em contrario na Convencao, a fixayao da quo
ta do rateio correspondera fracao ideal do terreno de cada unidade.
§ 2 - Cabe ao sindico arrecadar as conmbuicoes. cornpetindo-lhe
promover, por via executiva, a cobranca judicial das quotas atrasadas.

a

/

25

§ 3 - 0 condomtno que nao pagar a sua contribuicao no prazo fixado
na Convencao fica suisito ao juro moratoria de 1% (urn por cento) ao
mas, e multa de ate 20% (vinte por canto) sobre a debito, que sera atu
alizado, se 0 estipular a Convencao, com a apucacao dos indices de
correcao monetarta levantados pelo Conselho Nacional de Economia,
no caso da mora por periodo igual ou superior a 6 (sets) meses.
§ 4 - As obras que interessarem a estrutura integral da edificacao ou
conjunto de edificac;6es, ou ao service comum, serao feitas com 0 con
curso pecuniario de todos os proonetanoe ou titulares de direi\o a aqui
siyao de unidades, mediante orcamento previo aprovado em assem-.;
bleia geral. podendo incumbir-se de sua execucao 0 sindico. ou outra
pessoa. cOrn .aprovacaoda assembleia.
§ 5 - A renuncia de qualquer cond6mino aosseus direitos, em caso
algum valera como escusa para exonera-te de seus encargos.

....

""

"

.......... " "

a " ..

" •

"

."
,

•• "

.

" " .. "

"

"

_

" " " " " .. "
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C6DIGO DE PROTECAO DO CON'SUMID9-R .

»>:

LEIS.Ol8 DE 11/09/1990 '
DOU 12109/1990. SUPlEMENTQ.

'"

Dispoe sobre a Protecao do Consumidor e dil outras Providencias.
T(TULOI
Dos Direitos do Consumidor

.............................................. ... ...................... .....
.,

,. ,.

CAP[TULO \/1

Da Protecao Contratual

..................................................\

~\

~

.

SEcAo II

\
Das Clausulas Abusivas
••••• I

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..,

..,

.

'".
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ART.52 - No farnecimento de produtos au services que envolva outer
ga de cnr~dito ou cencessao de financiamento ao consumidor. 0 fome-·
cedar devera, entre outras requisitos, informa-Io previa e adequada
mente sobre:
f - preco do produto ou service em moeds corrente nacional;
II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
III - acresclmos legaJmente previstos;
IV - namero e periodicidade das prestacoes:

V - soma totaJ a pagsr, com e sem financiamento.
§ 1 - As multas de mora decorrentes do ;nadimplemento de obriga
r;ao no termo nao poderao ser superiores a dais por cento do valor da
presta~o. .. § 1 reda~o dada gela Lei n. 9.298.. de 01/08/1996 (DOU

de 0210811996, em vigor desde a Dublicacaot_
.
§ 2 - I:: assegurada ao consumidor a Hquidacao antecipada do debito
total au parciafmente, mediante redu~o proporcional dos juros e de

mai, acrescrnos.
§ 3 - (Vatado).
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

It

• • It

• • • • • • • • ' . 1 • • • • • • • • • • • • • It

It

•••••••••••••••••••••••••••••
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PROJETO DE LEI N.o 2.727, DE 1997
(Do Sr. Corauci Sobrinho)

Estabelece limite para a aplica~ao de multa contratuaf
...------------~.,---------------

DESPACHO:

-,

APENSE-SE AO PL 2667/96 -,

.

.~

'27

o Congresso Nacional decreta:

\

s

\

\
\

'--.\,

.'

Art. lOA multa contratual civil por atraso de pagamento de \
\
obri ga~ao no seu tenno nAo podera exceder a 2% (dois por cento) do valor inadi~plid~. \
Art. 2°Esta lei entraem vigor na data de sus publicacao
'\
Art. 3° Revogam-se as disposicoes em contrario, especialmen~e, 0 - \
art. 920 da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916, e a Lei n" 9.298, de 1° de agosto de
1996..

JUSTDlCA(:AO

o

Plano Real proporcionou, como principal beneficio para a
pepulacao brasileira, a queda dos indices de inf\~o, passando os agentes economicos a
conviver em uma economia onde conceitos apenas conhecidos de forma te6rica passaram
a fazer parte do dia-a-dia. Mas, muitos dos expedientes que os agentes economicos
utilizaram durante as varias decadas de infla~o continuararn a ser usados, 0 que
atualmente pode ser caracterizado comoabuso.

A multa moratoria, presente em praticamente todos os contratos
comerciais, ainda obriga 0 papmento de 1()oA, do valor inadimplido. -Este percentual e
completamente incoerente com 0 atual patamar inflacion8rio~ pois representa eerca de se\S
meses de rendimento de ap)i~ fi~iras.

E como 5C a cmprcsa que a aplica
reeebesse e colocasse a quantia em uma coma de POupan98 ou de fundos· de
investimcntos, c III deixassc os rccursos per quasc mcio

aDO,

recebendo, no final, os

rendimentos. Ncnhuma empresa pode fazer isso, pois precisa do seu faturamento para
giIar seu neg6cio, e c absurdo reeeber, Oil forma de: multa, wn valor equivalente ao do
investimento acima citado comoexemplo.
,

Note-se que os maiores prejudicados
camadas rnais desfavoTecidas da

contas ocorre entre

0

popula~ao.

final de urn mes e

0

sao

os

\

com~Dentes

das

Nonnalmente os atrasosde pagamentos \de
,

recebimento do saiario

DO

inicio do mes

scguinte, por absoluta f~to de recursos. E ejustamente neste periodo que ocorre a rnaioria

dos vencimentos.

\

\

\
\

\
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Nosso objetivoe estender 0 patamar de 2%, hoje garantido apenas .
para os contratos de fomecimento de bens e de services com financiamento, para todos os
contratos civis finnados no futuro.

() ."
--r-.
Sala das Sessoes. em ~ .LJ1e", ji/ r /

.~ ..-~..

.» ~,

f./.'

•

(Ie 1997.

~

"~.~

":'~epmado Corauci Sobrinho

-•. "'~~".'

.

"'i-;~~

"

"LEGISLA(:Ab CITADA ANEXADA PELA
COORDENA<:AO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"
. ,: ".

LEI N°"3.071 O'E 01 DE JANEIRO 1916.
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COOIGO
CIVIL.
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•
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\
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PARTE ESPECIAL
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•
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.

•
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.
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~

LIVRO III

.00 Direito das Obrigaenes
.TiTULO]
'

Das Modalidades das

Ob.-iga~oes

CAPiTULO VIJ

Da Clausula Penal
........•.•.•.............................•.............................................•....................•..

Art. 920 - 0 valor da cominacao imposta na clausula penaJ nao
pode exceder 0 da obrigacao principal.
.••...•..........•..•••.•.•..... .•....•••....•.•.••.•••••......••.•.•.•.......•....•.....••••.•...•••••••••....
•.......•...•...........•..............•.......................•.•.•................•...............•.••...•...•
~
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. ·LEGISLA~O CITAOA ANEXADA PELA
COORDE~O DE ESruOOS LEGISIATIVOS-CeDf·

LEI~O 9.298 ~DE 19

DE AGOSTO

DE 1996.

""

.

Ahera a reda~io do § 10 do art. 52 da Lei nO
8.07S.de ] 1 de setembro de 1990. que
"dispOe sobre a prot~o do consumidor e cia
ouuas providencias".

-,

o

Fa~o

Lei:

PRESIDENTE
DA
REPUBLICA
saber que 0 CongressoNacional decreta e .eu sanciono a seguime
t ,
0

An. 1

0 § ).. do an. ~2 da Lei n° 8.078. de 11 de setembro de 1990. passa a

vigorar com a seguime re~o:

: ~ ~',...

. ,,'

"An. .s2 ~

.

§ to As muhas de mora deeotremes do inadimplemento de obriga~6es no seu tenno
Dio poderao ser superiores a dois por cento do valor da presta~o.·'
-. .
Art. 2° Esta Lei entra em visor na data desua publicaQio

An. 30 Revogam-se as dispositrOcs em contrario.

Republica

Brasilia. 19 de

a \10 s to

de' 1996: f75 c da lndependencia e 108° da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. .lobtm

/
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PROJETO DE LEI N.o 1.048, DE 1999
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)
Altera 0 § 3Q do art. 12 da Lei nQ 4.591, de 16 de dezembro de 1964;para
reduzirmulta no pagamento com atraso das despesas de condominia.

DESPACHO:

..,

APENSE-SE AO PL. 2667/96

I
/

;

I

I

,

<,

r

/

4I

•. .r
,

"

/

,

,

o Congresso Nacional decreta:' .
..

0 § 3° do art. 12 da Lei n°tt.591, de 16 de
dezernbro de 1964, passa a vigorar corn a seguinte redaeao: ..' '
Art.]O

"Art. 12

: ,

:.::

".

<.

.
§ 3° 0 condomino que.nao pagar asua contribuicao no
prazo fixado na Convencao de Condominio fica sujeito ao juro moratorio de 10,10
ao mes, e rnulta de 2% sobre 0 valor do debito, se 0 atraso for de ate 10 dias e de
5% se superior a este prazo. Em caso de mora por periodo igual ou superior a
1 (urn)

valor
(NR)"
,"
.

3110 0

...
conven~ao.

do debito

podera

ser

atualizado se \0 -estipular a
\ ,

Art. 2°, Esta lei entra em vigorna data de sua publicacao.

31

JUSTIFICACAO

A questao das absurdas multas previstas no § 3° do art. 12 da
Lei 4.591, tern side objeto depreocupa~lo pOT parte deparlamemares desta casa
que apresentaram,em diferentes oportunidades, os Projetos de Lei nOs: 1226/95~
1660/96, 2516/96, 2428/98 e 4182/98, visando sua reduy~o. ,
Sumo aqueles, 0 presente projeto de lei pur considerar,,'
inadmissivel que vivendo 0 pais sob a egide de umaeconomia ·es~vel" . p ersista
aindaxa qualquer pretexto, urna multa sobre inadimplencia num percentual de
20%.

Entendo que, no periodo agudo da nossa economia, indexada
e com altas taxas de inflaeao, os condominios, ou seus administradores,
encontravam na propria Lei 4.591, mecanismos de defesa contra 0 abuso de
quem se prevalecia da situacao para, em nao cumprindo as suas obrigacoes ,
condominiais, auferir vantagens com', aaphcacao dos. valores devidos, no
mercado financeiro,
Hoje, em uma economia estavel, este atrativo ja nao subsiste,
n~o

havendo PO!S motivo para uma multa tao alta. ;'

,.

Proponho, ainda, mudancas na redacaodo mesmo >§.:Jo do -.'
artigo 12 da Lei 4,591/64, para retirar a exigenciade atualizacao nelos indices de
correcao monetaria levantados pelo Conselho Nacional de Economia, no easo de
mora por periodo igual ou superior a seis meses. Nao existe mais 0 Conselho de
Economia e a Lei do Plano Real- so permite atualizacao apos 0 periodo de urn
ano, nao havendo tambem urn indice de intlaf;ao que seja tido com? oficial. "
'
I

•

.

Conto.com

0

'"

-..

• J'r

apoio de trieus ilustres pares para a aprovacao

do presente projeto de leLirr,i

Sala das Sessoes, emz.:;:(Ie
.

~('~~

-

.,'

de 1999.

;/./,-~
"

\

'

ANTONI~ CA~ANNlJ~ZIO-'"
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.

..».
'1" "",~ ANEXADA PELA
" \ II"'IIII.U~ I.EGISLATIVOS-CeDI"

"1.II:C~,SI

COOKut:NiU' \" 1'1'

I" UI': I).~ZEMBRO DE 1964

-.1'

LEI N° 4.~"" ~""

PINPOl; . SOBRE o CONDoMtNIo EM
ht )U"'l':\\ ,)ES E AS INCORPORACOES
IM,IIUll,\tUAS.

,11\ t\'1.
lit•• 'In,,~'l"'IllO

.........................................................................

.........•.....................•..........
, ',\ 1') l' ' ".'
, l,\' ,

\,"'1'"

HI

.

,.u\!\ ,1.' \, •-ndommio

.

," ',.u'. .",\",-.'rrera nos despesas do condominio,
" , • '"",,,,"'" Jo, a quota-parte que the couber em
".
II" \,

' III
Art, 12 - (m
rccolhendo, nos prazo» I'l ", " , "

' , "" ,

I

,fU'fll"\' ~.:1

.

Convencao, a fixa~ao da quota do
unidade.
§ 10 Salvo (IISlul,.I,-\'" ""Ie' ,.-th"'" ,',' .:~da
a ~m
nneio correspondera iJ II a,':)" "h .,1, ,.I.II:~ _-.'\'mbU1~oes, competindo-lhe promover

nneio,

d

,\\,,', •

'

§ 2° Cabe ao :."" ",. I eltl" ,"\........ .nrasa as,
por via executiva, a cohmll~.f Ill,h' I." I"'~\"
sua contribui~ao no prazo fixado na
,
'II"
"
§ 30 0 coudbIlUIl\' ,'I'.:";,,,,, ••, ,I,
~ por cento)-ao.mes, e m~lta de ate

I

\. 'onven~ao fica suicuu i'" I"" II . I'''''' ~.:.lahzado, se oesnpular a Convencao,
,
.,
;,I
1'\"11' ,
.Y
.
200/0 (vinte por centn) sui"" " , , . H.' "ll" ..·.·;·01 levantados pelo Conselho Nacional
. a 6 (seis
is) meses.
com a aplicacao dos inc.IIt'''''' , ,, ' """ \,1t .. I., : ' JU supenor
.
t
1"'\
1'\
.
1
da
if
\ok Economia, no caso da IIle'"
III ;. ,...... .ura mtegra
edt ICaC30 au conjunto
.
\ '1\"'1"·
§ 40 As ohms IIII" tI' ,
'0'" :)1 • . • ~ com 0 concurso pecuniario de todos
'fi
.
"",,,,,
. de um'daces,
~
..lc edt icacoes, ou au SCi VI\ " "
1,1" .\ :~ .. "";;;10
me dirante oreamento
os proprietaries ou litulm'''· ,\.' ,h" 1 ,,,,,1--,.· ..cumbir-se de' sua execucao 0 sindico,
previo aprovado em a.\<,cm,,"'I,' •·..1 ,I , 'lUI"
\ \,I.. .v ,.
d' ,
ou outra pessoa com ;Jpl'" i" -'
I ".",'110 aos,~seus rreitos, em caso algum
..'
I' 1,1,111\"
~ <" A rcnum~l:I ., "
.,I . .' g.os.
.~
,~~.
I ,,,It ,II.

valera como escusa pCJr:J ,_,,\1\,1.\
....•.•••...........•. ~ ••••.•.......
..•.............................•..•.

,

,

........•........ ••••••.••...•••....•..............
_
..•••..•.••..••...••.... _.....••.....•... _
~

..... ....

./

,
,I
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PROJETO DE LEI H.G 1.661, DE 1999\
,

(Do,Sr. Jose M a C h a d O ) ' < \

Dti nova redaQao ao paragrafo'32 do art. 12 da Lei n2 4.591 t de 16 de

dezembro de 1964, a qual dispoe sobre 0 condomlnlo em edificayoes e as
incorporaeoas imoblliarlas.

\

DESPACHO:
.,

\

II

APENSE-SE
PL 2667/96
,
I
I

I

I
,
I

I

o Congresso Nicional decreta:
I

.

Art. 1° - Edada nova reda9io:,ao paragrafo 3° da Lei nO 4591, de 16

de dezembro de 1964, nos seguintes termos:

.....Art.. 12,
,..,
'~
""~
i§ 3° - 0 condomino que'·'rllo ~gat\i sUa contribui~o noprazo '.:':-'
ftxado na convencao fica sujeito 80 juro morat6rio'de;1%;'i0'~mas: 'emulta de ate 20/0Sobre ,~.;
o debito atualizado: morietariamente.peloslndices~levantaa~s ..Pelo Conselho Nacionel, de "."
Bconomia, se oestipular a conven9lo."
" I
11

I ••••••••••••••••••••••

••• ,I.

\"
,

Art. 2°•Estalei entra em vigor na dat8~' swfpublica9iO.

~ST\CACAO
E expresso

0

art. 12 da lei 4591164 no sentido de q~ "cada

condommo concorrera nas desP,esas do condomnuo, recolhendo, nos prazos previstos na

convencao, a COla-porte que lbe ~uber em ~O'"

\

Acrescenta 0 paragrafo 3° do referido artigo que "0 condominc que
nio pagar a sua contribui~o no pr~ fixaqo na convencao fica sujeito ao juro moratorio de
1%

80

mcs,c niulta de 'ate 20% \sobrc

0

debito, que sera atualizado, se

0

estipular a

\convenyio, com a aplic~lo dos indices de corre~o monetAria levantados pelo Conselho
Nacional de Economia, no caso de mora pOr periodo igual ou superior a seis meses".

\

\L
\

/

_

'
~

~---'

--------"--
-------..........
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Ebernverdade que 0 periodode carencia de seis meses ja nAo vigora,

em face da Lei 6899, de 8.04.91, que detennina a aplic~ao da correcao meno~a nos';',
, debitos oriundos dedecisaojudicial, consoante se ve do prccedente publicado na Revlstade;,'.'·
Jurisprudenciados Tribunais deAlcade C-i-vil de Sio Paulo (JTA 81/92). '
•

~\

/

"

••

_.

.

~

1.

.

,"'

;.'

,

..

..

Assim, .alem dos juros morat6rios, de 1% ao mes,
atualizadopela T.RD.e acrescido de 20% a titulo de rnulta,

0

.:.-:;,~..

.:".~.:/"j):~"

debito e

Dita multa, no entanto, tem se revelado exagerada, penalizando'

scbremaneiraos inquilinos e aqueles que,.. por atravessarem dificuldades
tern condi~ de pa:gar emdiaas despesas: decondominio.

fmanceiras~;.niO'

" . ' :.y.,

Veja-seque a multa. em nosso ordenamento, significa clausula penal,
ou seja, obriga91o' acess6ria. pela qual se estipula pens' oumulta deStinada a evitar 0
inadimplemento cia principal, ou oretardamento de seu cumprimento. Etam~
denominada pens. convcncional ou multaeontratual. '
'
. .'
·.·kchiusula penal tent dupla fun9io: alama como meio de ~
(intimida~o), para compeliro devedor a cumprir a obri~o;· 'eainda b) como prefiXa~o
das perdase danos (ressarcimento) devidos em razlo do inadimplemento do contrato.
i

'

..•••

,"-'~

,,'

,'~"

;.'

.

Com a sua estipul~; expressam os 'contratantes a inteil¢io de
livrar-se dos incOmodos da comprovacao <los prejuizos e de sua liqui~lo. A conven~
que a estabelece pressupOe a exisrencia de.prejuizo decorrente do inadimplemento e prefixa
o seu valor. Desse modo, basta ao credor.provar o inadimplemento, ficando dispensado da
prova do prejulzo, para que tenha direito a multa. Eo que proclamao art. 927 do Codigo
Civil: "Para exigir a pena convencional, nip'e necessario.que ocredor alegue prejuizo".

..

'\'

'

.'

.

. Aduz 0 aludido dispositivoque o"dcvcdoJ:.nilo·:~e cximir-se de
cumpri-la, a pretexto de ser excessive", pois 0 seu valorfci fixadopara reparar eventual
prejuizo decorrente do inadimplemento.

°

Da mesma forma. nio pode credor pretender aumentar 0 seu valor,
a pretexto de ser insuficiente. Resta-lhe, nesse caso, deixar de lado a clausula penal e

pleitear perdas e danos, que abrangem 0 dano emergente e
ressarcimento do prejuizo sera, entio, integral.
,!

0

lucre cessante.

0

A clausula penal e prefixa:~lo das perdas e danos resultantes da culpa
contratual, apenas, Assim, se ha outros prejuizos, decorrentes de culpa extracontratual, 0
seu ressarcimento pode ser pleiteado, independenternente daqueJa.
I

o

usual, todavia, e .simplesmente cobrar-se a multa pelo simples
atraso no pagamento <las despesas de condominio e, de modo geral,a multa e fixada sempre
no teto, de 20%. onerando, sobremaneira,.aquelesque apenas esqueceram-se do pagamento
ou, que nao puderam faze-to por dificul~des financeiras.
/

f

/

r

(
I
!

,'
Mas,em regime de moeda estavel, esse percentual, proximo do
percentual da infla~io de dois anos, penaliza injustamente os devedores, gerando vantagens
desmedidas para

0

condominio e.. sobretudo, para as administradoras, que veem seus

ganhos majorados, mesmo porque, como ja foi dito, as pres~s sio corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros, ataxa de 1% ao meso

o Codigo de Defesado Consumidor (Lei 8078. de 11/09/90), que
permitia a muha em ate 10% do valor da pre~ta~Ao (art. 52, § to), 1 reduziu para 2%. por
fo~ do.disposto na Lei 9298.de 01/08/96. Procurou-se, por evidente, defender 0
consumidor, nIo sO com 0 propOsito'de evitar vantagens 80S fomecedores de .produtos e
servi~s, mas tambem de maneira a DIo peualizar exageradamell1e 0 consumidor em
si~o de escassez, de reeesslo, de crescente desemprego e crise•.
No Decreto-Lei S8I37, que regulamenta 0 compromisso de comprae
venda de,imoveis loteados, eno Decreta 22626133, que reprime a usura, 0 teto da multa
scmpre roi de 10% do valor dadividaou das prc~ em atraso.

Em qualquer 'desses cases; e em mmtos omros,
B9Io de cobratl98. 80S referidos lunites 0 valor cia pena convencional..
Nesses termos, espero receber

0

0

juiz reduzid.

beneplacito dos nobres colegas

deputados, com .1 aprov~o do presente projeto de lei.:
. ~a1~ das Sessoes, em

DB

.

l4lOc.114"

"T--~

..., . . . .

/~-.~. . ~
.
.
. .
'

=
peputado JOSE MAC.HAOO----:·...·.····· .: ..
t ' c.
- (PI'ISP) ~
.
. ~ -. .'. -,
-r-. ...

~,

.
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LEGISLA<;:AO ClTADA ANEXADA PELA
COORDENA<;:AO DE ESTIJDOS LEGISLA TlVOS - CeDI

CODIGO CIVIL
. LEI N° 3.071, DE 01 DE JANEIRO DE 1916•
.

CODIGOCNIL
.................................................................................

"

.

"

,,

:

.

<

"

PARTE ESPECIAL
...................................................................................................................................................................................................................................................................

LIVRO III
Do Direito das Obrigacoes

. TiTULO I
Das Modalidades das Obrigacoes

.......

:

,

.

~.~

CAPtTULO VII
Da Clausula Penal
~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!

.

Art. 927.. Para exigir a pena convencional, nao e necessario que

0

credor

alegue prejuizo,
-:': -.
o devedor nao pode eximir-se de cumpri-la, a pretexto de ser excessiva.
...........................................................................................................................................
,
............................... ••••••••

•••• •• ••••••

•

.~ t - • : ~ •

'

i

,

. ' ~1

."

••

,

J

..

[,
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LEGISLA<;AO CITADA ANEXADA PELA
COORDENA(.:AO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS - CeDI

LEI N° 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964.
DISPOE
SOBRE
EDIFICACOES
E
IMOBILlARIAS.

o

CONDoMiNIo
EM
AS
INCORPORACOES

o Presidente da Republica:
Faco saber que 0 Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
lei:
TiTULO.l

DO CONDOMiNIa
cAPtnn.O TTl
DAS DESPESAS DO CONDOMiNIa
.3, .

.

,

~,\.,~

...'

Art. 12. -Cada condomino concorrera nas despesas do condominio,
recolhendo, nos prazos previstos na convencao, a cota-parte que the couber em
rateio.
§ 1°. Salvo disposicao em contrario na convencao, a fixacao da .ccta no
rateio correspondera fra~ao ideal de terreno decada unidade.


a

§ 2°.- Cabe ao sindico urrecadar vas contribuieces, eompetindo-lhe
prom over, por via executiva, a cobranea judicial das cotas atrasadas: - -, . : .-, .

§ 3°. 0 c~~d6millo que uau pagar a sua coniribuicao :no prazo fixado na
convencao fica sujeito ao juro moratoria de 1~'O ao rnes, e multa de ate 200/0 sobre 0
debito, que sera atualizado,' Sf'O estipular a convencao, com a aplicacao dos indices
de correcao monetaria levantadospelo Conselho Nacional de Economia, no caso
de mora por periodo igual ou superior a seis meses.
§ 4°. As obras que interessarem a estrutura integral da edificacao ou
conjunto de edificacoes, ou ao service comum, serao feitas com 0 concurso
pecuniario de todos os proprietaries ou titulares de direito aaquisicao de unidades,
mediante orcamento previo aprovado em assembleia geral, podendo incumbir-se
'
de sua execucao 0 sindico, ou outra pessoa, com aprovacao da assembleia,

38

§ 5°, A renuncia de qualquer condomino aos seus direitos, em caso algum

valera como escusa para exonera-lo de seus encargos.
~
~

.................................................... .

t ..

........

t

'"

.. "

~]

'".'

~

..

I

..

• I

.......
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LEGISLA(::AO CITADA ANEXADA PELA
COORDENA<;Ao DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDJ

LEI N° 6.899~ DE 8 DE ABRIL DE 1981.
DETERMINA A APLICACAO DA CORRECAO
MONETARlA NOS DEBITOS ORIUNDOS DE
DECISAo
runICIAL
E nA ." OUTRAS
PROVIDENClAS.

o Presidente da Republica
Faeo saber que
lei:

0

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
.

~.

Art. lOA correcao monetaria incide sobre qualquer debito resultante de
decisao judicial, inclusive sobre custas e honorarios advocaticios.
§ 10 Nas execucoes de titulos de divida liquida e certa, a correcao sera
calcuJada a contar do respectivo vencimento.

§ 20 Nos demais casos, 0 calculo far-se-a a partir do ajuizamento da a~ao.

Art. 2° 0 Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, regulamentara
a forma pela qual sera efetuado 0 calculo da correcao monetaria,
I

Art. 3 0 disposto nesta lei aplica-se a todas as causas pendentes de
julgamento.
0

An. 4° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao,

.It!.

\

20'

39

.Art. 50 Revogam-se as disposicoes em contrario.

Brasilia, em 8 de abril de 1981; 160 da lndependencia e 93 da Republica
0

0

JOAO FIGUEIREDO

lbrahm Abi-Ackel
Emane Galveas
Jose Flavio Pecora
I IeIio Beltrao,

. LEGISLACAO CITADA ANEXAOA PELA
COORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
DISPOE SOBRE A PROTE<;AO DO
CONSUMIDOR.,

oA

E

OUTRAS .

PROVIDENCIAS

o Presidente da Republica,
Faco saber que 0

.. ,
Congresso Nacional decreta e eu sancionoaseguinte

lei;
I.':

.

TiTULO I

. DOS DIREITOS DO CONS~OR
. . . . . . . 10 • • • IO

10

'., ,
~

• • • • • • • 10 • • • • • • • • • ' . 1 0 10 • • • • • • 10 • • • • IO • • I

.'

10 • • • • • • • • •

.

:')l~~' CAPITULO VI
DAPROTE<;AOCONTRATUAL
.
10

10 • • • • • • • • • • • • • • 10 • • • • 10

.

10 • • 10 10 • • • • • • 10 • • • • • • • • • • • • • • • 10 • IO

Se~Ao

,. • • • • • • • • • • • I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "

••••• I

..

!

II
Das Chiusula~ Ahusivas
•••• "

: '

"

..

Art. 52. No fomecimento de produtos ou servicos Que envolva outorga de
credito ou concessao de financiamento ao consumidor, 0 fomecedor devera, entre
outros requisitos, informa-lo previa e adequadamente sobre:
~~

)
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I - preco do produto ou service em rnoeda corrente nacional:
II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juTOS:

TIl - acrescimos legalmente previstos;
IV - umero e periodicidade das prestacoes;
~..
V - soma al a pagar, com e sem financiamento.
§ 10 As multas e mora decorrentes do inadimplemento de obrig~ao no
' ".
seu tenno nao poderao ser s periores a 2% do valor da prestacao.

,

I

"Redacao dada ao partigiYl.~ela Lei '1°9.298. de O/JJ8.96.

.

§ 2° E asseguradaao consu~or a 1iquida~ao antecipa~a do ~e~ito, t
ou parcialmente, mediante reducao propor~ional dos juros e demais acrescimos.

\:"~" 3.~..~~~l~~~)
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LEGISLM;AO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAC;AO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

\

DECRETO-LEI N° 58, DE 10 DE DEZEMBRODE 1937.
\

DISPOE SOBRE~ LOTEAMENT~"
-, A VENDA
DE TERRENOS PARA PAG
0 EM
PRESTAC;OES
~"

,

\

\

\

~'O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, u~do das

atribuicao que Ihe confere 0 art. 180 da Constituicao:
\
\Considerando 0 crescente desenvolvimento da loteacao de terrenos para
\'"
venda meId"tante 0 pagamento do preco em prestacoes~...
Considerando que as transacoes assim realizadas nao transferent. 0\
dominie ao comprador, uma ver que o art. 1.0RR do C6di'go Civil permite \a \
qualquer das partes arrepender-se, antes de assinada a escritura de, compra e venda;'
I

'

,

\

,

,

Considerando que esse dispositive deixa praticamente sem amparo

nwnerosos compradores de lotes, que tern assim por exclusiva garantia a seridade,
a boa-fe e a solvabilidade das empresas vendedoras;
•\

\"
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Considerando que, para seguranca das transacoes realizadas mediante
contrato de compromisso de compra e venda de Iotes, cumpre acautelar 0
compromissario contra futuras alienacoes ou oneracoes dos Iotes comprometidos;

.

\

\

Considerando ainda que a loteacao e venda de terrenos urbanos e rurais se
opera frequentemente sem que aos compradores seja possivel a verificacao dos
titulos de propriedade dos vendedores,
DECRETA:
Art. 1 Os roprietarios ou co-proprietarios de terras rurais ou terrenos
urbanos, que preten
vende-los, divididos em Iotes e por oferta publica,
0

mediante pagamcnto do rcco a prazo em prcstacocs sucessivas e periodicas, sao

obrigados, antes de anunci

a venda, a depositar no cartorio do registro de imoveis

da circunscricao respectiva:

I - Urn memorial, por ~s assinado ou por procuradores com poderes
especiais, contendo:

_\

a) denominacao, area, Iirnites~jtua~ao e outros caracrerisricos do imovel:
b) relacao cronologica dos tftulos de dominic, desde 30 3005, com
indicacao da natureza e data de cada um.\e do numero e data das transcricoes, ou
copia autentica dos titulos e prova de que se acham devidamente transcritos;

:: :::: ::: :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :::.::\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. ..::::: ..
,

LEGISLA(;AO CITADA ANEXADA PELA
~
COORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLA nvos - C e D I - - - -

/
_

DECRETO N° 22.626, DE 7 DE ABRIL DE 1933
DISPOE saBRE os JUROS NOS CONTRATOS E
DA OUTRAS PROVID~NCIAS.
~c:::::c:::::::::~=:~
Brasil:

o Chefe do Govemo Provisorio da

Republica dos Estados Unidos do

.
------

Considerando que todas as legislaeoes modemas adotam normas severas
para regular, impedire reprimiros excessos praticados pela usura;--------_______

-------------

-

/
/"
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Considerando que e de interesse superior da economia do pais nao tenha
o capital remuneracao exagerada impedindo 0 desenvolvimento das classes
produtoras;
DECRETA:

E vedado, e sera punido nos termos desta lei, estipular em

Art. 10

quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Codigo Civil,
art. n° 1.062).
§ 1°. (Revogado pelo Decreto-Lei n" 182, de 05.01.38)
§ 2°. (Revogado pelo Decreto-Lei n" ]82, de 05.01.38)
§ 3°. A taxa de juros deve ser estipulada em escritura publica ou escrito
particular, e nao 0 sendo, entender-se-a que as partes acordaram nos juros de 60/0
ao ano, a contar da data da propositura da respectiva a~ao ou do protesto cambial.
Art. 2° E vedado, a pretexto de comissao, receber taxas maiores, do que
as permitidas por esta lei.
An. 3° As taxas de juros estabelecidas nesta lei entrarao em vigor com a
sua publicaeao e a partir desta data serao aplicaveis aos contratos existentes ou ja

ajuizados.
. Art. 4°

E proibido contar juros dos juros; esta proibicao nao compreende

a acumulacao de juros vencidos aos saldos liquidos em conta-corrente de ano a
ano.

.An. 50

Admite-se que pela mora dos juros contratados estes sejam

elevados de 1% e n!o mais.
.................................................... .. "
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':'·"'·PROJETO DE LEI N.o 1.928, DE 1999
(Do Sr. Jorge Wilson)
Altera a Lei nO 4.591, de 16 de dezembro de 1964, reduzindo

0

valor da

multa moratoria no pagamento de taxas condominiais.

IDESPACHO:
I

APENSE-SE AD PL 2667/96

o Congresso Nacional decreta:
" Art. 1°0 artigos 12, § 3° da lei 4591, de 16 de dezembro
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redac;ao:

\

"Art, 12 .:

.

§1°

..

§ 2°

.

§ 3° 0 ccndernino que' nao pagar a sua contribuic;ao no
prazo fixado na convencao fica'sujeito ao juro morat6rio
de 1% 80 meso e multa de ate 2% sobre 0 debito, que

. sera atualizado, se 0 estipular a convencao, com a

aplicaeao de

indice oficial de' correcao

monetarta

levantado pelo 6rg80 oficial competente. (NR)
"

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicac;ao.

JUSTIFICACAO
Recentemente 0 C6digo do Consumidor teve alterado 0
limite da multa morat6ria, vigorando com 0 valor de 2% (dois per cento).
A conjuntura econemica atual, com patamares inflacionarios
baixissimos, veio tomar execravel 0 padrio de multa morat6ria, vigente it epoca
de infla~o exorbitante.

,

J
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No entanto somente o Código do Consumidor é que foi
.

-, ""1

tr
Incorporações, "a inimaginável e inaceitável multa' de 20%. Isto pelo simples !~i~"

alterado. continuando a viger, na Lei 4.591/64 :. Lei de Condomínios,

. rt' I~l

de um condômino atrasar em apenas um dia a sua obrigação.

urg~nte·

Tal fato afigura-se-nos leonino e merece .0 mais
reparo, para que não se continue com esta dantesca injustiça.

o

nosso Projeto vem sanar a Lei nO 4.591164, e tomá-Ia

maisJusta e aceitável.
.

-.

,.)....,

Deste modo conto com a aprovação de meus nobres pares,
nesta Casa, para este Projeto.

em .d; _

Sala das Sessões,

.

#/1 ."'

.

·r.l/
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. Deputado Jptge Wilson '. . .
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LEGISLAC..\ri CITADA AJ"IEXADA PELA
CÜORDENAÇ ÃO DE ESnJOOS LEGISLATIVOS· CeDI

"

LEI N°[4.59l, DE 16 DE DEZEMBRO·UE 1964"
.. "

\"Z\(.

DISPÕE SOBRE O CONDoMÍNIO EM

EDIFICAÇÕES E. AS INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.

_

L;

TÍTULO I
DO CONDoMÍNIO ... ; )~;
............. 4

4

~

~ ••••••• ,

••••••••• ~

~

~ • • ~.~ • • ,

•••• I

•••••••••••

CAPÍTULO III

.. DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO
!.

.

1")

'

Art. 1,2. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio,
recolhendo. nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe cou~ir
em rateio.
..................................................................····.. ··..··....···..·;.· .. ..···l·..···· .. ··..···· ..···· ..
~.·

;

.
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§ 3(\ O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado
I'\~ Convenção fica sujeito aojuro moratório de 1~iO (um por cento) ao mês, e
nj~~~a de até 20% (vinte por cento) sobre o débito, 'que será atua] izado, se .0
esfipular a Convenção, com a aplicação dos índices de correção monetária
levantados pelo Conselho Nacional' de Economia, no caso da mora por
períôdo igualou superior a 6 (seis) meses..
.. . .. . .. . . ...... .. ....... ... ....... . .. ...... .. .. . ........ ... .. .. ... .
:
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LEI N° 8.078, DE 11 SETEMBRO DE 1990
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DISPÕE . SOBRE
CONSUMIDOR

A . PROTEÇÃO
E

. DÁ

DO

OUTRAS

PROVIDt:NCIAS.
TÍTULO I
,
DOS DIREITOS DO CONSUMiDOR
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERNS
,
.

Art. l° O presente Código estabelece nO~13s de proteção e defesa

do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5,..
inciso, XXXll, 170, inciso V. da Constituição Federal e art. 48 de suas
.- Disposições Transitórias.
.
Art. 2° 'C~n5urnidor é toda pessoa fisica ou jurídica que adquire ou

utiliza produto ou serviço como destinatário fmal.
Parágrafo único. Equipara-se. a consumidor a .coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de
consumo.
.
Art. 30 Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada,

nacional ou estrangeira, bem corno os entes despersonalizados, que

désenvolvern atividades de produção,' montagem, coação, construção,
trãi\sfonnução, importação, exportação, distribuição ou comcrciclização de

produtos QU prestação de serviços.

.'. ..
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§ , l~ Produto. e qualquer bem, mevel ou imovel, material ou
."
"" ,j;
imaterial.
'
§ 2° Service e qualquer atividade tornecida no mercado de
consume, mediante 'remuneraeao, inclusive. as de natureza. bancaria,
financeira, de credito e securitaria, salvo es decorrentcs .das rela~oes de ,
carater trabalhista.
...........................................................................
.
I

_

~
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PROJETO DE LEI N.o 2.166, DE 1999
(D,iI Sra. Almerinda. de C~rvillho)
Altera a redacao do § 32 do art. 12 da Lei n2 4.591, de' 16 de dszembro de
1964, que dispoe sobre 0 condomfnio em edifica~oes e as lncorporacoes
tmobillarias.

DESPACHO:
APENSE-SE AD PL 2667/96
.

.~.~

"

o CONGRESSO NACIONAL. DECRETA
.

"

"

,

,'''I

.

" •.

...)

' Arf10~-' 0 § 3° do art. 12 da Lei nO 4:591,

de 16 de'

dezembro de 1.964, passa a vi'gorllr com a seguinte redacao:
, .\ . _: ~

.

.~.

.. r'

..... ': ~"""

'.

.' •

•

·Art.
12.
,

I

'. .

_. \...-

.
'

~

r,~

:

..

'~ ~'

.
~

:

:o.
~

'

.
..

. ,§ , 3° '- O· condOmino q'iJe' 'nso pagar a sua
contribuicao noprazo fixado ne convencao fica sujeito ao juro
moratono de 1% ao mss, e multa de ate' 2% '(dais par cento), sobre 0
debito, quaeera atualizado, se, 0 esnputar a convencao, com a'
apticaoAo dos indices - de correcao monetana levantados. pelo
Conselho Naciorial de Economia, no casode mora por perlodo igual
ou superior a seis meses, .sendo vedada a inclusAo de qualquer tipo
de desconto por assiduidade. '

'" . . _•.: .< .....
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Art. 29 -, Esta lei entra em vigor na data de sua

JJ1;

publicacao.
~.

Art. 3° -Revoqarn-se as oisposicees em contra rio.

saia cas sessoes. " de dezembro de; 1.999

... JUSTIFICATIVA
.
,

."

~

,

o Artigo

r-'

.

0'

52,§ 1° daLet nO 8.07.8/90, (C6digo de
Defesa do Consumidor), Que foi alterado pela Lei n° 9.298/96,
estabelece que a mutta de, mora decorrente- de inadimplemento. de
obrigacao, nao podera ser superior a 2% (dais por cento).'
,"
I

{"

Entretanto, por nAo ser a taxa condominia'
conslderada uma relac;Ao de consumo entre 0 condominia e os
condOminos,
permitida ainda, multa de ate 20%, por etraso .no .~;';
pagamento.
,., .
~

e

0

•

e

De igual forma, pratica comum em' grande nurnero
de condominios, a incrusao de desconto por assiduidade, 0 que nao
deixa de ser mais· um~ ;mu.lta,:.!ndir~~. \~ .:': ':" ,/,,1:' 1 ,
A previsao de multa de ate 20% na Lei nO 4.591/64,
decorrsu. dos altos Indices" ,de inflac;·ao vjg~nte no Pais naquele
periodo.
_,' 'r,I._
\l"
';
,"
.i':2'",,; '~. ' '.:,,\:- -, 'J';,:;.,

Entretanto. com os indices inflacionarios vigentes, 0
percentual de multa e extremamente danoso, alem de dar tratamento .__, 
diferenciado em rela~o;:~~,;normas'de
consume.
'.
.--~
r
'.
\
•

,

"

" , . ;:....lI

" ',/',: ' 'Ante';'f o

;;~~'~ostOI 'sofiCit~

oa p"Oiamen'to,

pares, para a~rov.~~ao da pr~sente propostcao.
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"LEGISLA(:AO CITADA ANEXADA PELA
COORDENA(:AO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964.
DISPOE
SOBRE
EDIFICAC;OES
E
IMOBILIARIAS.

o

CONDOMINIO
EM
INCORPORAC<JES
AS
I

TiTULO I

DOCONDOMiNIo
..........................................................................................................................

CAPiTULO III
DAS DESPESAS DO CONDoMiNIa
An. 12. Cada condomino concorrera nas despesas do condominio,
recolhendo, nos prazos previstos na Convencao, a quota-parte que the couber em
rateio.
§ Io Salvo disposicao em contrario na Con~en~40. a fixacao da quota do
rateio correspondera a fracao ideal do terreno de cada unidade.
§ 2° Cabe ao sindico arrecadar as contribuicoes, competindo-Ihe promover,
por via cxccutiva, a cobranca judicial das quotas atrasadas.:
§ 3° a condomino que n40 pagar a sua contribuicao no prazo fixado na
Convencao fica sujeito ao juro moratoria de 10/0 (urn por cento) ao mes, e multa de ate
20% (vinte por cento) sobre 0 debito;que sera atualizado, se 0 estipular a Convencao,
com a aplicacao dos indices de correcao monetaria levantados pelo Conselho Nacional
de Economia. no caso da mora por periodo igual ou superior a 6 (seis) meses.
§ 40 As obras que interessarema estrutura integral da edificacao ou conjunto
de ednicacoes, ou ao service comum, serao teuas com 0 concurso pecuniario de todos
os proprietaries ou titulares de direito it aquisicao de unidades, mediante orcamento
previo aprovado em assembleia geral, podendo incumbir-se de sua execucao 0 sindico,
ou outra pessoa, com aprovacao da assembleia,
.
§ 5° A renuncia de qualquer condomino aos seus direitos, em caso algum
valera como escusa para exonera-lo de seus encargos.
.

.............................................................:. ~
............................................................ /
/

/
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LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO
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~t 1990.
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\

DIS POE SOBRE A PROTECAO DO CONSUMIDOR

E oA OUTRASPROVIDENCIAS.

\

TITULO I

I.

DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
...............................•.....................•.•••................................................................

CAPiTULO VI

DAPROTE~AOCONTRATUAL
.
.••••••••••...•...•.•...•..•.••••••.••.•.....••••••..•....•.....•.............•...................•........................
.

Se~ion

. •

000;:

/

~.~.~.~~~~~.~~u:.~~.~

.

Art. 52. No fomecimento de produtos ou services que envolva outorga de
credito ou concessao de financiamento ao consumidor, 0 femecedor devera, entre
outros requisitos, informa-Io previa e adequadamente sobre:
1- preeo do produto ou service em moeda corrente nacional;
,

L

II - montante dos jurosde mora e da taxa efetiva anual de juros;
~/

III - acrescimos legalmente previstos;
IV - numero e periodicidade das prestacoes;

-/

,.'

=

']1
,/

.

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.::"
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigacao no
termo nao poderao ser superiores a dois por cento do valor da prestacao.

* § I" redacao dada pela Lei n" 9.298. de OJ 08 /996.
.
§ 2° E assegurada ao consumidor a liquidacao antecipada do debito, total ou
parcialmente, mediante redueao proporcional dos juros e dernais acrescirnos.
§ 3° (Vclado).'
(
................................•..............................................................................
.
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PROJETO DE LEI N.o 2.780, DE 2000
(Do Sr. Alceu Callares)
Modifica os §§ 2Q e 3Q do art. 12 da Lei nSl 4.591, de 16 de dezembro ,de

1964, que dispoe sabre a condominia em edificayoes e em incorporacoes
imoblltarlas.
\

\

D~~PACHO:

AI?ENSE-SE AO PL 2667/96

\
o Congresso Naclonal decreta:
Art. 1" Os §§ ~ e 3" do art. 12 da Lei nQ 4.591, de 16 df!'
dezembro de 1964, passarn a vigorar, respeetivamente, com a~-segulntes
reda90es:

\\

"A rt. 12 .

._

~

»> .

.:.1:~···~:~~····~~t~;~~:····~=~~~:·~;~;~~9S, .

competindo-Ihe promover, '"na form~ prevista na Ley 9.099, de 26 de
setembro de 1996, a-oobran9a judici£ll dns cotas ntraS'adas.
-~~

§ 32 0 condOmina que nao pagar a sua contnbuicao no
prazo fixado na con¥enyao fica suJelto ao jura moratoria de 1% (urn por cento)
ao. mes e multa sabre 0 debito de 2% (dois por cento), valores atualizados
mort8tariamente.
\

Art. 2~ Esta lei antra em vigor na data de sua publicay 6.o.

-------
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JUSTIFICACAO
As mcditcacoes que procuramos introduzir no ordenamento

j~ifciico etravee desta proposta sao de duas especies,
t)

I',

A primeira diz respeito ao rito processual cablvel nas

cobrancas interposta pelo sindieo para haver dos condcrnlnos as prestacoes em
atraso.

A acao utilizada para efetivar a cobranca dos meneionados
valores em atraso, tem side a acao executiva, fundamentada no § 22 , do art. 12,
da Lei n24.591/64.
Apreclacoes dos Tribunais tern entendido nao ser essa a via
processual adequada.
No entender desses julgados,

0

rito que deveria ser

e

utilizado 0 sumarissimo. nos termos do artigo 275, II. "c" do C6digo de Processo
Civi~ (Lei n Q 5.869, de 11 de janeiro de 1973).
Vale a penal para esclarecer, transcrever algumas dessas
pec;as processuais.

"CONDOMINIO - Cobran~a de despesas condomlniafs
pela via executiva com fundamento no art. 12, § 2°, da Lei
4.591/64 - Inadmissibilidade - Caso de procedimento
sumarissimo, nos termos do art. 275, II, ue", do' CPC 
corre~ao da inicial auton"zada - aplica~ao do art."284 do
CPC. 

_E: tranqililo 0 entendimento de que 0 ait.. 12,.§ 20, da
Lei 4.591/64 acha-se revogado pek» art. 275, II, "e': do CPC,
deVf3ndo 0 condomlnio reclamar do cond6mino em atraso 0
pagamento das cotas vencidas e vincendas pelo disposto
no menciotJado dispositivo do Codigo de Processo Civil,
.via executiva para _cobrar -. do
ressalvfJda ao locador
inquilirfo as despesas da condominia que,. par fOff}a do
c~ntrato, Ihe cabia regressivamente pagari nos termos do
/art. 585, IV, do mesmo diploma legal. _


a
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Ap. 332.383 - 1a C. - j. 13.11.84 - al. Juiz Guimariies

e Souza.

'f",

CONDOMINIO - Predio de. apartamentos - Despesas4~
de cond6mino - A~ao sumarissima. :-'E<

cobran~a

-

Procedimenfo adequado - Inteligencia do art. 585, n. IV, do
C6digo de Processo Civil de 1973.

o procedimento sumarlssimo e adequado para: a
cobran~a de despesas condominiais em predio de
apariamento. 0 art. 585, n. IV, do C6digo de Processo civil
se refare a encerqo« comprovados por contrato escrito.
N. 225.032 - Capital - Ape/ante: 4° Curador de
Ausentes - Ape/ado: Condominio Edificio Be/a Garden." ,~
, Entretanto apos a realizacao desses julgamentos, sobreveio
a Lei

n2

9.099, d~ 26 de setembro de 1995.
Heferida lei absorveu, no que diz respeito

a cornpetencia, a

maioria das metenas que eram de competencla do rito sumarfssimo (v. art:3Q , II
da Lei n!l 9.09&/95).

Ji

Em ,consequimcia, entendimento esposado pelos julgados

ha de ser adaptado a nova circunstancla, fixando-se a diretriz de que a execucao
condominal de que cogitamos deve seguir

0

rito preconizado pela rcfcrida Lei n Q

9.099/95.

o segundo aspecto diz respeito ao valor de multa, 10% (dez
por cento), aplicadoaos cond6minos que nao satisfazem na data a obriga(fao do
pagar sua contribui(fao.
Em que pese eventuais exageros da mldia, nacse pode
negar que a infrayao nos dias atuais, nao mais atinge os plricaros estratrosfericos
\

,

de outrora; pertinente, cabivel e oportuno a diminuiyao 'd~ssa pena; observe-se

\\
\

mais, que embora diminuida 0 "quantum" percentual da 'pena,

e prevista

sua

tater de

correcao; sa a inflac;ao trotar, galopar ou dlsparar presente estara

0

rsposicao.

'.}

\
\

\

~scolhemds

0 parcentual de 2% (dois por canto) como .o

sugast~o haurida da Lei n 9.298/96, que aditou paragrafo 12 ao artigo 52, da lei 10.
8.078/90 (G6C1igo do Consumidor). ficando estabelecido esse percentual para as
Q

opera~oes financeiras nominadas no caput do artigo mencionado.
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Observamos que esse percentuai de 2% (dois por cento)
/
nao sa aplica a todas aship6teses de nao cumprimento da obrigayao no termo,
mas· apenas as hip6teses rnenclonadas no caput do retendo artigo 52; dai a
necessidade da reformulayao contida no presente PL.
Estriba-se nosso entendimento, inclusive, em decisao
prolatada em Apelacao, no Juizado Especial Civil, ACJ n° 52698-DF, publlcado
no D~U de 26/04/99, cuja Ementa trar.screvemos: embora a julgado se reflraa
Lei nO 8.245/91 - loca~o de predlos - fica patente, por uma inferemcia anal6gica,
que 0 C6digo do Consumidor, neste asoecto, nao se aplica ao caso de que
tratamos.
Ementa

LocaQAo predial urbana. Nao se aplica 0 C6digo de
Protec;ao e Defesa do Consumidor, mas a Lei especffiea, n° 8.245, de 18.10.91, e
o C6digo Civil, conforme entendlmento jurisprudencial"dominante. 0 locatano nao

e mere consumidor e 0 loeador nao e mero fomecedor. Clausula Penal. Reducao
prooorclonal quando se eumprir em parte a obrig~c;ao. Declsao mais justa e
equanime. Transformada em bis in idem, deve ser. anulada, de acordo com a .
.

J

. •

. •

jurisprudencia dominante de nossos tribunais suoeriores. naose apliea 0 c6digo.
de protecao e defesa do consumidor, instituido pela Lei nO 8.078, de 11.09.90, a
Iocacao predial urbana, regulada pela Lei nO 8.245, de 18.10.91. Isto porque a
10caQso predial urbana esta diseiplinada porlel especlflca e pelo C6digo Civil. .
Conforme esse entendimento. 0 locatario nao pod~, ser deflnido' como rnero
consumidor, e a locador, como mera fomecedor, nos termos dos artigos 2° e 3°
da Lei nO 8.078/90. .A Lei nO 8.245/91 e 0 C6digo Civil .dlsciplinam
as eondutas e
.
'

as obrigac;Oes do locador e do locatario, dispondo sobre as interesses que vao
Afasta-se. em consequencia. da questao loeatlcla. "
merecer especial prote~o.
,..,
incidencia do art. 52, §1o,-d~ C6digodo Consumidor, que diz: lias multas de mora
dacorrentes do inadimplemento de obngat;Bo no seu termo nao poderao ser
superiores a dois por cento do valor da prestaeao". Observa-se.jio caso, 0 que
. foi estabelecido peJa elausula penal acordada pelas partes, nos limites do que
dispOem as artigos 916 a 927 do C6digo Civil. Cumpre-se, assirn, a paremia
.

,,~

'\ ~

"

a

.

pacta sunt servanda, para a garantia das relacOes jurfdicas. quanto se cumprir .

"
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em parte a obriga~o, podera 0 juiz reduzir proporcionalmente a pena estipulada
para 0 caso de mora, ou de inadimplemento, de acordo com 0 art. 924 do C6digo
Civil. Em razfto desse princlpio, nAo se justifica a imposic;fto integral da clausula
penal quando 0 contrato foi parcialmente cumprido, sobretudo quando locatario
ocupou 0 Im6vel durante quatorze meses, deixando de efetuar 0 pagamento de
apenas tr6s alugueres. Para a promocao da reduyao da clausula penal, deve-se
tambsrn estar atento ao disposto no art. 6° da Lei nO 9.099/95, que diz que "0 juiz
adotara em cada caso a decleao que reputar mais justa e equanime, atendendo
aos fins sociais da lei e as exigencias do bern comum". Igualmente deve-se
considerar que na maioria dos contratos a clausula penal nao pode ser superior a
10% (dez por cento) do valor da drvida, transformada em bis in idem, em
repetic;ao de sanc;ao, a ctausula penal deve ser anulada.

Sao as nossas justificaQoes ao PL, cumprindo esclarecer
que inspirou-nos sua elaborac;ao. proposta assemelhada elaborada pelo entao
parlamentar, Deputado Odacir Klein.

Sala das Sessoes,

de 2000.

RES

~/ovfKJ
I
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LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DE ESTl:DOS LEGISLATIVOS-CeDI

LEI N° 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 112/1964.
DISPOE . SUHRE \ U CUNDOMINlO EM
EDIFICA<;OES E AS . INCORPORA('.OES
IMOBILIARIAS.
TITULO I
DO CONDOMiNIO
CAPITULO I II
DAS DESPESAS DO CONDOMINIO

Art. 12. Cada condomino concorrera nas despesas do condominio,
recolhendo. nos prazos previstos na Convencao•. a quota-parte que Ihe couber
em rateio.
'
'.
.
0
§ 1 Salvo disposicaoem contrario na Convencao, a fixacao da quota
do rateio correspondera a fra~ao ideal do terreno de cada unidade.
§ 2 Cabe ao slndico arrecadar as contribuicoes, compettndo-lhe->
promover, por via executiva, a cobrancajudicial das quotas atrasadas/
0

§ 3° 0 con domino que nao pagar a sua contribuicao no prazo fixado
na Convencao fica sujeito ao juro moratoria de 1% (urn por c~o) ao mes, e
rnulta de ate 20% (vinte pOT cento) sobre 0 debito, que sera atualizado, ~~jl--:::::==

estipular a Convencao, com a aplicacao dos indices de correcao mone'far-ia
levantados pelo Conselho Nacional de Economia, no caso da mor~p~riodo
igual ou superior a 6 (seis) meses.
/:/
§ 4° As obras que interessarem a estrutura integral d~ edificacao ou
conjunto, de editicaeoes, ou ao service comum, serao teitas com 0 concurso
pecuniarl'ri',.de todos os proprietariosou titulares de direito a aquisicao de
unidades, mediante orcamento previo aprovado em assembleia geral, podendo
incumbir-se de sua execucao 0 sindico, ou outra pessoa, com aprovacao da
assembleia.,

.

.

.i

§ 5° A renUncla'de qualquer condomino aos seus direitos, em caso
algum valera como escusapara exonera-lo de seus encargos.
" '.' .

:::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:S:~:::::
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LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995.
DISPOE SaBRE as JUIZADOS ESPECIAIS

DA

CiVETS E CRIMINAlS E
PROVIDENCIAS.

OUTRAS

CAPiTULO·H
DOS--JUIZl\QOS ESPECIAlSJ;iVEIS
<,

Se~io I

Da Competencia
Art. 3° 0 Juizado Especial Civel tern competencia para conciliacao,

processo e julgamento das causas civeis de menor complexidade, assim
consideradas:
I - as causas cujo valor mlo exceda a quarenta vezes 0 salario
minimo;
IT - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Codigo de Processo
Civil~

III - a

a~ao

de despejo para uso proprio;

IV - as acoes possessorias sobre bens imoveis de valor nao excedente
ao fixado no inciso I deste artigo.
.
0
§ 1 Competeao Juizado Especial promover a execucao:

I - dos seus julgados:
,
II - dos titulos executivos extraiudiciais, no valor de ate quarenta
vezes 0 salario minima, observado 0 disposto no § 1° do art. 8 desta Lei.
§ 2° Ficam excluidas da competencia do Juizado Especial as causas
de natureza alimentar, falirnentar, fiscal e de interesse da Fazenda Publica, e
tambem as relativas a acidentes de trabalho, a resrduos e ao estado:!
capacidade das pessoas, ainda que de cunho-patrimonial,
J\ /
§ 3° A op~i1o pelo proccdimcnto J;revist<LQesta Lei imporJu.le
renuncia ao credito excedente ao limite estabelecido neSie-artigo, e~tuada ~

\

hipotese de conciliacao.

'\\

"""""""""""""

Se~do

--_.,'!
r •

<,

//

II

.>

.

/
.

DO JUIZ, DOS, CONCILIADORES ~ DOS ~TizES LEIGOS

I
"o.; .

.o.o

\

.

\

.

.

._ .._

-

,

························· .. ··· .. ······ .. ········ .. ·i .. ····

.

Art. 6° 0 Juiz .adotara em carla caso a decisao que reputar mais justa
e equanime, atendendo aos fins socials da lei e as exigencias do bern comum.
.................................................................................................................. ';,:
.
...................................................\~
/

/

~

.

I

/

.
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LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.
INSTITUI 0 COOIGO DE PROCESSO ClVIL.
\

LIVRO I

OOPROCESSO DE CONHECIMENTO
! .•• :. i",

i

, J

- - . , .. - - -

,

- .. .

-

TiTULO VII
DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO
;

....................... I

1

"

,.

'"

••

'"

.

I

CAPITULO III /,
DO PROCEDIMENTO SUMARIO
• Capitulo nominado pela Lei n° 9.2-1,5, de 26 12 1995.
~,.,~

Art. 275. Observar-se-a 0 procedimento sumario: .
rtigo, "caput". com redaciio dada pela Lei n" 9.2-15. de 26 12 1995.
I - n causas, cujo valor nao exceder 20 (vinte) vezes 0 major salario

minimo vigente no

s;
ac;iio dada pela Lei n° 5.925, de /0 de outubro de 1973.

"Inctso / com

11- nas causas, alquer que seja 0 valor:
.
a) de arrendamento at e de parceria agricola;
b)de cobranca ao ndornino de quaisquer quantias devidas ao
condommio; .
c) de ressarcimento por

d) de ressarcimento por
via terrestre;

-,

os em predio urbano ou

rUsti'co~

os causados em acidente de veiculo de

/

\

e) de cobranca de seguro, rei ivamente aos danos .causados em
acidente de vc;cutr ressalvados os ,c~os de oces~o d~ 7x~~/U¢"~~~~
f) de cobranca de hoporanos dos pro sS10n~s liberais, ressalvado 0
disposto em legisl~40 especial;
~
,
g) nos demais caso~ yr-evistos em lei.
• lnciso ll com re~.dadaP'1IQ Lei n

Q9.245,

26/12/1995.

Paragrafo unico; Estc procedimento nito ra observado nas a~o~s
relativas ao estado e it capacidade das pessoas.
.
* Pardgrafo Unico com redacao dada pela Lei n° 9~2 ,de 26/121995. \
...................................................................................................... ;,
.
\

/
/
'\

~

\

.
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LIVRO II
DO PROCESSO DE EXECUC;Ao
I'

TITULO I

L

DA EXECU<;AO EM GERAL
CAPITULO III
DOS REQUISITOS NECESSmOS PARA REALIZAR QUALQUER
EXECU<;AO
Se~ioIJ

Do Titulo Executivo
Art. 585. Sao titulos executivos extrajudiciais:
• Art/go, "caput" com redacdo dada pela Lei 5.925 de 0/ JO /973.

I • a letra de cambio, a nota promissoria, a duplicata, a debenture e 0
cheque;
• Inciso / com redacao dadapela Lei n" 8.953, de /3 /2 /994.
II - a escritura publica 'ou outro documento publico assinado pelo

devedor; 0 documento particular assinado pelo devedor e por duas
testernunhas; 0 instrurnento de transacao refer~ndado pelo Ministerio Publico,
pela Defensoria PUblica ou pelos advogados do~ transatores;
·/nciso II com redacao dadapela Let ~o 8.953, de /3121994.

III - os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de caucao,

bern como de segura de vida e de acidentes pessoais de que resulte morte ou
incapacidade;'
..'
·/nciso III com redafaodadape~~ei 5.925 de 01/10//973.

IV - 0 credito decorrente de ioto~ laudemio, aluguel ou renda de
imovel, bern como encargo de condominio deSd~qu~ comprovado por contrato
~.
escrito;
·/nciso IV com redafQO dada pela Lei 5.925 de 01/1011973.

V - 0 credito de serventuario de justica, de perito, de interprete, oude
tradutor, quando as custas, emolumentos ou honorarios forem aprovados por
decisao judicial;
.
,,
• lnciso V com redacao dadapela Lei 5.925 de 0110;']973.
~.

.

.~

(
I

)
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VI - a certidao de divida ativa da Fazenda Publica da Uniao, Estado,
Distrito FederaL Territorio e Municipio. correspondente aos creditos inscritos
na forma da lei:
• Inciso VI com redaciio dada pela Lei 5.925 de 01 10 1973.

VII - todos OS demais titulos. a que, por disposicao expressa, a lei
atribuir forca executiva.
.

* Inciso VII com redacao dada pela Lei n" 5.925 de Of

JO J973.

§ lOA propositura de qualquer acao relativa ao debito constante do
titulo executive n~o inihe 0 credor de promover-lhe a execucao.
• § I" com redacdo dada pela Lei n" 8.953. de 13 12 199-1.

§ 2° Nao dependem de homologacao pelo Supremo Tribunal Federal,
para serem executados, os titulos executivos extrajudiciais, oriundos de pais
estrangeiro. 0 titulo, para ter eficacia executiva, ha de satisfazer aos requisitos
de formacao exigidos pela lei do lugar de sua celebracao e indicar 0 Brasil
como 0 Lugar de cumprimento da obrigacao,
• § 2° com redacdo determinada pela Lei n" 5.925, de I" de ourubro de /973

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
DISPOE SOBRE A
CONSUMIDOR
E
PROVIDENCIAS.
TiTULO I

PROTE<;AO DO
DA
OUTRAS

I

DOS DLREITOS DO CONSUMIDOR
CAPiTULO 1

DISPOSICOES GERAIS

......................................................................................................................................
Art. 20 Consumidor e toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou
utiliza produto ou service como destinatario final.
Paragrafo unico. Equipara-se a consumidor a coletividade de

pessoas, ainda Que indeterminaveis, que haja intervindo nasv relacoes de
consumo.
/

--60

Art. 30 . Fomecedor e toda pessoa fisica ou juridicae.publica ou
privada, nacional ou estrangeira, bern como os entesdespersonalizados, que
desenvolvem atividades de producao, montagem, criacao, construcao,
transformacao, Importacao, exporta~ao,' distribuicao ou comercializaeao de
produtos ou prestacao de services.
.
§ l 0 Produto e qualquer bern, move} ou imovel, material ou imaterial.
§ 2° Service e qualquer atividade fomecida no mercado de consumo,
mediante remuneracao, inclusive as de natureza bancaria, fmanceira, de credito
e securitaria, salvo as dccorrcntcs dasrclacoes de carater trabalhista.

. CAPITULO VI
DA PROTE<;A.O CONTRATUAL
. Se~ao
II
.
Das Chiusulas Abusivas
~,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '0

0"

. .

..

~

.

I

Art. 52_ No fornecimento de produtos ou services que envolva
outorga de credito ou concessao definanciamento 30 consumidor, 0 fomecedor
devera, entre outros requisitos, informa-lo previae adequadamente sobre:
I - preco do produtoou service em moeda corrente nacional;
II - montante dos j!1~OS de morae da taxa efetiva anual dejuros;
III - acrescimos legalmente previstos;
IV - numero e periodicidade das prestacoes:
V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
§j ~ As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigacao
no termo naopoderao ser superiores a dots por cento do valor.da prestacao.
• § l" redacao dada pela Lei n° 9.298, de Ol 08 l?9p. .~ '.

§ 20

E assegurada ao consumidor a liquidacao.antecipada do debito,

total ou parcialmente, mediante reducao proporcional dos juros e demais
. acrescimos.
§ 30 (Vetado),

.

,

.:::: :::::::::::::::::::::::::::.; :::::::::\:::::::::::::::::: :::::::::::::: :::::: ::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::::: :::: ~
I

I

I ·
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I
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61

.

LEI N° 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991.

I" , '

"K.'

~,

DISPOE SaBRE AS LOCA<;OES' DOS
IMOVEIS
URBANQS
E
as
PROCEDIMENTOS A ELAS PERTINENTES.

. ,.
".

~

~

..

TiTULO I

DALOCAC;Ao
CAPiTULO I
DISPOSI<;OES GERAIS
Se~Ao

I

Da Leeacao em Geral
Art. lOA locacao de imovel urbano regula-se pelo disposto nesta
Lei.
espectais:

Paragrafo. unico,
Continuam regulados pelo
C6digo Civil e pelas leis
,
: ..

a) as locacoes:
. ,-".
I. de' imoveis de' propriedade da 'Uniao, dosEstados e dos
Municipios, de suas autarquias e fundacoes publicas;

2. de vagas autonomas de garagem ou de espacos para
estacionamento de veiculos;
3. de espacos destinados apublicidade; '
4. em apart-hoteis,hoteis-residencia ou equiparados, assim
considerados aqueles que prestam services regulares a seus usuaries e como
tais sejam autorizados a funcionar.
b)

0

arrendamenio mercantil, em qualquer tie suasmodalidades.
. "i .

I ".

.

Art. 2° Havendo mais de um locador OU mais deum locatario,
entende-se que sao solidarios se 0 contrario n80 se estipulou
I

. Paragrafo unico. Os ocupantes .' de' habitacoes "coletivas
multifamiliares presumem-se locatarios ou sublocatarios. .. \ . '
.................................................................................................:
..
.

.

v .

.

'.
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LEI N° 3.071, DE 01 DE JANEIRO DE 1916:
COOIGO CIVIL

PARTE ESPECIAL
4

•

••••••

•••••

:.

;

LIVRO III
DO DIREITO DAS OBRlqAC;OES

l

• ~.

TiTULO I
OAS MOOALIDADES OAS OBRIGAC6ES

CAPITULO VB
DA CLAuSULA PENAL,

Art. 916. A clausula penal pode ser estipulada conjuntamente com a
obrigacaoou em ato posterior.
~.917.

obrigacao,

A clausula penal pode referir-se

a inexecucao completa da

a de alguma clausula especial ou sirnplesmente it m~ra.

Art.918. Quando se estipular a clausula penal para' 0 casode total
inadimplemento da obrigaeao, csta converter-se-a em altcrnativa a beneficia do

credor.

,

. An.919. Quando se estipular a clausula penal para

caso de mora,
ou em seguranca especial de outra clausula detenninada, tera 0 credor 0
0

arbitrio de' exigir a satisfaeao da pena cominada, juntamente com

\

0

desempenho da obrigacao principal.
Art. 920. 0 valor da cominacao imposta 'natclausula penal nao pode
exceder 0 da obrigacao principal.
Art.921. Incorre depleno direito 0 devedor na clausula penal, desde
que, seI venca 0 prazo da obrigaeao,
ou, se 0 nao ha, desde que se constitua em
\
,mora.

I

Art.922. A nulidade ~ obriga98o importa a da clausulapenal.
Art.923. Resolvida a obrigaeao, nao tendo culpa 0 devedor, resolve>
se a clausula penal.
'
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Art.924. Quando se curnprir em parte a obrigacao, podera 0 juit
reduzir proporcionalmente a pena estipulada para 0 caso de mora, ou de
inadimplemento.
Art.925. Sendo indivisivel a obrigacao, todos os devedores e seus
herdeiros, caindo em falta urn deles, incorrerao na pena; masesta so se podera
demandar integralmente do culpado. Cada urn dos outros so responde pela sua
quota.

Paragrafo unico. Aos nao culpados fica reservada a acao regressiva
contra 0 que deu causa aaplicacao da pena.
Art.926. Quando a obrigacao for divisivel, so incorre na pena 0
devedor, ou herdeiro do devedor que a infringir, e proporcionalrnente a sua
parte na obrigacao.
Art.927. Para exigir a pena convencional, nao e necessario que 0
credor alegue prejuizo.
o devedor nao pode eximir-se de cumpri-la, a pretexto de ser
excessiva.

"

',,~,v
. ' •.
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.'. '
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~
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PROJETO DE LEI.N.o 4.675, DE ·2001
(Do Sr. Walter Pinheiro)

.' "

Acrescenta inciso ao art. 43 da Lei nQ 8.245, de 18 de outubro de 1991', 'L~i

do Inquilinato.·'

' ,

. ' ':',
,

,

,'

,

..
: .":(

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 2667/1996

\

\,

\

.

"

"

.

,~

.

o Congresso National decreta:

Art. 10 0 artigo 43 da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, . Lei do
Inquilin~to, passa a vigorar com 0 acresemo do seguinte inciso IV:

/

I

I

,.
~

~..;.

\
1\

U

I

{I/O
;

IIArt. 43

) IV -

.

estipular, por ocasiao ea locac;ao, multa ou clausuta penal

ale 2% (dais por cente) do valor do aluguel mensal."

pa~ 0

"

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua pUblicayao.
\

JUSTIFICAc;AO~' .i
Muitas empresas locadoras de irnoveis urbanos esnoulam para 0 locatario
multas abusivas para 0 caso de inadimplencia ou rescisao contratual. Quem atrasa ou
I

quer encerrar 0 connate .acaba por sa' submeter a "regras que nso estso escritas - as
. imobiliarlas estabelecem multas conforme seus interesses. Como C!~ locador
mais tragiI da rela~o, ele

e a parte

e obrigado'a'scatar os valores da multa contratual.

as orgios de prot~o ac 'consumidor tern recebido um grande numero de
queixas com rel~o ao assunto. :Eles informam que em alguns easos a multa
estipulada chega a 50% do valor do contrato:,
",pagando por dana ao imOvel!' .

E como

sa 0 locaterio estivesse

.,..

.

Num pais como 0 nosso. 0 inQuilino nem sernore dispoe de meios para
arear com as despesas de sobrevivencia. A moradia entra como' item essencial na

. vida de

toea pessoa,' de modo Que ao assinar urn contrato ela tern absoJuta

. ,,' consciencia cie sua importa~cia. Ninguem. em

sa

consciencia, assume uma casa

"pensando em rescindi! posterlormenle ou atresar no paaarnento. Atrasar ou rescindir
'Cc:>ntrato contingEmci~beira que nao agrada.a nenhum iocetanc..Portanto, nao
podemos acaitar que a emprssa imobiliaria, ou mesmo pessoafisica. >~estabele~
'" .$Obre 0 locatilrio valores exorbitantes de multa que 0 penalizem:mais ainda.
..... :-. ....

e

Dai, atendendo a sugestao do proprio Procon, apresentamos esta proposta

.~ -,', que estabelece percentuais decentes e justos para as-duas partes envolvidas. Se por
urn lade mantem a punit;io aquele que nAo cumpre as regras do contrato com 0
locador, par outro faz isso dentm de percentuaisque.nlo representam uma crueldade
para 0 locatario. Na situa~o atuat, com os valoresestabelecidos conforme crilerios
<. ;

do mercado,

0 locatario se toma refem do locador.
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Com a aprovacaoda mutta em ate 2% (dois. por canto), como estamos
propondo, com certeza iremos facilitar a vida 'de milhares de inquilinos em nosso
Pais, evitando que sejam extorquidos por inescrupulosos proprietaries de im6veis.
.
.

E necessano,

pais, fazer jusnca

a grande rnatona da poputacao brasileira:

todas essas pessoas que nao possuem im6vel propno.
Boa parte do salario que
,
recebem vai para 0 aluguel, impedlndo

aconstitul~o

de um pamrnoruo e 0 sustento

adequado de sua familia. Em pior situacao estao os desempregados, obrigados a
SObreviver Sob 0 risco de verem a familia sem-teto, na rua, e atnda rerens de
contratos abusivos como os do mercado.
Assim, contamos com 0 apoio dos ilustres pares para sanar este grave
problema nacional

Sala das SessOes, em

1. (; de

I

.

/.-~ '1"')
l

"I:

Oeputado GILMAR ~CHAD~ PT-MG
i

I

,
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!

.I;' ,

, 1I
.

v.. ......~.,

./

Deputadp ANA CORSO PT-RS
I

:

I
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LEGISLA<;AO'CITADA ANEXADA PELA
COORDENA<;AO DE ESTUDOS LEGISLAT1VOS - CEDI

LEI N° 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991.
DISPOE SaBRE AS LOCACOES DOS Th-10VEIS
URBANOS E as PROCEDIMENTOS A' ELAS
PERTINENTES.
TlTIJLO I

DALOCAC;AO
CAPiTULO I
DISPOSIc;OES GER ATS
............................................................................................................................................................................. _

Se~io

.

VOl

Das PenaUdades Criminais e Civis

. Art. 43.· Constituicontravencao penal, punivel com prisao simples de

cinco dias aseis meses ou multa de tres a doze meses do valor do ultimo aluguel
atualizado, revertida em favor do locatario:
I - exigir, por 'motive de locacao ou sublocacao, quantia ou valor alem
do aluguel e encargos permitidos;
Il - exigir, pOT motivo de locacao ou sublocacao, mais de uma
modalidade de garantia num mesmo contrato de locacao;
III - cobrar antecipadamente 0 aluguel, salvo a hipotese do art. 42 e da
locacao para temporada.
Art. 44. Constitui crime de acao publica, pumvel com detencao de tres
meses a urn ano, que podera ser substituida pela prestacao de services it
{;OIIIWlitbuJ~:

I - recusar-se 0 locador ou sublocador, nas habitacoes coletivas
multifamiliares, a fomecer recibo discriminado do aluguel e encargos;
/' IJ - deixar 0 retomante, dentro de cento e oitenta dias apes a entrega do
imovel. no caso do inciso III do art. 47, de usa-lo para 0 fun declarado OU,
usando-o, n40 0 fizer pelo prazo minimo de urn ano;
.

III - nao iniciar 0 proprietario, promissario-comprador ou promissario
cessionario, nos casos do inciso IV do art. 9, inciso IV do art. 47, inciso Ido art.
52 e inciso II do art. 53, a demolieao ou a reparaeao do imovel, dentro de sessenta
. dias contados de sua entrega;
IV - executar 0 despejo com inobservancia do disposto no § 2° do art.
65.
Paragrafo unico. Ocorrendo qualquer das hipoteses previstas neste
artigo, podera 0 prejudicado reclamar em processo proprio, multa equivalente a
urn minimo de doze c um maximo de vintc c quntro meses do valor do ultimo
aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatario, serealugado
o imovel.
..................................................... I

1

11.1

I

I

~.· ..

•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 1

.
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PROJETO DE~~LEI
N.G 7.029, DEtl002~·;'··
.v ;

(Do Sr.'Jolo Magno) ...',

y.

Introduz inciso IV. no artigo 43, cia Lei nO 8.245. de 18de outubro de'l99l.

(APENSE-SE AO PL-4675/200 1

o Congresso Nacional de~reta:
Art. 1°0 art. 43 da Lei n° 8.245, de 1'8 de outubro de 1991.
passa a vigorar acrescido de urn lnciso 4°, com a seguinte redacao: /
I

"Art. 43

,.;

;!.
I

IF - inserir 0 locador, no contrato de locaciio, multo
por atraso no pagamento do a/ugue/ ou rescisiio. valor
superior a 2% (dois POl' cento) do valor. do aluguel do
imovel. (A C) ..
Art. 2 Esta lei entra em Vigor na data de sua pub1\ca~ao.
U

' ,

"',
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JljSTIFICA~~O

Causa comocao e revolta "a ,yerifiea~ao da permanencia, nos
parques das cidades, rodoviarias, viadutos ou outros loeais publicos, de
.pessoasceractcnsticamente carentes e desprovidas de quaisquer recursos, at
vivendo semcondicao de satisfazeremsuas necessidades minimas.
Bern diferente, mas tambem sofrendo os efeitos das dificuldades
causadas pela restricao da oferta de rnoradia aliada ao cornportamento
desonesto de certos locadores, e ,a sirua9aodos ocupantes de imoveis locados.
Niio raro, .alguns locatarios sao obrigadosa celebrar contratos .leoninos que, ,

lhes sao prejudiciais,

,

E .entre 'esta especie -: de' 'abuse e imoralidade esta a
oobrigatoriedade doe QS, locatarios - normalmente premidos pela necessidade e
sem poder.de .barganha-, assinarem contratosque .estipulam, comovalor de"",
multa por atraso ou rescisao, percentual de ate 500/0 (cinquenta por eento) do' ',,
valor doaluguel: :..'.' '", ;i; ;'
i

"

'

Tar, clausula, alem de

iHcita,' coniraria 'qualquer comezmho
.principio de mora] que se possa ter'oE por isso,queos,PRO~ONs.de todo 0
': '0'

'pais

estao

abarrotados de reclamacoes de' locatarios de imoveis contra

administradores. e.. imobiliarias 'quepraticam flagrantes abusos rcontra a
....1'1>.
':/'!
,;.~,
economia popular.
'"l.' i..

'.<

,

.',

'

"

"

' ••

O,percentual que propomos.de 20/0 (doi~' potcento), ,e 0' adotado'
legalmente;: n,os:ocasos de' multas por atrasoerntransacoes comerciais e
financeiras no mercado, sendo, pois, 0 mais adequado. ' .' ",
.
0"

,
' " Dai a apresentacao do presente; projeto
'esperarnos totalapoio dosnobres colegas, ,"..'~ '~'i
'
.i", t

saia das .Sessoes, em

1:-

de

'leI:' para o qual

'

, , '

;...~.f

.

~r de Junh,qp~,2()02'.,
" .. !

"

"1

. I' /' '\/I Y-\. /'\,
'
"
V =- ~ ~ _~ ~
A

Deputado JOAO,~XGNO DE MOURA
I,'

;",

.

,
.

,

"

,
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"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
. COORDENAtAO DE ESnTDOS LEGISLATIVOS- CeDI"

LEI N° 8.245, DE 18 DE OUTUBRO 1991.
DISPOE'saBRE ASLOCAC;OES DOS IMOVEIS URBANOS
E OS PROCEDIMENTOS A ELAS PERTINENTES.
TITULOl
. DA. L~AC;AO

CAPiTULO I .

_..

/"~··7

DISPOSIC;OES GERAIS .
c••.••••••••••••c..,; :
:.•••. ~.~ •...•.... :c••••••.••••.••••••:

.:..::. : :.;: : :

SF.CAO

:

:•.•••••.••••.

V",

DAS PENALIDADES CRIMINAlS E CIVIS
.
.

.

...

.

,,"

'.

"

'-"

' .

.

'Art: 43: Constitui contravencao penal, puntvel com pnsso simples de cinco dias a seis

meses ou multa de ires a doze meses aovator do ultimo aluguel atualizado, revertida em 'favor do
locatario.'·
."
."
I - exigir, por motivo de loca~o ou sublocacao, quantia ou valor alem doaluguel e

encargos permitidos;
II - exigir, por rnotivodc loca~io ou sublocayao, rnais de uma rnodalidade de garantln
num mesmo contrato de 10cac;80; .:;,',',.
.... .' .:.,
, -.'
" .,' _
III - cobrar antecipadamente 0 'aluguel, salvo a hipotese do .art. 42e d~ lo!=a~ao para
temporada. '."
".
Art. 44. Constitui crime de a9io publica, punivel com detencao de ires meses a urn ano, .
que podera ser substituida pela prestacao de services a comunidade:
,"
I - recusar-se 0 locador ou sublocador, nas hahitacoes coletivas-multifamiliares, a
fomecer recibo discriminado doaluguel e encargos; .
.
.
.
II - deixar 0 retomante, dentro de cento e oitenta dias apos a entrega do imovel, no caso
do inciso III do art. 47, de usa-lo para 0 fim declarado OU, usando-o, nao 0 fizer pelo prazo minimo
de urn ano;
,
' ,
.
.
III - nio iniciar 0 proprietario, promissario-comprador ou promissario-cessionario, nos
casos do inciso IV do art. 9°, incise' IV doart. 47, inciso Ido art. '52 einciso II do art. 53, a
demoJi~o ou a reparacao do lmovel, dentrede sesseuta dias coritados de sua entrega; .
.IV - executar 0 despejo com inobservancia do disposto no § 2° do art. 65.
Paragrafo unico. Ocorrendo qualquer das hip6teses previstas neste artigo, podera 0
prejudicado reclamar em.processo proprio, multa equivalente aurn minimo de doze e urn maximo
de vinte e quatro meses do valor do ultimo aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do
1,'.-

,

. '

"

,

","

" .- "

.

novo locatario, se realugado 0 imovel.

............................

~.

I ••••••••••••••••• 1

"

.

,

t

1

I

I

1 • • • 1 ..

• ,
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PROJETO DE LEI
N.G 5.939, DE 2001.
(Do.Sr. Pedro Canedo)
Ahem a Lei n." 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispoe sobre 0 condominio em
edifica~ftes e as incorporaeoes .imobiliarias, e a Lei n." 8.245, de 18 de outubro de 1991, que
dispoe sobre as I~ftes dos im6veis urbanose os procedimentos a elas pertinentes;
~

..

(APENSE-SE AOPL-26611l996.)· . '
.J.

o Congresso Nacionaldecreta:

~

I

•

•

-. f

•

• ' - / ' , ••

,;-"

,Art. 10 Esta lei visa Iimitar a 2% 0 valor da multa de mora,
decorrenle do inadirnplemenlo, no seu termo, das o~rigac;Oes .concernentes.: a
taxa de condominio e ao a1uguel.

, ,'::' ....; '.: " .

~t1.2° 0 § 30 do art. 1,2 da Lei.no,4591 , de 16 de dezembro

de 1964, passa avigorar com a seguinte reda~:. ',.". .
.. Art. 1,20

::

.'

..

§ 30 0 condernmo que l1ao pagar a sua contribuicao
no prazo fixado na GonvenCfao

,~#"'I.-f

.- -:

*-

fic~suJeito
-'f·

"IJ

ao jura moratorio
~

.

I

"

.

•

','

.

de 1% (urn por cento) ao mes e multa de 2% (dois por
-.,:-,

cento) sabre 0 debito.

.
~·

§ 5°

.

-"

:

}.

..,. .,

.:

(NR).'t

~

Art. 30 A Lei nO 8245,: de'18 de outubro de 1991,passa .a
vigorar acrescida do $eguil"lte art. 17 A:

.. ~rt.

17 A.

A multa de', mora,decorrente do

inadimplemento, no seu termo, da obrigayao de pagar

0

aluguel nao podera exceder a2% do valor do mesmo."
Art. 4° Esta lei entra em vigor apes decorridos 30 (trinta)

eras de sua puoucacao onctat.
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JUSTIFICACAO

o C6digo de Defesa do Consumidor, com a redacao que foi
dada ao seu art. 52, § 1°, pela Lei nO 9298, de 1996, cuidou de porfim

a industria

da multa, que tanto prejudicava a populacao.
De acordo com este dispositivo, as multas de mora
decorrentes do inadimplementa de obrigac;oes no seu termo naa padem ser
superiores a 2% do valor da prestacao. Este dispositivo legal abrange to~.as.as ,",
obrigac;.oes definidas ('lela lei como c1erivadas de relaCfBo de consume. ou seja,
que envolvern a aquisic;ao ou utiliza~ao de produtos ou services.
Entretanto, a legislac;ao que rege' 0 condomlnlo em
edificaq5es e as locacoes de im6veis urbanos nao se submets ao C6digo,'po"rque
nao se caracteriza, nestas hip6teses, relacao de COnsumo'; ," \'
i

",

•

A presente proposlcao, assim,destina-se a ampliar a
protec;ao legal' para a populac;ao' 'que, no mais daswezes 'por absoluta
impossibilidade, e nao por rna fe. nao consegue honrar em dia seus
compromissos.

A par disso, multas de mora corn percentuais elevados,
como 10 ou 20%, nao se sustent&m numa epoca

em

que nossa economia

encontra-se estabilizada, podendo ate mesmo dar azo a que se configure 0
enriquecimento i1icito daqueles a quem aproveitam.

Em face dlsso, contamos com 0 esclarecido apolo de
nassos Pares para a aprovacao deste lmportante projeta de lei.

Sala das Sessoes, e

de 2001
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LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORUENAClo DE ESTVDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI N° 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964
DISPOE

SOBRE

a

CONDOfVliNIO

EM

EDIFICA<;OES E AS INCORPORA<;OES
IMOIlILIA.RIAS.

TiTULO I
DO CONDOMINIO
.........................................
,

,

.

.

CAPiTIJLO III

DAS DESPESAS DO CONDOMiNIO
Art. 12. Cada condomino concorrera nas despesas do condominio,

recolhendo, nos prazos previstos na Convencao, a quota-parte que the couber
em rateio.
.
0
§ 1 Salvo disposicao em contrario na Convencao, a fixacao da

quota do rateio correspondera a fra~ao ideal do terrene de cada unidade.
§ 2° Cabeao sindico arrecadar as contribuicoes, competindo-lhe
promover, por via executiva, a cobranca j udicial lias quotas atrasadas.
§ 30 0 condomino que n!o pagar a sua contribui~ao no prazo fixado
na Convencao fica sujeito ao juro moratorio de 1% (urn por cento) ao mes, e

multa de ate 20% (vinte por cento) sobre 0 debito, que sera atualizado, se 0
estipular a Convencao, com a aplicacao dos indices de correcao monetaria
levantados pelo Conselho Nacional de Economia, no caso da mora por
periodo igual ou superior a 6 (seis) meses.
§ 4° As obras que interessarem aestrutura integral da edificacao ou
conjunto de edificacoes, au ao service comum, serao feitas com 0 concurso
pecuniario de todos os proprietaries ou titulares de direito a aquisicao de
unidades, mediante orcamento previa aprovado em .assembleia geral,
podendo incumbir-se de sua execueao 0 sindico, ou outra pessoa, com
aprova~o da assembleia
.
\
§ 5° A remmcia de qualquer condomino 80S seus direitos, em caso
algum valera como escusa paraexonera-lo de seus encargos.
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LEI N° 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991
DISPOE SOBRE AS LOCAc;OES DOS
IMOVEIS
URBANOS
E
OS
PROCEDIMENTOS A ELAS PERTINENTES.
TITULO I
DA LOCA\=AO
CAPITULO 1

DISPOSIC;OES GERAIS

/
/

..........

~

-~--

LEI

..

N~.8.078..

DE 11 DE SETEMBRO,·DE 1990 .

PROTECAO" DO'
DA
OUTRAS'

DISPOE SOBRE A
CONSUMIDOR
E
PROVIDENCIAS.

.

.

.

"

TiTULO 1

DOS DlREITOS DO CONSUMIDOR
...................................................... :

::.'lr...:I . .

CAPjruLO VI

DAPROTECAoCONTRATUAL
oo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OO

Se~io

oo

oo

oo.oo

..

II

"

. Das CbiuslJlas Abusfvas
..... 0

0

0 I

.. "

o

o

0

"

.,:

..

Art. 52. No fornccirncnto de produtos ou services que envolva
outorga de credito ou concessao de financiamento ao consumidor, 0

,i;

.
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fomecedor devera, entre outros requisites, informa-lo previa e
adequadamente sobre:
I - preco do produto ou service em moeda corrente nacional;
II - montante dosjuros de mora e da taxa efetiva anual deJUTos;
III - acrescimos legalmente previstos;
IV - numero e periodicidade das prestacoes;
V - soma total a pagar, com e sem financiamento,

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadirnplemento de
obrigacao no tenno nao poderao ser superiores a dois por cento do valor da

prestacao.
• § /0 redacao dada pe/a Lei n" 9.298, de 0//08//996

, § 2° E assegurada ao consumidor a liquidacao antecipada do debito,
total ou parcialmente, mediante reducao proporcional dos juros e demais

aeresclmos.
§ 3° (Vetado).
.... 4O .. 404O4O4O

4O .. 4O

4O .. 4O4O4O4O

4O4O4O

II..................................

PROJETO DE LEI N.o 6.071 ,DE 2002
(Do Sr. Rafael Greca)
I

Altera a Lei nQ 4.591, de 16 de dezembro de 1964, para introduzir nova
penalidade BaS condornlnos inadimplentes, e da outras providencias,
I

lDE5PACHO:
APENSE-SE AO PL 2667/1996

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 10 - 0 paragrafo 3°, do artigo 12 da Lei n" 4.591, de
dezembro de 1964, passa a vigorarcom a seguinte redacao:
Q

"§ 3 0 condomino que nQO pagar a sua contribuiciio no
prazo fixado na respectiva convencdo. fica suieito ao iuro moratoria de 2%
ao mes, atualizaciio monetaria e multa de ate 20% sobre 0 debito ".
Art. 2° - 0 artigo 12, da Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
-

1964, passa a vigorar acrescido do seguinte paragrafo 6°:
"§ 6° - 0 condomino que niio pugur suus comrlbuiciies ate 6

(seis) meses da data do descumprimento, fica sujeito aimputaciio de multo de

\

/

.:
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ate

0

dobro do valor devido, definidas conforme escalonamento adotado em

assembleia geral do condominia, cabelldoa~s Tribunais de Pequenas Causas
o julgamento dos cas os que vierem a ser ajuizados fl.

Art. 3° • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao,
revogadas as disposicoes em contrario,

JUSTIFICA(AO

A norma constitucional de isonomia dos cidadaos perante a
Lei e

0

contrato condominia I que preve rateio proporcional de despesas

comuns na rnanutencao de edificios e Ioteameutos, lab como higiene,

seguranca, luz, agua, gas e services gerais- devem ser resolvidos na instancia
de pequenas causas com rito sumario de justica, antes que a inadirnplencia

acarrete a deterioracao do conjunto de moradias.
j

A decadencia de varies andares de urn mesmo predio, ou de

varias unidades de urn loteamento ou de urn conjunto de moradias ou lojas,
tern provocado a rnudanca dos proprie~arios zelosos de seus deveres, e a

I

deterioracao de importantes espacos urbanos, inclusive com a conseqiiente
entrada de marginais em areas dotadas de infra-estrutura urbana bern acabada.
Isto tern dado origem ao que se denomina de "meeos
urhanos", "eabeea de porco" ou simplesmente "cortieos", que acabam

provocando danos ao bern comum de todas as familias e da sociedade.
Atualmente, a lentidao da justica comum com disputas que
i levam sernpre mais de dez anos, tern onerado os bons condominos, e

provocado a deterioracao de condominios antes uteis as cidades brasileiras.
...

. .'

"

,.,.1

. "_

'r'
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LEGISLA~AO CITADA ANEXADA PELA
COORDENA<:AO DE ESTIrnOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI N° 4.591, DE 16 DE DEZEl\IBRO DE 1964.
OISP()E

SORRE

EDIFICA<;OES
lMOBILIAAIAS.

E

o

CONDoMiNIo
AS

EM

INCORPORA<;GES

TITULO [

DO CONDOMiNIO
•••••••••••••••••••••• 4

·6

.

CAPiTULO lIT

DAS DESPESAS DO cONDoMiNIa
Art. 12. Cada condomino concorrera nas despesas do condominio,
recolhendo, nos prazos previstos na Conveneao, a quota-parte que lhe couber em
rateio.
§ 10 Salvo disposieao em contrario na Convencao, a fixacao da quota do
rateio correspondera a tracao ideal do terreno de cada unidade.
§ 2° Cabe ao sindico arrecadar as comnbuicoes, competindo-lhe promover,
por via executive, a cobranea judicial das quotas atrasadas.
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§ 3° 0 condomino que nao pagar a sua contribuicao no prazo fixado na
Convencao fica suieito ao juro moratorio de 10/0 (urn por cento) ao mes, e multa de
ate 20% (vinte por cento) sobre 0 debito, que sera atualizado, se 0 estipular a
Conveneao, com a aplica~io dos indices de correcao monetaria levantados pelo
Conselho Nacional de Economia, no caso da mora por periodo igual ou superior a 6
(seis) meses.
§ 4° As obras que interessarem a estrutura integral da edificaeao ou
conjunto de edificacoes, ou ao service comum, serao feitas com 0 concurso
pecuniario de todos os proprietaries ou titulares de direito a aquisicao de unidades,
mediante orvamento previo aprovado em assembleia geral, podendo incumbir-se de
suaexecueaoo sindico, ou outra pessoa, com anrovacao da assembleia
§ 50 A renimcia de qualquer condomino aos seus direitos, em caso algum

valera como escusa para exonem-lo de seus encargos.

.

CAPiTuLON

DO SEGURO, 00 INC~NDIO, DA DEMOLI<;AO E DA RECONSTRU<;AO
OBRIGATORIA

Art. 13.

Proceder-se-a ao seguro da edificacao ou do conjunto de

edificacoes, neste caso, discriminadamerue, abrangendo todas as unidades
autenomas e partes comuns. contra incendio ou outro sinistro que cause destruieao
no todo ou em parte, computando-se 0 premio nas despesas ordinarias do
condominio.
Paragrafo unico. 0 seguro de que trata este artigo sera obrigatoriamente
feito dentro de 120 (cemo e vinte) dias, contados da data da concessao do "habite
se", sob Pena de ficar 0 condominia sujeito a multa mensal equivalente a urn doze
avos do unposto predial, cobravel executivamente pela Municipalidade.
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PROJETO DE LEI N.o 1.006, DE 2003
(Do Sr. Carlos Souza)
Altera a redayao do § 1Q do art. 1.336 do C6digo Civil - Lei nQ 10.406, de
10 de janeiro de 2002 -, permitindo a mtsrrupcao do fornecimento de
agua a unidade inadimplente ha mais de 06 (seis) meses.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL.2667/1996
APRECIACAO:
Proposlcao sujeita

a.apreclacac
do Plenarlo
...
~

.

.,0 Cpngresso Nacional decreta:

Art. 19

De-se

aseguinte redac;ao ao § 1 do art. 1.336 do
9

C6digo Civil - Lei n!i! 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
. "Art. 1.336

..

§ 10 . 0 cond6mino ·que nBO pagar a sua contribuiyBo ficara
sujeito aos juros rnorat6rios convencionados

OU,

nao sendo previstos, os de urn por

cento ao m~s e multa de ate dois por cento sobre 0 debito, sem prejuizo da
interrupyoo do fomecimento de agua se a inadimpl§nciasuperar 06 (se;s) meses.

§ 20

·

~

" (NR).

Art. 22 . Esta lei entra em Vigor na data de sua publicac;ao.

\.

.
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JUSTIFICACAO
Com a presente proposkao buscamos dar maior etetividade ao
novo C6digo Civil, que taz uma opcao clara, em relaoao ao texto preterite ja nao
mais em
vigor,
,
. pela defesa dos valores sociais, da coletividade.
.

.

~',

No caso em questao, a coletividade esta representada pelo

condomlnlo, isto

e.

em outras palavras, na rnanutencao do dominic comurn, que

exige a colaboracao de todos.

Assim,
nao raramente. encontramos condominlos, residenciais
.
,
ou cornerciais, que passam dificuldades porque ha um grau elevado de
inadimph3ncia. Alguns condominos prejudicam 0 todo.

o novo C6digo Civil nao tolera tais atitudes, 0

que pode bem
do propno an. 1.336, aiem
ser cornprovado com varies disposltlvos como 0 do §
do art. 1.337, quando sao estabelecidas onerosas multas aquele "que nao cumpre
reiteradamente os seus deveres perante 0 condominio."
22

Esperamos.

assim,' contar. com .b apoio dos demais_

parlamentares.
Sala .;).
das"".sessoes,
em 15 de maio de 2003.
. :
~

.

~

~

Deputado Carlos Souza .

LEGISLACAO CITADA ANEXAOA PELA
COORDENAC.Ao DE ESTUDOS LEGISLATIVOS • CEDI
,- LEI N°10.406, DE 10 DE JANEIRODE 2002
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.
CAPr·ruLO VII
DO CONDOMrNIO EDILfclO
Se~lo
Diepo.i~6e8

....

I
Genii•

.

Art. 1.336.SAo deveres do condOmino:
I - contribuir para as despesas do condomfnlo, na proporeao de suas fra~oes ideals:
II - nAo realizar obrasque comprometam a seguran~ da edificay80;
III - nao alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias extemas;
IV - dar ~s suas partes a mesma destina~o que tem a ediflca/ilAo, e nao as utilizar de
maneira prejudicial ao sosse9O, salubridade e seguranya des possuidores, ou aos bans costumes.
§ 1v 0 condOmino que nao pagar a sua contribuiyao ficara sujeito aos jUros morat6rios
convencionados ou, nao sendo previstos, os de um por cento ao mAs e multa de at~ dois por cento
sobre 0 debito.
§ 29 0 condomino, que nio cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nOS incisos lIa
IV, pagani a mutta prevista no ato constitutivo ou na conven/ilao, nao podendo ela ser superior a
Cinco vezes 0 valor de suesconmouicees mensals, Independentemente das perdas e oanos que.se
apurarem; nao havendo disposi~ao expressa, cabera it assembl~ia geral, por dots tercos no minima
dos condOminos restantes, deliberar sobre a cobranea da multa.
Art. 1.337. 0 coridOmino, ou possuldor, que nao cumprereiieradamente com as seus
deveres perante 0 condomrnio podera, por deliber~o de trAs quartos dos condOminos restantes,
ser constrangido a. pagar multa correspondents ateao quintuplodo valor atribuido

a contribuiyio

para as despesas condominiais, conforme a gravidade das 'altas e a reitera~o, independentemente
das perdas e danos que se apurem.

..............................

.

~
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PROJETO DE LEI N.O 1.199, DE 2003
.,

(Do Sr. Dr. Heleno)
.

Altera 0 § 1 do inciso IV do Art. 1.336 daLei nQ 10.406, de 10 de janeiro
Q

de 2002, permitindo a cobranca de juros morat6rios de um por cento ao

mas e.multa de ate. doispor canto para oe condOminos em debito com
sua ccntrlbulcao, obrigando as Convenc;oes de Condominio a adequar

se a Lei.

DESPACHO:
APENSE-SE ESTE AO ~[-2667/1996.

APRECIAc;Ao:
Proposleao SUjeita

a Apreclaeao do Plenarlo
J .

j
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o Congresso Nacional decreta:
1~

Art.

,;. 0 § 1li1 do inciso IV do Art. 1.336 da Lei n9 10.406, de

10 de janeiro de 2002 passa ter a seguinte redacrao:

Art. 1.336 - Sao deveres do condernino: .

I·

;

II ,;

III

<,«,

;:

.

/

~

.

:

~

.

:.. '

~:

,

,'
~'" r:

IV-.:., ,.," ,••••~.•.•.•.••.• ,., ••.•.•• ,.••.•\\

-.~'.

I

•••

L

.

'

~

I

••••

',' " .

§ 12

:'

0 qondomino que nao paqar ,~~ua.c~nttibui~ao fi~ara

suleito aos juros morat6rios de:urn porcento ao rnss er1;ultade ate dols porcento
sobre 0 debito, devendo as,Y:o'l'!vencroes de Condominio. adequar-se a esta Lei.
. ', ....;~., f-l

•

'!... - .

10.' '.

~

' - ' _"

•

f .'

Art. 2!? Esta lei entra ern Vigor na data da sua pubucacao.
. ~.

~; 2,;,

JUSTIFICACAO

...,1c

::.,)"

·,"U'~.··:' ,~.'"

-, :....

.

4' .:;'::.'::"'

~:.'.,

,1

; '.'

:.

~

/ .:
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.

r.:

Nao obstante 0 C6digo'Civii prescrever rnulta de 'ate 2% e juros
morat6rios de 1% .ao mssparaos condommos em atraso, estamesma L~i deixou

registrado dispositlvo leg'ai~Jiegando poderss de fixa~ao de~~~celitualde cobranea
de multa de acordo com suas reepecnvasccrwencoes, 0 que vern autonzando

'" "~ .

cobranca de multas num percentual acima de 10%..

."

,

,

.. " E ~fat~
. notono
.1
•

que grande

~

par1~,
.

da
..

.

p'0'p'~'I~y~6
. brasileira
• .:. -,
"'. ".. " J

enfrenta momentos de .grande dificuldade financeira, sendo obrigada a pagar os
v'

'".

'".

'"

','

.

:..

.

.

seus compromissos quase sempre com atraso. Alem disso
explorada pelo custo excessive

_~_o_dinheiroJ

•

,....

',".

ela vern sendo

onde cada vez mais os altos juros

engordam os bolsos dos banqueiros, agravado ainda pela injusta carga tributaria,
que cada vez mais encarecem os produtos por eta utitizados.

.

.

A popula~o brasileira, alern de tudo isso, convive com um .
.arrocho salarial, agravado pelo reajuste de tarifas de services, remedies, etc...

82
A nosso ver nao

e justo a popula~8o pagar acima de 10% de

multa em suas taxas de condominio, notadamente em perfodo em que a inflaQ80
vern registrando acentuadaqueda. Por essa razao apresentamos a presente
proposlcao. visando corrigir um equivoco apresentado pela Lei. que esperamos
encontrar apolo dos nobres pares por se tratar de assunto de grande abranqencia
social.
Sala das Sessoes. em 05 de junho de 2003.
Deputado Dr. Heleno
LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI
LEI N° 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
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CAPiTULO VII
DO CONDOMrNIO EDIUCIO

Sec;io I
Disposi~6es

Gerais

,
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Art. 1.336.Sao deveres do condomlno:
I • contribuir para as despesas do condominio. na propor~o de suas fra~6es ideais;
II - nao realizar obras que comprometam a seguranya da edificatrao;

III - nao alterar a forma e a cor da tacnada, das partes e esquadrias externas;
IV • dar as suas partes a mesma destinaeao que tern a edificaCfao, e nao as utilizar de
maneira prejudicial

80

sossego. salubridadee seguran(:8 dos possuidores. ou aos bons costumes.

§ 111 0 cond6mino que nao pagar a sua contribuicao ticara sujeito aos iuros morat6rios
convencionados ou, nao sendo previstos, os de um par cento ao m~s e multade ate dois par cento
sohra 0 dAhito.

§ 211 0 cond6mino, que nao cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a
IV, pagarc\ a multa prevista no ate constitutivo ou na convencao, nao padendo ela ser superior a
cinco vezes 0 valor de suas contribuicces mensais. independentemente das perdas e danos Que S8
apurarem; nao havendo disposiCf8.0 expressa, oabera a asssmbleta geral, por dois tercos no minimo
dos cond6minos restantes. deliberar sobre a cobranca da rnulta.
.

l

_
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Art. 1.337. 0 cond6mirio, ou possuidor, que nao cumpre reiteradamente com os seus
deveres perante 0 condominio podara, por delibera~o de trlls quartos dos condOminos rastantss,
ser constrangido a oaear multa correspondente ate ao Qurntuplo do valor atribuido a contribuicao
paraas despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reitera~ao, independentemente
das psrdas e danos que se apurem.
Paragrafo unico. 0 condOmino oupossuidor que, por seu reiterado comportamenfo anti
social, gerar incompatibilidade de convivllncia com os demais condOminos ou possuidores, podera
ser constrangido a pagar multa correspondente ao decuplo do valor atribuldo a contribuiCao para as
despesas condominiais, ate ulterior delibera~ao da assambleia.

PROJETO DE LEI N.O 1.323, DE 2003
(Do Sr. Eduardo Sciarra)

Altera a redacao do art. 1336, § 1Q, da Lei nQ 10.406, de 10 de janeiro de
2002, que "Institui 0 C6digo Civil".
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-2667/1996.
I

I
I

APRECIACio: .
Proposicao SUjeita aApreclacao do Plenarlo

",

o Congresso Nacional decreta:

Art. 12
Esta lei define que a multa pelo atraso no
pagamento da contribuic;ao para as despesas do condominio, e de ate dez por cento
sabre 0 total do debito existente, atraves de uma escala gradual.
Art. 22

0 § f' do art. 1336 da Lei nQ lO.406, de 10 de

janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte reda~o:

84
"Art. 1336

:

.

§ 12 0 cond6mino que nao pagar a sua contrlbulcao flcara
sUjeito 80S juros morat6rios convencionados OU, nao sendo
previstos, OS de um por cento ao mas, e multa sobre 0 debito
aplicada progressiva 9 diariamente a taxa de 0,33%, ate 0
"mite ~st\pu\ado pe\a ConvenQao de Condominio, nao podendo
ser superior a dez por cento.

§ 22

(NR)."

1

\

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.

JUSTIFICA~"O

\

A redaQ8.o atual do § , S! do art. 1336 do novo C6digo Civil, 80
limitar a multa pelo atraso no pagamento da conmbulcao para as despesas do
condomfnio a dois per cento sobre 0 debito, incorre num erro de lnterpretacao, do
ponto de vista juridico, e acarreta serios problemas para a vida condominial.

o erre
retacoes entre

0

de

interpreta~io

consiste em que, evidentemente, as

condomfnio e os respectivos condOminos nao constituem rela~oes

de consumo, a ensejar a Hmitac;ao da multa nos parametres fixados no art. 52, § 1Q ,
da Lei nO 8.078/90. Nao havana motivo, portanto, para limitar a multa a dois por

cento sabre 0 debito.
Na

pratica,

ha

que se ressaltar que 0 condominio edilfcio,

embora seja suielto a direitos e obrigac;oes, nao

e uma empresa e sequer e passtvet

o seu enquadramento em qualquer atividade empresarial.
Este ente nao tern natureza economica e

e constitufdo a partir

do fato jurfdico que se consolida ap6s a aquisiyao da propriedade por mais de um
lliu~~

I

Dessa \co-prOPriednde decorre a imperiosa necessidade de
uma organiza~ao minima da vida em comum, quanto mais nao seja, cort. relacao ao
rateio das despesas,

t;i~bem c~muns, 0 que constitui a uquota condominiaf'.

85

o "quantum",

a quota condominial, nada mais e do que
das despesas globais e proporcionais a

relativo

o valor monetario decorrente do rateio

fracao ideal de cada unidade imobiljAria e cuja responsabilidade pelo pagamento e
atribufdo ao titular da propriedade (condomlno proprietario).:

Assirn sendo, a madimplencia por parte de urn dos condorntnos
pode acarretar duas consequencias: a) os demais cond6minos assurnsm a
responsabilidada palo pagamento da quota do inadimplente a, assim, restam
onarados injustamente em suas obrlaacoes: ou. b) instaura-se 0

caos no

condominio, podendo comprometer desde 0 sa/ario e encargos dos empregadosdo .
condomfnlo:

0

inadimplemento de despesas como agua, luz, taxa de lixo, como ate

mesmo 0 comprometimento da salubridade e conservacao da propriedade, que
resulta

em

dspreciacao

imobiliaria

e

perda

na

qualidade

de

vida

pelo

comprcmetimento das relacoes sociais.
Foi com uma visao de justica, finalidade e proporcionalidade
que

0

legislador consagrou no texto da Lei 4.591/64 "a multa moratoria de ate 20%

do valor da quota em atraso".

A materia foi tratada com sabedoria na medida em que Iimitou a
multa moratoria em 20%, porern, outorgando a Assernbtela Condominial, por quorum
qualificado de 2/3, a faculdade para dispor sabre

0

percentual a ser fixado, segundo

a realidade de cada condominio.

Nao obstante, as estatfsticas nacionais revelam hlstortcamente .
uma media de lnadlmplencia, na ordem de sete

a dez por cento do total

das quotas

condominiais de cada condominio e, num dado relevante. constata-se Que a
lnadimplenclasa acentua iustamente nos condorninios resldenctals de classe media

e c1asse media alta enos condomfnios comerciais.
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Esta nova prevlsao legal institufda pela Lei 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Novo Codigo Civil), funciona como um claro estimulo a
inadimpl€mcia, em prejulzo dos conoermnos que. honram suas obrigayoes
tempestivamente.

Oontorme dito, a grande massa de' lnadimplencla reside
justamente nas maos daqueles que detern um melhor poder aquisitivo e econormco
e que, talvez em

razao disso, assumem tambsm uma quantidade maior de

obrigac;oes. Ao se verem atingidos pelas contingencias do dia-a-dia e pelos
percalcos financeiros. necessitam.· por vezes, optarentre

0

.cumprlmento desta

OU 

daquela obrigac;ao.
t.v .

Nesse universo os debitos relativos as quotas condominiais na
.forma como se impoe pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no seu artigo 1.336,

paraqrato 1~, passam a concorrer, de forma desvantajosa, com os debitos oriundos
de despesas de empresnmos pessoais, cheques-especiais, e outras obrigayoes,
especial mente aquelas assumidas sob as regras do sistema financeiro nacional.

E Ifcito

que se conclua que serao cumpridas primeiramente

aquelas obrigac;oes cujos encargos e reflexos financeiros e crediticios representem
um maior comprometimento para 0 devedor. Resta 6bvio, tambern, que 0
condominio sera a ultima obrigac;ao a ser cumprida, eis que, dada a sua propria
natureza, nao gerara nenhum outro constrangimento para
seja,

0

inadimplente, que nao

fate de estar devedor.

Melhor sera voltar-se

\

0

a.

pratic,~

ja consagrada,

dei~ando-se

a

cada condorrunloa declsao sobre 0 valor da multa;'que podera ser fixada, entao, em
ate dez por cento sobre

0

debito - sublinhs-se:' em ate dez por cento, e nao

neces~a~iamente neste percentual-)com aplicacoes diariae e sucessivas ate atingir
novo limitador,

.'

I.

..

0
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Tendo em vista 0 alcance social desta proposicao, que se
propoe a pacificar a vida em condominio - e estes sao milhares, em

nosso pais,

estamos certos de conta com 0 apoio de nossos Pares para sua aprovacao.
Sala das Sessoes, em 25 de junho de 2003.
Deputado Eduardo Sciarra

LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DE ESTUDOSLEGISLATIVOS • CEDI

LEI N° 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
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TITULOm
DA PROPRIEDADE
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CAPITULO VII
DO CONDOMINIO EDILICIO
Se~io
Disposi~oes

I
Gerais

Art. 1.336. Sao deveres do condomino:

I - contribuir para as despesas do condomfnio, na proporcao de suas fracoes
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§ 2° 0 condomino, que nao cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos
incisos n a IV, pagara a multaprevista no ato constitutive ou na convencao, naa podendo ela
ser superior a cinco vezes 0 valor de suas contnbuicoes mensais, independentemente das
perdas e danos que se apurarem; nao havendo disposi~ao expressa, cabera a assembleia
geral, por dais tercos no minimo dos condominos restantes, deliberar sobre a cobranca da
multa.
Art. 1.337. 0 condomino, ou possuidor, que nao cumpre reiteradamente com os

seus deveres perante 0 condomfnio podera, por deliberacao de tres quartos dos condominos
restantes, ser constrangido a pagar multa correspandente ate ao qufntuolo do valor atribufdo
it contribuicao para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteracao,
independentemente das perdase danos que se apurem.
Paragraforinico. 0 condomino ou possuidor que, por seu rcitcrado comportamcnto

anti-social, gerar incompatibilidade de convivencia com os demais condominos au
possuidores, podera ser constrangido a pagar multa correspondente ao decuplo do valor
atribufdo a contribuicao para ~_~ais, ate ulterior deliberacao da
assernbleia,

~



LEI N° 8.078, DEll DE SETEMBRO DE 1990
Dispoe sobre a Protecao do Consumidor e da outras
providencias.
OPRESIDENTE DA REPUBLICA , faco saber que
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

0

Congresso Nacional

TITULO I

DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
CAPITULO VI
DA PROTE<:AO CONTRATUAL
Se~ao II
Das Clausulas Abusivas

Art. 52. No fornecimento de produtos ou services que envolva outorga de credito

ou concessao de financiamento ao consumidor, 0 fomecedor devera, entre outros requisitos,
informa-lo previa e adequadamente sabre:
.
I - preco do produto ou serVi~o em moeda correntenacional;
\
III - montante dos juros de morae da taxa efetivaanual de juros;
'III - acrescimos legalmente previstos;

I'
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IV - mimero e periodicidade das prestacoes:
V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
§ 1 As multas de mora decorrentes do inadlmplemento de obrigacao no termo
nao poderao ser superiores a dois por cento do valor d~presta~ao.
0

• § 1 redaciio dada pe/a Lei n" 9.298, de 01/08/1996.
0

§ 2° E assegurada ao consumidoraliquidacao antecipada do debito. total ou
parcialmente, mediante reducao proporcional dos juros e demais acrescimos.
_
§ 3 0 (Vetado).

/

con~

Art. 53. Nos
de compra e venda de rnoveis ou imoveis mediante
pagamento em presta~oe~bern como nas alienacoes fiduciaries em garantia, consideram-se
nulas de pleno direitp/~ clausulas que estabelecam a perda total das prestacoes pagas em
beneffcio do credor;:q6'e, em razao do inadimplemento, pleitear a resolucao do contrato e a

retomada do produto alienado.

LEI N° 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispoe sobre 0 Condomfnio em Edificacoes e as
Incorporacoes Imobiliarias.

o

PRESIDENTE DA REPUBLICA , faco saber que

0

CONGRESSO

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

rmn.o r
DO CONDOMINIO
0

Art. 1 As edificacoes ou conjuntos de edificacoes, de urn ou mais pavimentos,
construidos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou nao
residenciais, poderao ser alienados, no todo ou em parte. objetivamente considerados, e

constituira, cada unidade, propriedade autonoma sujeita as limitacoes desta Lei.
§ 10 Cada unidade sera assinalada por designacao especial. numerica ou

alfabetica, para efeitos de identificacao e discriminacao,
§ 2 A cada unidade cabera, como parte inseparavel, uma fra~ao ideal do terrene e
coisas comuns, expressa sob forma decimal ou ordinaria.
U

An. 2° Cada unidade com safda para a via publica, diretamenre ou por processo
de passagem comurn, sera sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer
que seia 0 mimero de suas pecas e sua destinacao, inclusive (Vetado) ediffcio-garagem, com
. ressalvadas restricoesque se lhe imponham.
§ 10 0 direito a guarda de veiculos nas garagens ou locais iS50 destinados nas.

a

cdificacoes ou conjuntos de edificacoes sera tratado como objeto de propriedade exclusiva,

com ressalva das restricees que ao mesmo sejam impostas por instrumentos contratuais
adequados, e sera vinculada aunidade habitacional a que corresponder, no caso de nao lhe
ser atribuida fra~ao ideal especifica de terrene.
• § 1° acrescemado pe/a Lein" 4.864. de 29 de novembro de /965.

.'_,'r
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§ 20 0 direito de que trata 0 § 10 deste artigo paden! ser transferido a outro
condomino independentemente da alienay30 da unidade a que corresponder, vedada sua
transferencia a pessoas estranhas ao condomfnio.
• § 1°acrescentado pe/a Lei n" 4.864, de 29 de novembro de /965.
§ 30 Nos ediffcios-garagens, ~ vagas serao atribufdas fracoes ideais de terreno
especificas.
• § 3°acrescentado pe/a Lei n" 4.864, de 29 de novembro de J965.

PROi~ETO DE LEI N.O 1.382,
(Do

Sr. Ricardo Izar)

DE 2003
,

i
\

I

Altera a redacao do § 1 do art. 1.336 da Lei n 10.406,", de 10 de janeiro
de 2002 (novoC6digo Civil).
.
\:
.
Q

Q

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-2667/1996.
APRECIAC-AO~

Proposicao sUjeitaa~preCiay80 do Plenario

-.

I

\

o Congresso Nacional decreta:

\

\

I

\

\

Art. 10 0 § 10 do art. 1.336 da Lei n° 10.406, de janeiro de
2002, passa a vigorar com a seguinte redacao:
\
"Art.

1.336

;

\
\

.

. . . .~. .;:.~. ~~~~::~~ . ~~~. ~:. ~~~:. ~. ~~~. ·~~~;:;;~~La
,

,

.

sujeito aos juros moratorios convencionados ou, nao 5~l1do
previstos, os de um por cento ao mes, e multa sobre 0 de~it?
aplicada, diariamente, taxa de 0,4% (quatro decimos por cento),
nao podendo ser superior a 12% (doze por cento)." (NR)
\
,

a

Art. 1:' Esta lei entra em vigor na data da sua publicacao.

• 1:" ....

,

',.':.

'
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JUSTIFICACAO

-, , Com a entrada em vigor do novo C6digo Civil, vern ocorrendo urna
grave distorcao nas relacoes condominiais.

~,

A inadimplencia do condomino perturba de muito essa relacao
condominial. A Lei 4.591/64 foi sabia ao estabelecer a multa morat6ria de ate 20% do valor
da quota em atraso, justamente para inibir essa inadimplencia,
Com a Lei 10.40612002. passou-se de uma multa de ale 20% para
uma multa de ate 2%, ensejando uma deformacao hist6rica na administracao dos
condomfnios. Ora, com a taxa de juros do cheque especial. do cartao de credito, do credito
direto ao consumidor, superando os 10% ao mes, em alguns casos, e natural que 0 condomino
opte por nao pagar 0 seu condomfnio (arcando, com isto, com urn tero de 2% de multa e juros

de 1%) e amortizar dfvidas com encargos muito mais pesados.

o mais importante e que esta inadimplencia acaba recaindo sobre os
demais condominos, obrigados, com a acumulacao da inadimplencia de alguns. a ratear 0
prejufzo entre si.

Por esta razao, neste caso em particular,

e justo penalizar com uma

rnulta adequadarnente quantificada a falta de pagamento do condomfnio, para evitarmos que
este problema. que jei atinge cerca de 10% dos rnilhares de condominios do pals, se dissemine
e passe a constituir a regra, e nao a excecao,

Pela justica embutida neste projeto, contamos com 0 voto favoravel
de nossos ilustres parlamentares no Congresso Nacional.
Sala das Sessoes, em 02 de julho de 2003.

Depulado ~lCARDO lZAR

>.
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LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLAT1VOS • CEDI

LElN° 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui 0 C6digo Civil.
•••••• "
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PARTE ESPECIAL

LIVRO III
DO DIREITO DAS COISAS

TiTULO III
DA PROPRIEDADE
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CAPITULO VII .
DO CONDOMINIO EDILfcIO
Se~io
Disposi~oes

I
Gerais

.......................................................................................................................................................
Art. 1.336. Sao dcvcrcs do condomino:

I - contribuir para as despesas do condominio, na proporcao de suas fracoes
\

ideais;

II - nao realizar obras que comprometam a seguranca da edificacao:
.III - nao alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas;
IV - dar

I,

as suas partes a mesma destinacao que tern a edificacao, e nao as utilizar

de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e seguranca dos possuidores, ouaos bons
costumes.
§ 1° 0 condommo que nso pagar a sua conmbuicao ticara sujeito aos juros
moratorios convencionados OU, nao sendo previstos, os de urn por cento ao mes e multa de
ate dois por cento sobre 0 debito.
§ 2° 0 eondOmino, que nao cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos
incisos II a IV, pagaraa multa prevista no ate constitutivo ou na convencao, nao podendo ela
ser superior Ii cinco vezes 0 valor de suas contribuicoes mensais, independentemente das
perdas e danos que se apurarem; nao havendo disposicao expressa, cabera a assernbleia
geral, por dois tercos no minima dos condominos restantes, deliberar sobre a cobranca da
multa,
Art. 1.337. 0 condomin~. ou possuidor, que nao cumpre reiteradamertte com os
seus deveres perante 0 cdpdOnifniO podera, por deliberacao de tres quartos dos condominos
\

.

restantes, ser constrangido a pagar multacorrespondente ate ao quintuple do valor atribufdo
acontribuicao para as despesas condominiais. conforme a gravidade das faltas e a reiteracao,
independentemente das perdas e danos que se apurem.
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Paragrafounico, 0 condomino ou possuidor que, por seu reiterado comportarnento
anti-social, gerar incompatibilidade de convive~cia com os demais condominos ou
possuidores, podera ser constrangido a pagar multa correspondente ao decuplo do valor
atribufdo a contribuicao para as despesas condominiais, ate ulterior deliberacao da

assernbleia,
.... II

\
I I . ' • • • • • • 11 • • • • • • • • , . , "

••••••• I

II

.

II ••••• II ••••••••••••••••••• II

.
I •••• II ••• II ••• II •••• II

..

i
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LEI N° 4.591, DE 16 DE DEZJ£M.HRU DJ£ 1964
Dispoe sobre 0 condomfnio em edificacoes e
as incorporacoes tmooittarias.

TiTULO I
DO CONDOMINIO
Art. 10 As cdificaeocs ou conjuntos de edificaeoes, de urn ou rnais pavimentos,
construidos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou nao
residenciais, poderao ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e
constituira, cada unidade, propriedade autonoma sujeita as limitacoes desta Lei.
§ 1° Cada unidade sera assinalada por designacao especial, numerica ou
alfabetica, para efeitos de identificacao e discriminacao.
§ 2° A cada unidade cabera, 'como parte inseparavel, uma fra~ao ideal do terreno e
coisas comuns, expressa sob forma decimalou ordinaria.
.

Art. 20 Cada unidade com safda para a via publica, diretamente ou por processo
de passagem comum, sent sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer
que seja 0 mimero de suas pecas e sua.destinacao, inclusive (Vetado) edificio-garagem, com
ressalva das restricoes que se the imponham,
.
§ 1e 0 direito a guarda de vefculos nas garagens ou locals a isso destinados nas
cdificacoes ou conjuntos de edificacoes sera tratado como objeto de propriedade exclusiva,
com ressalva das restricees que ao mesmo sejam impostas por instrumentos contratuais
adequados, e sera vineulada a unidade habitaci~nal a que corresponder, no caso de nao lhe
ser atribufda fra~ao1dea1 especifica de terreno.
.
.. § I" acrescantado palo Lei n" 4.864. de 2P do novembro do 1965.

§ 2° 0 dire ito de que trata 0 § 10 deste anigo podera ser transferido a outro
condomino independentemente da alienacao da unidade a que corresponder, vedada sua
transferencia a pessoas estranhas ao condominio.

.. § r acrescentado pela Lei n" 4.864, de 29 de novembro de 1965.
§ 3° Nos ediffcios-garagens, as vagas seriio atribuidas fracoes ideais de terreno

especificas.
• § J" acrescentado pela Lei n" 4.864, de 29 de novembrode 1965.

~:::
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COMISS.:\O DE ECONOMIA. I~DiJSTRIA E COMERCIO

I - RELATORIO
A Proposicao em analise, originalmente apresentado pelo Inclito
Senador Francehno Pereira, ~ aprovada pelo Senado Federal, lim ita a multa de m?fa
decorrente de inadimplemento de obriga~ao contratual a 2% (dois par cento) do valor da
presta9ao. ~oditica. igualIl1~~te, a Lei n" 8.078/90, Codigo do Consumidor, e a Lei nO
4.59\164,
que dispOe sobre condominios em edificacoes, para impor as obri~oes
.
, .. '
decorrentes. de relacoes de consume e aos atrasos no, pagamento das contribuiWes
condominiais 0 mesmo percentuai, estendendendo-o ainda, expressamente, aos debitos
decorrentes de pagamentode aluguel e de tarifas publicasem atraso.
,

.

~

~.

r

.

Determina, por fim, a', Proposi~,. que, em quaJquer dos casos

tratados, 0 CaIculo do percentuai refere~te ao pagamemo demUltAs incida sobre 0 valordo
<iia do veneimento, eonsi~do--se, inclusive, eventuais descontos.
."

.

s "'.

-.

..'

~'.

• .~

1

.

•

.

. ,

. \.

J,

•

, _." {\pe~oS se encontram OS Projetos .de Lei de nO 2.241/96, do
Deputado Inacio' '~da; 2.291196~ do Senhor' B~ito Domingos; 2.727/97, do
Deputado Corauci Sobnnho; Z.428/96, do Depu1ado Welson Gasparini: e 2.516/96, do
Senhor Luiz Gushiken.' Todas as propostas vao, de forma mais au menos abrangente, no
mesmo sentido do projeto onginal.vampliando oescopo da Lei n" 9.298/96 • a qual ja
houvera modificado' 0 Codigo do Consumidor.. limitando as rnultas nas rela~oes de
consumo a 2~~ - para atingir, entre' outros, tarif~5 publicas, alugueis e taxas de
condorniruo.

E0 relatorio.
D • VOTO DO REL\TOR

Com a venia devida aos Autores dasProposicoes em analise.
, parece-nos clare que a materia - a. em princrpio, tao sirnpanca idera de reduzir as multas
, .

I '

rnoratorias ao "mite de 2% (dois por cento I - rnerece wna apreciacao rnais detida, desde
que se pode revelar, como pretendemos demonstrar, prejudicial aos interesses dos
pretenses beneticiados, tais como condominos e locatarios,
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Considerando-se que 0 projetode lei versa sobrea clausula penal
moratoria. parece-nos, de inicio, necessano fixar meJhor 0 papel deste institutoem nosso '
ordenamento juridico.
A clausula penal e urn instituto juridico reguledo em nosso
sistema basicamente atraves dos arts. 916 a 927 do Codigo Civil brasileiro. Sua
conceltua~o nao e dificil, Dio havendo maiores diferencas entre as' definiyOes,
apresemadas pelos doutrinadores do direito civil. Para,por exemplo, 0 maior civilista
patrio da atualidade, Caio Miuio da, Silva Pereira, no seu classico Instituicoes de Direito
CiVil,clilusula penal e "uma clausula 'acessoria. em que se impOe saro;iio econom;ca. em
diJheiro 'ou outro bem pecumariameme estimavel, contra a parte m.fringen/~ de uma
obriga~ao ".

\

\

Verifica-se, ponanto, que a ctausula" penal • originiria da
stipuJatio poenae,do direitO'romano • tem por objem co~ger odevedor a cumprira

obri~io nos moldes em que'a mesma roi contraida, fazendo incidir sobre 0 devedor
inadimpJente ou morose uma san~ em pecUnia ou em outro bem pecuniariamente ,

estimavel. 0 tim da clausuJa penal, como ji se pronunciava Clovis Bevilaqua, "e reforcar
a ohriga~i1o, dando ao credo; urn meio mais pronto de coog,r 0 devedora cumpri-la. no
tempo e pelaforma devida", - .
, ,.

<

"

'

,

."
"
.0 insntuto saiu do direito romano para 0 modemo. reconhecendo
o direiro CIVIl de nossos dias a ctausula penal na generaJidade dos parses. Assim, par
exemplo. para 0 vigente .direito portugues. onde se colhe :J. seguime Ii~ao: "a clciusula
penal e 11 estipu/(J(;do pe/a quat tiS partes ttxam (I onjeto da indemntzucdo exigivel do
.
. '
devedor que mio cumpre. como ."Jm;i]o contra a falta de cumprimento", Definicoes
semelhantes podemos encontrar nas legislacoes italiana. francesa ou alema, para ficarmos
apenas nas mais importantes dentre as, na~oes que, como 0, Brasil, abracarn 0 regime
.

juridico romano-civilista. '

, Vista 0 ccnceitc de clausula penal ~ e sua universalidade -, ha que
se passar a analise deseulirnite. E sabido que 0 Codigo Civilbrasileiro, em seu an. 920,
proibe que 0 valor da clausula penal supere 0 da obrigacao principal. Comentando este
dispositive. conrudo. assim se manifestou Clovis Bevilaqua: "(~ limite impasto apena por
este urtigo ndo se jusoflca: Nasceu cia prevencdocontra (J usura, c: e uma restricdo a
liberdade das convencoes. que mats perturba dn que tutela os legittmos imeresses
0'.

\

«.
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individuais. .-t melhor dauuina. ncsre assunto.

e a da plena Iiberdade.

Codig» Civil italiano. palo portugues e pelo venezulano. 0 alemdo e

0

seguida pelo

suico permitem a

redudio da pena. quandoexcesstva: mas ndo a reduzem a uma taxafixa ",

Nota-se, facilmente, portanto, a discordancia do autor do
anteprojeto que resultou em nosso C6digo Civil com 0 estabelecimento de urn limite
maximo para a clausula penal, e note-se que estamos a nos referir a urn limite bern mais
extenso do que 0 que se pretende implantar no presente Projeto. Tal discordancia se deve
ao fato de que a \imita~io estabeleeida em lei para a clausula penal contraria a propria
ratio essendi do instituto, que e a de permitir uma previa fixa~ das perdas e danos
causados pelo inadimpJemento ou pela mora do devedor, funcionando como meio Cie
refo~o do vinculo obrigacional. Assim sendo, devena ~er as partes estabelecer, em
cada caso concreto, a pena que Ihes pareee mais apta a servir de meio de coercao, hAbil a
coostranger 0 devedor a cumpriradequadamente sua presta~o.

--,/

I

/

E indubitive\, porem, que a limiui¢o constante do art. 920 do
COdigo Civil ja se incorporou a cultura juridica de nosso Pais. Ocorre que inumeros
diplomas legais posteriores ao COdigo Civil estabeleceram limites aindamenores, como e
o C8SO da "Lei de Usura", de 1933, que fixou em dez por cento (10°/1» 0 limite da cliusula
penal nos casos de contrato de rnutuo, ou a propria Lei de Condominios e Incorporacoes,
de 1964. aue fixou tal limite .em vinte nor cento
Que se oretende
- (20%t tendencia
.
prosseguir com 0 Projeto em tela. I: de ver-se, todavia, em sede de construcao ciennfica,
se tais sucessivas limitacdes nao tcrminarn par conrrariar osobjetivos do institute, que se
resumem em servir de reforco do vinculo obrigacional, atraves da irnposicao de uma pena
ao devedor inadimplente ou moroso que tenha eficaciacoerciriva.
~

/

Na~

palavras de Jose Carlos Barbosa Moreira. ".-1 clausula penal.
como VI!UO. L' lim instltuto destinado (1 reforcar OJ vlnculos obrtgacionais, utraves da
tmposiciio de uma pena ao devedor madtmptente ou moroso. Esta pena. como qualquer
Dutra que se tenha como admissivel num dado sistema juridico, deve ser efetivlL
Emende-se par e[etividade a aptidlio de urn dado instituto juridico para alcancar os fins,
prod"zir os efeitos que dele se esperam" (grifo nosse).' Esta assertiva deve nortear 0
estudo do tema aqu; considerado, para que se possa verificar se a limitaceo cia clausula

0"

Jose Carlos Barbosa Moreira.. \'ouu SOM0 problema da ·efeu\idack· do prou3SO. ensaiopublicadona am T_
sao Paulo. Saraiva. /984. p. :':7.

~SlIlII. Tcn:eira Slrne.

de Dimto
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penal a dois por cento do valor ca obrigacao sera capaz de assegurar que se alcance 0
resultado esperado Quando da mstituicao da pena, qua} seja, reforcar 0' vinculo
obricacional. criando-se urn meio de coercao destinado a convencer 0 devedor das
vantagens de cumpnr a prestacao devida na forma como foi contraida a obrigacao. Sendo
a clausula penal wna sancao, com carater de pena, deve a mesma trazer ao devedor que a
ela esteja sujeito urn mal maior que 0 beneficia que 0 ilicito seria capaz de Ihe
proporcionar. Esta e. alias. a "regra de ouro" a ser observada na fixacao dos iimites das

-

'

penas, como se

"e pela Ieitura do trecho seguinte, exrraido de urna obra classica do direito

penal: "Para que 0 castigo produza 0 efeiloque delese deve esperar, basta que 0 mal que

cozra ultrapasse 0 bem que 0 culpado retirou do crime. Devem comar-se ainda como
parte do castigo os terrores que precedem a execuciio e Q perda das vantagens que 0 .
crime devia produzir. Toda severidade que ultrapassa os limites se

lorna

superflua e, por

conseguinte, tiranica".2
Verifica-se, pois, que as penas nio podem sec ilimuadas, sob petra
de se instaurar a urania, mas tambem que as penas devem ser efetivas, 0 que se consegue
com 0 estabelecimento de uma san~ capaz de causar ao autor do ilicito um mal maior
do que 0 beneficio auferido coma prStica do &to lesivo.
No case que especi6camente ora. enfrentamos, basta pensar

vantagens que a mOta no pagamento da

D8S

contribui~io

devida aos condominios e aes
locadores pode truer aos cond&rninos e locat8rios morosos para se verque 0 limite que se
prerende estabelecer conttaria aquela "rep de oW'OIt da limi~lo das penes. E notorio,

por exemplo, que, neste mes de dezernbro de \997.0 rendimento de LIm unico periodo na

caderneta de poupanca sera superior aosdots por cento sugeridos como penalidade.
Assim. e suficieme que 0 interprete 5~ pergunte qual a vantagem.
de se pagar uma obtiga~a.o em dinheiro na data acertada, se a mesma quantia poderia ser
aplicada e. apes ceno periodo. ter rendido urn percentual superior ao que se tern de pagar
a titulo de mu\ta. Quem se sennra estimulado a cumpnr suas obrigacoes em dia, se 0
atrasc pode ser financeirameme mars compensador?

o estabelecimento de urn limite

e

maxi me em sendo baixo como 0

que se pretende estabelecer - destroi, pois, a efetividade da clausula penal, castrando a 

e-- 8ecclIria. /)os lNiikU r daJ Pmas.tl'&d. bnIa.• Riode JaDeiro. TClClIlOprint. sid" p, 63

I
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autonomia de vontade e enfraquecendo 0 vinculo obrigacional que 0 instituto deveria
reforcar. Porestas razoes, nao parece jusnficavel a Iimuacaoque se quer estabelecer.

E de se dizer,

ainda, que nao hi correlacao necessaria entre 0
limite damulta por mora e os indices inflacicnarios. Prova disto e 0 fate de paises de
economia verdadeiramente estavel, como ltalia, Suica e Alemanha, nao estabelecerem
estes limites para a clausula penal. Alem disso, e de se lembrar que 0 Codigo Civil foi
aprovado em 1916, entrando em vigor no ano seguinte, epocaem que inexisna excesso de
infl~. e atnda assim se admitiu que a claasula penaltivesse valor identico ao da

obrigaC;lo principal. 0 mesmo se diga em rel~o aLei de Usura, que. em 1933. quando
nio havl& intl&~io excessive,'estabeleceu urn limite de dez por cento, cinco vezes maior
que 0 que se pretende estabelecer agora, ou quanta Ii propria Lei de Condomiruos e
lncorpo~s. que, em 1964,., antes do galope inflacionario vivido por nossa economia,
estabeleceu urn limite de 200/0 para a multa pelo atraso no pagamento das cams
condominiais.
Nem se diga que .0 recebimento .de uma multa superior aos
imserios limites quese pretende fixar implicariam locupletamento semcausa por parte do
credor. Esta a6rm~0 sO pode ter partido de quem desconhef;a os aspectos te6ricos do

eDf'iquecimento sem causa.
H4 enriquecimento ib.justo. inaceiUivel pelo ordenamento, pOr
exemplo. quando 0 devedor pa8a sua dlvida a umfalso eredor, ou se alguem adquire um
bern por furto, e CODtra estes.eyentos dcve Q ordenamento juridico annar 0 prejudicado
com meios capazes de ver tutelado seuinteresse.

E de

se verificar, porem, que na hipotese ora em analise.

enriquecimento sem causa baveria por pane Ido devedor, que dcscumprindo os termos de

,.

sua obrigacao. conseguisse obter vantagens ,que nao lograria seadimplisse corretamente.
Neste caso, len! 0 devedor adquirido urn ganho patrimonial em detrimenro do credor, que

nio tera recebido a l~ponancia \a que fazia jus,.sofrendo, pois. um prej uizo.

\

.

I··

'

\
Ve-se, pais. que c. enriquecimentc ilicito ~ue se deve buscar
combater e 0 do devedor morose. e nao 0 do credor, cujo unico interesse e 0 de ver
cwnpridaa obrig~lo no prazo·acertado.

.

:-,

f •

~~~.I

...

I" ",
~.
•,p

.....,
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Ademais, e de severificar que, em sendo a clausula penal uma
predeterminacao das perdas e danos decorrentes do nao cumprimento da obngacao, nao se
pode excluir a hipotese de 0 valor fixado como pena set insuficiente para ressarcir
integralmente 0 prejuizo do credor. Nesta hipotese, como admitem as melhores tratadistas
nacionais e 0 direito comparado. deve ser admitido que a credor busque uma
complementacao da reparacao a que fazjus.

TaJ afirmacao decorre da propria ratio do insntuto de que aqui se
trata. Sendo a clausula penal urn institute criado em favor do credor, como [anna de
coercao do devedor ao cumprimento pertinente da obrigacao, servindo de pena pelo
inadimplemento ou pela mora, nio se pode querer inverter esta ratio, unlizando-se a
clausula penal como timitador dos interesses do proprio credor, em beneficia dos
interesses do devedor, que tera enriquecido ilicitamente, as expenses do credor
prejudicado.
Por conseguinte, demonstrado 0 prejuizo excedente do valor da
clausula penal, podera 0 credor pleitear a reparacao dos mesmos, devendo esta verba ser
acrescida ao Montante devido a titulode cliusula penal. Esta interpreta~io se toma linda
mais adequada no momento em que a lei limite a c)ausula penal a urn percentual infimo
do valor cia obripao principal, tomando-a irrisOria.. 0 que a toma lnutil como elemento
de prcde~o das perdas e danos. scrvindo, 'tJo-someme, como multa pelo
inadimplemento ou peJa mora no cumprimento da obri~.

Em suma. somas forcados a concluirque a clausula penal. sendo
um meio de reforcar 0 vinculo obrigacional, como instituto criado em favor do credor
como forma de predetenninar perdas e danos, nio pode ser convertido num meio capaz de
permitir 0 enriquecimento ilicito do devedor. A pena - e a multa de que aqui se trata tern.
como vista. esta narureza-

so e efetiva, ou seja, capaz de assegurar os resultadcs c ef~rtos -.

que dela se espera, se provocar urn mal ao culpado pelo descumprimento da obrig~ao que
seje, superior ao beneficio que

se deve combater nao e

0

0

ilicito pode Ihe trazer. 0 enriquecimcnro scm causa que

do eredor. que na hipotese nao se afigura possivel, mas 0 do

dcvedor que dcscumprc suns obrigacccs. pois

e cstc

quem falta com u dever de

observancia das normas juridicas. alem de descumprir as obrigacoes decorrentes dos atos
juridicos privados.

100

Ademais, e de se.ressaltar que a Iimitacao da clausula penal a urn
percentual irrisorio a tom" in6cua como forma de predetermmacao das perdase danos,
razaopela qual se deve considerar que 0 instituto passara a.ter, somente, a finalidade de
fixar urna pena, sendo, portanto. meramente punitiva. Por ter esta natureza. podera 0
credor pleitear uma indenizacao pelos prejuizos que -a .mora tenha lhe causado,
tornando-se POSSIVe! a curnulacao da pena com a indenizacao, como "e admite no direito
alemao, resultando. ao contrario do que se pretende. em maiores dificuldades para as
contratantes e. potencialmente, em maier acumulo de litigios junto ao Poder Judiciario.

Entretanto, e de se reconhecer que seria incorreta a puni~o
desproporcronal ao devedor acidentat, 1510 e, aquele que por motivos alheios Ii sua vontade
obrigue-se a cumprir com suas obrig~oes em data posterior a do vencimento, se posto
este para arcar com a mora total do inadimplemento.
Por Dutra feita, reconhecernos que os atuais limites estabelecidos

para as multas moratorias sao excessivos diante da estabilidade de precos e da dinamice
atual dos negocios juridicus.
Sendo assim, apresentamos Substituivo em anexo,

0

qual, ademais

de manter em niveis rezoaveis, adequados a seus fins, a puni~io moratoria, estabelece
escalonamento da mesma, penalizando a insistencia na inadimplencia, minimizando a
obten~io

de lucro pelo devedor em mora e mantendo 0 equilibrio das
re\a~s entre condominio e conoomiftos. tocadores e loeat8rios. 0 que e, como afirmado
anteriormente. 0 fun Ultimo do direito patrimonial.
possibilidade de

Par todo

0

exposto. nosso Voto

~

pela aprovacao do Projeto de

Lei n° ~.667;96 e dos Projetos de Lei n" 1.241/96, ~.291/96. 2.727/97, 2.428/96
2.516196. apensados. na forma do Substitutivo em anexo.

Sala cia Comissao. em ~ de ,-:.,:::.j o:ffie \997.
I

,i

l
Deputado 1Qs~~t(jS

e

101
SUBSTITl:TIVO AO PROJETO DE LEI N° 2.667, DE 1996
(Apensos os Projetos de Lei,n o 2.241196~ 2.291196: 2. 727197~ 2.042819G~ e Z.S16196)
Estabelece limite pam a multa de mora
decorrente do inadimplemento de obriga~io
contratual e da outras providencias.

"

o Congresso Nacio~al decreta:
Art. lOA multa•.de mora decorrente do inadimplemcnto de
obriga¢o contratual sera de 0,33% (Uinta, e tres ce~tesimos ~ircentuals) ao die.. nlo
~'~",,' ,
.
. . . t:t!.~."'~' I";.,~-~ •.
podendo, entretanto, ser superior a 10010 (dez por cento).
.
.'
,
......,.
Art. 2° A multa por atraso no pagamento da contribuicao devida
.'
;
pelocondemino aos condominios regidos,~~a ~i n° 4.59!, de 16 de dezembro de 1964,
sera de
5% (CinCO por cento) sobre 0 valor
da quota
condominial, devendo esta ser
.,
.,'
..;.. ".:l
acresmda,
... a 'partir do segundo dia de a1:r'¥Q, de 0,66%
.,.... .... (sesSenta
. e seis centesimos
.
pe~~tuais)' ao dia, i ate 0 limite estabclc;cjdo pela,~ ~~nven~~f do Condominio,/ nio
podendo
esta
exceder 200/G (vinte per cento),sendo
tambem. devldosjuros
de mora. de
1%
,
.
: )'v"'o
.....
.'
(umpor
cento) ao mes,:p':lo atraso no pagB11)~to
da contTibui~o·~ondominial.
. .
.' .
, ", ,....
.f),
,I.<t
.
0
,,.
Art. 3 A multa PO! atraso no paganiento do aluguel e seus
~s dcvidos emrazio de 10CllQl0 de ~~~l ~. sera df2,5% (doi~ e
'PJr
eeatP) sobre 0 valor ·do d6bito,devendo.~ ser acrescida'de 0,33% (trinta e tres
~ percentuai$J. por dia de atr8s9. a ~rJ;4-,. do segundo dia, at6 0 limite
estabetccido no ContratQ;,de ~ de Imovet Urbano,:~ quat nlO podenl exceder a 10%
(~Por eenm), sendo tambCm devidos jurosde mora de' 1% (um pot cento) 80 mas. pelo
~
no pagamento do aluguel e encargos m~s.·
I?
' "
... ".
.
.
. "'
Art. 2°· Esta lei entra em vigor ~ data de sua publica~.
.J

.'.).

"

~

0

,

_

.

.

,

.. :'

'

•

~

~\-..

meao

• ........ •

...J-

.

~

t ),),

j~..

~

,.Io•

.

.,.l:~_

.

•

Art, 3-, Revogam-se as disposicces em contrario.
Sala da Cnmi"sao .: de

~v\1f""''':'

de 1.997

,
. '
Deputado

i .\

'.._ :;' \

JOsttC:..uU:6s LA<!ERD.-\
\

i Relator

'
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.
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III .. PARECER DA COMISSAO
., .: r. ~

I,

.

A Comissao deEconomia. Industria e Comercio, em'~euniao
ordinaria realizada hoje, optnou. unanimemerit~, pela~:PRO\iACA6',' com
substitutivO,do Projeto"de Lei n° 2.667/96 eo's Projetos de Lei nOs 2.241/96.

2.727/9i·apens~dos. nosterrnos do parecer do
Relator; Oeputado JbS~Carl()'silacei"da."~' ,; "',.'"
". '

2.291/96,2.428/96, 2.516/96"'e
'~r

... ~

, "
••••

~.J

•• ' , '

,

t:'

'.',,'"

.'

;..::' ....,

~',.;~,': .. ,_~ .: ' '.~:'

,"'- :,',.'

'.,

~

.",

. " , . : : .. y : .

Estiveram prssentes as Senhores Deputados:

,,'

".-

<.<~ • •

•

4';.

,",''''

,~t·,

>

'.

Yi~·Presidente,
no exercicio da
... '

Hugo 'Ro'cirrgues da Cunha.
"..

,"

;. ~. I

:1:'-,'.

..

. ':

.'

., ./,'

>~~:.:,:."

', ..
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,"f.

' . ' .

•

Presid~ncia.
". ...

Neuto
Lacerda - Vice-Presidentes. Antonio
I . 'de Conto<eJose Cartos
\of. . ,." ..

BaJhmann,

Candinho Mattos. Fdison,:A"dr~ryQ ..:;.Franc&sco Hoft~t. Here,ulano

~I::.·

"1

t.t~.,

>

',/~'

,

;,:~ 5 " , . .

'

' . ' .

\

Anghinetti. Israel Pinheiro, JC?A.o, f~ss.arella, . Ljm,!, N~tt9. Nair Xavier Lobo.
'>,'."'.,~.

~

,'.'I':;.,~r,,·~~
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~:~),~. .".
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Odacir Klein. Paulo Bauer, Paulo
Ritzel.
JoAo.Pi~platti, Julio Redecker,. MarCiO
~J'
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~._:,: ~ t,
.' ~ ,~': (','
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"
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RODRIGUES DA CUNHA

lce-Presideme no
.

,',

~M'clcio

(

da Presid!ncia

., ....

SU~~TITUTIVO ,ADOTAOP:: PELA:.CPMISSAO

PROJETO 'DE LEI N° 2.667, DE 1996
, .' Estabelece iimue para a multa de mora
decorretue

da

illadimplemell10

comratual e do outras providenctas.

de

ubrigafj'da
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o Congresso Nacional decreta:
Art 1 0 A multa de mora decorrente do inadimplemento de
obriga~ao
••

contratual sera de 0,33% (trinta e tres centesimos percentuais) ao dia,

.

"

,'<

•

nAo pod~~do, entretanto, ser superior a 10% (dez por cento).

M. 2°,A multa por atraso no pagamento da contribui9'1o

devida pelo cond6mino aos condomfnios regidospela Lei n° -4.591, de 16 de '
,

"

dezembro de 1964, sera de 5% (cmco por~~nt~) sobre 0 valor da quota,
condominial, devendo esta ser acrescida,
'_'

a partir do segundo dis de atraso,

/.'.,

'. ~". !

~

t"

_

I'

de
•

0,66% (sessenta e seis centesimos percentuais) ao dia, ate'o limite estabelecido
,.

~.'

..

~.'

.• "

I

~

•

~-:

'.

pels Convenc;Ao' do' Condominio, nAo padendo esta exce'der 20% (vinte por
cento). sendo tambem devidOijoros de mora de 1% (urn p~r cento) ao rnA•• pelo
atrasono pagemento de contribUi(;io COndominial.

."

.~ '.
'.~' ~. ."
. ; ;.~. :. .' . ~
. ..' .
Art. 3° A'mutta par atraso ,no pagamento do aluguel eMUS
enc8rgos davidos em rmo de'rocacto'de im6vel urbano\Hr6 de 2.5% (dois
.'

.

,

.

~

meio par cento) sabre 0 valor do dilbito. devendO'esta ser acrescida de,O.33%
(trinta e tr6s centesimos percentuais) por dia de atraso. a partir do segundo dis;
ate '0 limite estabelecido no Contrato de Locac;Ao de Imove' Urbano, o qual' niO

podera exceder a

10~ (dez ~ cento).

sendo tambem deVidOsjUros d& mora de'

1% (um oor cento) ao meso oelo.atrasc no pagamento do alugue\
rnensais.
'
,:'.
,":
"
" '. " "
,

~· ..t

_

.

".'.

'1;

encargos
'

...

'.'

, Art. 2

D
_

Esta/ei. antra em vigor na data de sua publica~o.

Art. 3°- Revogam-se as disposi96es em contrano.

Sa"a'da Comissao; em ~ 0 de dezemoro de 1997
/-.

/
,

v,

-J...

"t,',

.

e"

..

.

. ,"

~~r·
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Deputado HUGO RODRIGUES DA CUNHA
Vi~-Presidente no'
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COMISS.. \O DE DEFESA DO CO~SITMIDOR. ~fEIO AMBIENTE E MINORI:AS
I .. RELAT6RIO

o Projeto de Lei n

2.667, de 1996, (Projeto de Lei nO 172196, no
Senado Federal) foi apresentado pelo Senador Francelino Pereira, em agosto de 1996. em
seguida a promulgaeao da Lei nO 9.298/96, que Iimitou em 2% (dais por cento)'d~'~alor
Q

•

•

'f

inadimplido as multas contratuais por atraso de pagamento no fomecimento de bens ou
services com outorga de credno ou concessao de.financiamento ao consumidor.
Encontram-se a ele apensadas cinco proposicoes: 0 Projeto de Lei n:J 2.241, de 1996, do
Deputado Initio Arruda; 0 Prc~eto de Lei 'n6 2.291, de 1996, doDeputado Benedito
Domingos; 0 Projeto de Lei nO 2.727, de 1997, do Deputado Corauci Sobrinho; 0 Projeto
de Lei n° 2.428, de 1996, do Dep\dado We\~n Gasparini e 0 Projeto de Lei nO 2.516, de
1996, do Deputado Luiz Gushiken. Foi apresentBda uma emenda ao projeto de autoria do
.Deputado Welson Gasparini, na.
Comissio
d~ Constiiu1~o
,.
. . . e Justice e de Reda~io;. liines
.
. da ape~io ao Projeto, de Lei rio 2.667, de 1996. Ha,' ainda, duas sugest5es elaboradas
por entidades de classe de comerciantes. porem Tel~ionadas a rnultas por a~ de
pagamento de tributos.
'
<

~

'It "

•

• •

•.

•

'

"'.

"

•

~

o Projero de Lei n~ '!..667. de'~996,
0

no an. 1

•

/
do Senado Federal, contem,

proibicao generica de estabelecimcnto de :perccnwal";;upcrior' a 2% (dais por

cento) para as multas conrratuais No art. 2°. introduz modific~~oes na Lei' ri~ 8.078. de 11
de setembro de 1990. conhecida como COdigo de Defesa doConsumidor. a saber:

acrescirnos de expressoes na redacao do caput do art. 52 e do seu ~ 1°. e cnaeao de urn
novo § 2°. que estende 0 limite de 2% (doi~ pvr cenun para as mulras par atraso de
pagamento de alugueis e de tarifas publicas. 0 an.' 3°altera 0 3° do an. 12 da Lei nO
4.591. de 16 de dezernbro de 1964, <Lei de Condominios e tnccrpcracces], com a
substjtui~ao do percemual de 20~~ i vmte por cento) pelo de 2% ( dois por cento) e
supressao da sua pane final, que trata da atualizacao monetana de debitos condorniniais
com mais de seis meses. Finalmente. 0 an. 4° determina que a base de calculo da'rrfidta
moratoria e 0 valor exigido no- -\'encimemo;-devendo-·se-constderar os abatimentos ou
descontos concedidos para mcermvar a pontuaiidade.

*

Sio os seguinres os conteudos das proposicoes apensadas:

.","
...'-'

1-0 Projete de Lei nO '2.~41, de t 996, acrescenra urn § 30 ~6 an.
52 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, no quai se pretende estender 0 limite de '

105"
------------------------------------2% (dois por cenro) para as multas por atraso de pagamento de tarifas publicas,

condominios, pianos de saude, alugueis, rnensalidades escolares e prestacoes do Sistema
Financeiro da Habi~ao.
2- 0 Projero de Lei n.) 2291, de 1996, enumera. como

0

anterior,

diversos tipos de contratos para os'quais se ~stabelece 0 limite de 2% (dois por cento) do
valor i~imphdo para multa moratoria, ao mesmo tempo em que exclui as multas
mbutarias desteteto.
3- 0 Projeto de Lei nO 2.721, de
•

.

I

.

1997, propOe 0
. . '

t

tete de 2% (dais

:~ ~

por cento) para as multas contratuais civis por arraso de ~enio. . .
. ~. ~
..
'" ~ .~ .'.. . ,.. .
'

,

d~ 1996. pro~ modifica;Oes em
dais dispositivos da Lei de Condominios e I~corpo~o~.A primeira, no § 3° do art. 12.
visa fixae os pereenruais dos juros de mora e CIa multa per atraso de. j)agamento cia quota
4- 0 Projeto de l.ei nO 2.428,

- condominial em 0,5% (cinco decimos par cemo) e2% (dpis por cento), respecnvamente.
A segunda. no caput do art. 11, cnndicinna a reelei~io do sindico t' aprova~ das contas
do mandate tindo, A terceira. na aiinea
do' § 10 do'mesm« an, ~:2. obriga que as
demonstraeoes das despesas e reeeitas sejam elaboradas por contador habilitado. e a
"

•

"1

~

1

;.

•

"r

quarta, na subsequente alinea "g", determina a guarda dos documentos por cincoanos e
ratifica 3 obrigatoriedadede elabora~do por contador habilitado. A'emenda apresenrada ao
Projeto de Lei n° 2.428/96 propoeque a alinea "g' do § . F do art. ~~ da Lei 4.591164
obrigue Q eloborQ~do dos .demonstrativos por contador habilitado apenas quando a gestae .
do condommio for fena por pessoa jundica.

reda~iio para

0

5- Finalmente. 0 Projeto de Lei n° ~.516, de 1996, pretende nova
§ 3° do an. 12 da Lei n" 4.59l!64.(Lei de Condominioe lncorporacoes), na

teto maximo de 2% ( dois por cento) do valor devido como mu!ta
moratoria, e se permite a atuahzacao financeira do debito quando a mara for igua! au
superiora urn ano.
qual se estabelece

0

Na Comissao de Economia. Industria e Cornercio, 0 Relator
apresemou parecer pela aprovacao da proposicao principal e das apensadas na forma de
urn substitutive, parecer este aprovado par unanimidade. Propoe a citada Comissao em
seu Subsnunivo multa diaria de 0,33% (trmta e tres centesimos par cento), lirmtada sua
acumulecao a 10% (dez por cento] do valor inadimplido, para mora de obriga~o

I

~

~
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contratual generica, Par outro lado, trata de fonnas diferentes a multa por atraso de cota
condominial e a de mora de aluguel de imovel urbano: a primeira, panindo de 5% (cinco
por cento) do valor devido, seria acrescida de 0,66% (sessenta e seis centesimos por
cento) diarios, a partir do segundo dia, e limitada a 20% (vinte por cento) da cota devida;
a segunda. iniciando em 2,5% ( dois inteiros e cinco decimos por cemo) do debito, com
acrescimos diaries de 0,33%(trinta e tres centesimos por cento), Iimitada a 10% (dez por
eento) do aluguel devido. Peeve, ainda, a manuten~ao dos juros rnoratorios em 1% (wn
por cento) ao mes para estas dUBS situa~Oes especiais.

E 0 relatorio

0- VOTO 00 RELATOR

Tanto 0 Projeto de' Lei nO 2.667, de 1996, como as cinco
proposj~~ apensas, ao proporem a extensio da proibiclo de aplica~ao de percentual
. superior a2% (dois por cento) p8ra calculo de multas contratuais estabelecida pela Lei n°
8.078/96 (Codigo de Defesa do Consumidorj, vern ao encontro dos objetivos da Politica
Nacional de Relacoes de Consume. entre os quais destaeamos a protecao dos imeresses

economicos do consurmdor e 0 atendimemo as suas necessidades. 'A apresentacao destes
prejetos comprova. ainda, ~ preocupacao do Poder Legislative com a 'iuinerabilidadc do
consumidor no arual contexto de estabilizacao da econornia. em face de prancas
comerciais adqiuridas e consolidadas em decadas de conjuntura inflacioneria. 0 projeto

de lei em comerno ~ os que a ele foram apensados merecem. portanto, atem;ao especial.
pelo grande interesse que contern para os consumidores em geral. 0 examc da cada um
deles revela particulandades destacadas a seguir:

Projeto de Lei nO 2.667

o art.

J0

atende aos -aspectos ae aefesadoconsumidor. -,;isto 'que

proibe. de forma ampia, a aplicac;ao de percentual superior a 2% (dois porcento) do valor
do debito ou da obrigacao no caicuio ue muha moratoria. 0 faro de a protbtcao ser

enunciada de forma autonoma e isolada do art. 52 do Codigo de Defesado Consumidor e

',;:.: ,
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altameme convenrente. pois elimina
aplicabilidade, comohoje ocorre.

J

necessidade de interpretacoes para a sua

Ja 0 an. 2°,que propae modifical;oes noan. 52 da Lei n°&.078/90,
nAo tern aspectos positives para 0 consumidor. A inclusao cia expressio "lIlnIVh. da
emissio de[atura ou qua/quer[011nJl de cobra~a" na r~o proposta para a caput.do
citado anigo e dispensavel, wna vez que a legislalfio ja obriga 0 fornecedor a emitir nao
sO aquele documento, como tambem a nota ou cupom fiscal. e a duplicata, esta no case de
recebimento futuro. 0 aspecto importante, quanta ao merito, e que a expressio restringiria
o aJcance cia norma legal e a prote~o ao consumidor, pois as vendas sem emissao da
correspondente fatura, irregulares mas muito frequentes quando 0 pagamento e feito por
canio de credito, nao seriam abarcadas pela norma legal. A .reda~ao proposta no projeto
de lei para o § 10 tambem nao protege o consumidor, pais a inclusio da expreSS:iO "u.
qrudquer lias obrlgafoes fk que l"l1a este amlo" tomana 0 dispositivo inaplicavel. ji·
que as obri~~s referidas no artigo sio as de 0 fomecedor prestar infonna¢es previas
ao consumidor quanto a aspectos :comerciais da ven~. :No que. toea ao novo .§ 2", '
emendemos que a amplia~o do limite ~ alugueis,principalmente 0 de im6veis•. e. ~.
relevante para 0 consumidor, porem nio julgamos adequada a sua vincul~o ao ;ut. 52, ,
que trata do fomecimento de bens ou services com outorga de credito ou concessao de ~
financiamento ao consumidor; o uso da expressao ahlgueis neste contexte, isolada de,
qualquer qualificacao, poderia ser inrerpretado como referente aqueles ligados a consume,
como 0 decarros, detelevisores, etc.

Quante aoart. 3° da proposicao. que visa alterar

0

atual § 3° do,

an. 1~ da Lei nO 4.59li64, julgarnos ser necessario e oporruno, ja que o limite de 20%·

(vinte por cento I para a multa de mora em conmbu.cso condominia) esta autorizado neste:
dispositive da lei.especial.

o art.

-t,0

tambern e altamente relevante para o consumidor, pois

propoe que os eventuais descontos oterecidos ao consumidor para
eprazada sejam levados em considerncho, para

0

0

pagamemo na data

calculo da multa moratoria.

I
. Quamo as proposicoes que foram apensadas ao Projeto de Lei nO
2.66:' de 1996,c~bemos seguimes comentarics:
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Projeto de Lei nit 2.241/96

Esta proposil;ao deJimita sobremaneira a amplitude da ap)jca~aa
da lei, 0 que restringe a prot~io ao consumidor. Tal restri~ao decorre da formula de
enumerar, em urn novo § 3° a ser a.crescentado ao art. 52 da Lei nO 8.078/90. os contratos
que ficariam submeudos 80 Hmite de 2% (,dois por cento) para multas. Quando determina,
por exemplo, que 0 limite se aplica as multas sobre as prestacoes em atraso do Sistema
Financeiro da Habita~ao, deixa sem prote~ao os contratantes de outras farmas de
financiamento de imcveis residenciais ou comerciais.
Projeto de Lei DO 2.291/96

Tambem relaGiona os tipos de contratos comerciais au civis cujas
multas por atraso nio podem ser superiores a 2% (dois por cento) do valor inadimplido.
EDtrtanto, visa a estabelecer a proibi~io em lei especiflca, dissociada do COdigo de Defesa
do Consumidor, 0 quejulgamos conveniente. Assim como a proposi~ao acima comentada.
apresenta a deficiencia grave de falta de abrangencia para uma efetiva prot~ao ao
consumidor.
Projeto de Lei n" 2.727/97

I

Neste projeto de lei e adotada formula diversa das dos demais
projetos de lei: 410 razer reterencia a mIl/ta confTalual civil. denormnacao generica para as
multas estabelecidas bilateralmente. ou seja, por convencao OU contrato. Esta proposicao
tambem pretence estaoelecer a urnitacao em lei especifica. sem modificacoes no texto do
art. 52 do Codigo de. Defesa do Consumidor. mas com a revogacao. necessaria, da Lei n°
9.2981Y6, assrm como a do an. 9:0 do Codigo Civil. A redacao do seu an. 1° permite, no
nosso entender. a maiorabrangencia possivel em termos de protecao ao consumidor, pais
visa nao apenas as retacoes de consumo com concessao de alguma forma de
financiamento. na forma do citado art. 52, mastodos os contratos civis.

Projeto de Lei n'' 2..l28/96

Tern como aspecto posinvo pan 0 consumidor a reducao dosjuros
de mora, de 1 (urn por centoi ao rnes para O,5~·'O (cinco decimos por centoj ao meso e da
0'0
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muJta por atraso de pagamento de contribuicao condominial, de 20% (vinte por cento) ,
para 2% (dois por cento). Entretanto, a dirninuicao do percentual dos juros de mora teria 0
ineonveniente de cotocar 0 condemmo na posi~ao de devedor privilegiado. em rela'tio aos
inadimplentes de outras obriga~oes conrratuais civis. Na redacao proposta para 0 § 3% do
an. 12 da Lei nO 4.591164 foi mantida a possibilidade de correcao monetaria do debito. 0
que contraria disposicoes da Lei n" 9.069/95, que instituiu 0 Plano Real. As modificacoes

propostas para 0 caput do an.

2~

e para as alineas 'T' e "g" do seu § 1° nao dizem respeito

a materia afeta a esta Comissao. razio pela qual nao nos cabe, regimentalmente,

aprecia-Ias. Pe10 mesmo motive, nao nos pronunciaremos sabre a emenda apresentada ao
projeto em comento.

Projeto de Lei u" 2.516196

E iguaJmente

relevante para 0 consumidor, pois pretende a
reduqio da muha por atraso de contribui~lo condominia} para 2% (dois por cenro) do

debito, pela modificac;io do § 3° do an. 12 da Lei n" 4.591/64. Diferentemente do que
prop&! 0 Projeto de Lei nO 1.4.2&196, acima examinado, esta proposic;ao mantem os juros
de morano patamar atual de 1% ( urn por cemo) ao meso e determina que a atualizacao do
debito so sera feua apos urn uno

lit:

mora. u que Iere

0

disposro no Cap. IV da Lei n~

9.069/95.

Do exame do Projeto de LeI rr' 2.667/96 e dos a ele apensados,

extrai-se que na tres enroques para a timitacao de multa por inadirnptencia: a q~
estabelece lirnitacao geral . Projeto de Lei n" ~. 717/97: a que a estabelece de forma
especifica. seja para varies npos de conrraro OU para apenas urn • Projetos de Lei n"
2.241/96. n<> 2.191/96, n" 1.428i96 e n" 2.516/96; e a que mescla limitaeao geraJ com
especifica - Projeto de Lei n" .2.667,96. Os quatro projetos de lei que especitlcam 05
contratos para (IS quais a multa por atraso nao pode ser rnaior do que 2~~ (dois por centol
da divida resultanam em h~\ com alcance ~ aphcacao resmtos. consequememente com
menos protecao para 0 consurnidor que os dais com proibicao gene rica. 0 Projeto de Lei

nO 2.661/96. por sua vez, alem de estabelecer proibicao gera] no an. 1°, obriga a incidencia

';:"..

.....

.:...-

,- _.,

'.

,
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. de eventuais descontos na base de calculo da muJta de mora no art. ~Q, e modifica 0
dispositive que trata especificamenre da multa de contribuicao condominial, adequando-o
ao atual patamar da inflalfao. Por isso, afigura-se-nos como 0 mais adequado. Cabe, no
entanto, proceder ao reparo das imperfeicoes apontadas anteriormente neste voto.

Em face do exposto. votamos pela rejeicao dos Projetos de Lei n°
2.241. de 1996: n° :!.~9L de 1996: n" 2.428, de 1996: nO 2.516. de 1996: e n° '1.727, de
1997. e pela aprovacao do Proieto de Lei n° 2.667, de 1996, na forma do Substitutivo

~a£ ~j &a;~~)

anexo.

Oi/I!<JS.

~.

Deputado

~~~or

SUBSTITUTIVO AO PROJETODF.I.F.J N° 2_661~ DE 1996
(Apen,os os Projetos de Lei n° 2.241196. n° 2.291196. n" 2.727197,
n° 2.516/96)

DC)

2.428/96 e

Estabelece limite para muJta de mora
contratual, c da outras providencias.

o Congresso Nacional decreta:
;

Art. lOA aplicacao de multa moratoria civil passa a obedecer 0

d\sposto oesta lei.
.

An. :!o A rnulta contratual ou conrencional civil por atraso de

pagamento de o~nga~4o no seu termo nao podera exceder a)% (dois por cento) do valor
inadimpltdo.
j,

\ \

\,'\

''\
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Art. 3° Para

estabelecimento da base de calculo do valor da
multa referida no artigo anterior serio considerados quaisquer descontos ou bonificacOes
concedidos ate 0 vencimento.
0

Art. 40 0 § 3° do art. 12 da Lei nO 4.591, de J6 de dezembro de
1964. passaa vigorar coma seguinte r~:
"M12
.
§ 1°

.
.

§ 1!'

3° 0 condemino que nio pagar a sua contribuicao no prazo
fixado na convencao fica sujeito ao juro moratorio de 1%(urn por
§

cento i

010

meso

~a multa de ate 2~o (dois nor ccnto) sobre 0

debito."
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua puohcacao.

An. 5° Revogarn-se as disposicoes em contrario. especialmente
art.

no

do Lei nil 3.071. de 1° de janeiro de 1916,

setembro de

1990.~

0

§ 1° da Lei nO 8.078, 11~ II de

a Lei n" 9~98. de lOde agosto de 1996.

Sala <fa Comissao. ern :...1 de

ll,-'V ,./'

r>.

\.\' .
'\ ..
,.\\~~
\.. ....
. \i

~.

~

\ \

.'

\'

0
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de 1999.
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COMPLEME~TACAODE VOTO

1- RELATORIO

o Projeto de Lei n° 2.667. de 1996, (Pmjeto de T.ei nO 172/96, no
Senado Federal) foi apresentado pelo Senador Francelino Pereira, em agosto de 1996, em
seguida

I

a promulga~ao da Lei n° 9.298/96. que

limitou em 2°/n (dol!l, pOT cento) do W\at

inadimplido as multas contratuais por atraso de pagamento no fomecimento de hens ou
services com outorga de credito ou coneessso de financiamento ao consumidor.
Encontram-se a ele apensadas cinco proposi~s: 0 Projeto de Lei n° 2.241. de 1996, do
Deputado lnacio Arruda; 0 Projeto de Lei nO 2.291. de 1996. do Deputado Beneditn
Doming~; 0 Projeto de Lei nO 2.727, de 1997, do Deputado Cotauci Sobrinho~ 0 Projeto
de lei/n° 2.428. de 1996. do Deputado Welson Gasparini eo Projeto de Lei nO 2.516, de
1996~ do Deputado LuizGusbiken. Fai apresentada uma emenda ao projeto de autoria do
~utado Welson Gasparini. na Comissio de Constituicao e ]usti~ e de R~. antes
Ala apensacao ao Projeto de Lein° 2.667, de 1996. Ha, ainda, duas sugestoes elaboradas
por ernidades de ciasse de corr'crciantcs. porcm rc iacionadas a muhas por atraso d~

pagamento de tributes.

".

/

/

o Projeto c..i~
no art. \ '.

prOlbi~ao

Lei n- :.667. .ie \9Q6. do Senado Federal. comem.

generics de esiabelecimento de percentual superior a 20.0 (dois por

cemo i para as rnultas contratuais. :-.'() an. .20. introduz modificacoes na Lei n~ &.078. de t \

de seiembro de 1090. connecida como Codigo de Defesa do Consumidor. a saber:
aCre5C\mOS de expressoes na redacao do capta do art. 5:! e do seu

novo §
, ....,.~

-

~o.

~

10. e ctia~llo de urn

que estende 0 limite Je 2°0 I dois par centoI para as multas por atraso de

pagemento de alugucis c de rarifas publicus. 0 art. 3° altera

0 ~

3° do art. I::! cia Lei n"

4.59\. de 16 de dezembro de 1964. I Lei de Condommios c Jncorporacoesj, com a
'!lubstitui",ao do perccntual de :'0% i vmte por cento i pelo de 2°'0 ( dois por cento) e
supressao da sua parte flnaLque--!!~_~ da atualizacao monetaria de debitos condominiais
com rnais de sets rneses, Finalrnente. o-~rt 4°-aetcrmina que a base de calculo cia multa

moratoria ~ 0 valor exigido no vencimento. devendo-se considerar os
descomus concedidos para incenuvar a ponrualidade.
.
"

.

abatiment~s ~u

\\ \ '\
..

\

\ \.

, '\\
\

\~

\ ,\
\

'

.

\
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Saoos seguintes os conteudos das proposicoes apensadas:
[·0 Projeto de Lei nO 2.241, de 1996, acrescentaurn § 3° ao art.
52 cia Lei nil 8.078. de ] 1 de setembro de t990, no qual se pretende estender 0 limite de
2% (dois por cento) para as multas por atraso de pagarnento de tarifas publicas,
condominios. pianos de saude. atugueis, mensalidades escolares e presracoes do Sistema
Finaneeiro da Habitacao.
2- 0 Projeto de Lei n? 2.291, de 1996, enumera, como 0 anterior,
diversos tipos de contratos para os Quais se estabelece 0 limite de 2% (dois por cento) do
valor.madimphdo para multa moratoria. ao mesmo tempo em que exclui as multas
tributarias deste teto.

3- 0 Projeto de Lei nO 2.727, de 1997. propk a teto de 2% (dois
porcento) pam-as multas contratuais eivis pol atraso de papIHnto.
4- 0 Projeto de Lei nO 2.428, de 1996, propOe

modifica~

em
dois dispositivos da Lei de Condomimos e Incorporacoes. A primeira, no § 3° do an. 12,
visa fixar os percentuais dos juros de mora e da multa por atraso de pagamento da quota
condominial em 0.5% (cinco decirnos por cento) e 2% (dois par cento), respectivamente.
.\ segunda. no \,:..:pm do art, 2:. condiciona a reeieicao do sincico a aprovacao das comas
.." a 1;Y'\Ct.f"\
,1° d0 m SI ..o un. __. obriga que as
.l.O t~In d 0.. \ ~tl.ao
."' ..,..a1"""
"'
",.. '!I-~t
• ~~o:<.
doman dar
do.....

..,..,

•

demonstracoes das despesas e recenas sejam eiaboradas POT contador habititado. e a
querta, no. suesequerue alinea "S". deterrruna a guarda dos docurnentos por cinco anos e

ratifica a obrigatonedade de elaboracao por contador habilitado. ;\ emenda apresemada ao
Projeto de Lei oJ ~.·n8;<)6 propoc que a alinca "g" do ~ Ie do an. 2: da Lei. 4.59\/64
obrigue a elaboracao dosdemonstranvos pOT contador habilitado apenas quando a gestae
docondominio for fcita por-pessoa juridica.

;,}.

redacao para 0

·,5~

Finalmente,

*3° do'art 12 da Lei nil

quai.se estabelece

l/ [1.':[0

0

Projeto de Lei nO ::' ..516, de 1996, preienue nova

~.59164 (L~i

maximo de 2°'0

f

de Condominia e Incorporacoesi, na

dois pOT cento I do valor devido como multa

moratoria. ~ se -perrmte a atualizacao rinanceira do debito quando a mora for igual ou
superior a urn ano.

\

I .

/
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Na Comissao de Economia, Industria e Comercio. 0 Relator
apresentou parecer pela aprov~io da proposicao principal e das apensadas na fonna de
wn substitutive, parecer este aprovado por unanimidade. PropOe a citada Comissao em
seu Substitutive multa diana de 0,33% (uinta e tres centesimos por cento), limitada sua
acumula~o a to% (<fez por cento) do valor inadimplido. para mora de obri~io
contratual generica. Por outto lado, trata. de formas diferentes a multa por atraso de cora

condominial e a de morade aluguel de imovel urbano: a primeira.. partindo de 5% (cinco
por cento) do valor devido, seria acrescida de 0,66% (sessenta e sets centesimos par

cemo) diarit», a panir do segundo dia, e limitada a 20% (vime porcemo) da cota devida;
a segunda. inieiando em 2,50~ ( dois inteiros e cinco decimes porcemo) do debito, com

acrescimos dimas de 0,33% (trinta e tres centesimos por cento), limitada a 10% (dez por
cento) do aluguel devido.

Preve~

ainda, a manutent;io dos jums moratorios em 1% (um

por cento) ao mes para estas duas si~oes especiais.

.Eo,.relat6rio.
D· VOTO DO 1U:JArOR

.

"

, '1''''to 0 Projeto de Lei nO 2.667, de 1996, como as cinco
proposi~aes a"eri~4;.ao proporem a extensao da proibicao de aplicacao de percentuaJ/ / '
superior a 2% (40isJ)Of cento) paracalculo demultas contratuais estabelecida pela Lei n"
_ 8.078J96 (Cedigode' Oefesa 'do Consumidor),

vem ao encontro dos objetivos da Politica

Nacional de Re]~s de Consume, entre os quais destacarnos a 'prote~o dos interesses
economicosdo cOftSUmidor e

0

atendimento

as sUss necessidadcs. A apresenta~ dcstcs

projetos comprova, Binda, a' preocupa~iodo Poder Legislativo com a wlnerabilidad~ do
consumidor no atual contexto de estabili.za9i0 da ceonomia, em face de pnltlC8S
comerciais adquiridas e consoJidadas em decadas de conjuntura inflacionaria. 0 projeto
de lei em comento e os que a ele foram apcnsados mereeem, portanto, atc:n~o especial,

pelo grande interesse que, contem para os consumidores em geral. 0 exame da carla urn
dcles revela particularidades dcstacadas a scguir:

(,

(

,,
,\
.'.\
.1

'. \ .
,

"
",

Projeto de Lei~l' 2.667
.

.

0 art. IO.atende aos aspectos de defesa do consumidor, visto qu~
proibe.~ d~ forma ampla, a aplicacaode percentual superior a 2% (dois por ccnto) do valor
do debito
ou da obrigaeao no calculo de multa moratoria. 0 fato de a proibicao
; ..., .'
. ser
enunciada de forma autonoma e isoladado art 52 do Codigo de Defesa do, Consumidor e
altamente, conveniente,. pais elimina
a necessidade . de
interpretacoes para. a sua
..
v
. ,
."

,

.

"

'.

.

~

;

.

'

.

'

~.

aplicabilidade. como hoje ocorre." :.'

;
}

..'

.~

. '.'

.

. .!

: ..

Ja 0 art. 2~, que prQ~ modificacoes.no art: 5200 Lei !108.p78/90.
nao tern' aspectos positives para. 0., consumidor. A, inclusao .daexpressao "mraves da
emissao de/amra ou qua/quer/orltlll decobranca" na redacaoprepostapara 0 caput do
citado artigo e dispensavel. uma vezque .a:!egislacao ja.obriga.o.fomecedor a emitir nao
so aquele documento, como tambem a nota ou cupom fiscal e a duplicata. esta no caso de
recebimento futuro. 0 aspecto importante. quanto ao m,~p"t,o. e que a expressao restringiria
o alcance da norma legal e a protecao ao consumidor, pois as vendas sem emissao da
correspondente fatura, irregulares mas muito frequentes quando 0 pagamento e feito por
canao de credito, nao seriam abarcadas pela norma legal. A redacao proposta no projeto
de lei para 0 § 10 tambern nao protege 0 consumidor, pols a inclusao da expressao "de
qualquer das obriga~oes de que 'rata este amgo" tomaria 0 dispositivo inaplicavel, ja
que as obrigacoes
referidas no anigo
sao.
as.
de 0 fomecedor prestar informacoes previas
.
..
ao~onsumidor. quanto a aspectos comerciais da venda. No que toea ao . novo § 2°.
entendemos que aampliacao do limite para alugueis, principalmenteo de imoveis. e
relevante para 0 consumidor, porem nao julgamos adequada a sua vineulacao ao art. 52.
que trata do fomecim~nto de bensou services com outorga de credito ou concessao "de
"
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tina?~iamento ao consurnidor: 0 usn, da expressao nlugutiis nesje.contexto. isolada de

qualquerqualiflcacao. pod~ria ser tn.teflJretado como reterenre aqueles ligados a consume
".~'

como
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de

J2
.

\.

••

Ii

_~ '

.

'

.

lie televisores...-rc
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an.
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C3rTOS.

r

da LeI rr'

; f~,~anto ao art. Y' da proposicdo. que visa alternr p atual

.l59L6~.

f 3° do

julgarnos ser necessario c oponuno, J~ que.o limite de
.

JO~1J

(vinte por cento) para a multa de mora em conrribuicdo condormnialestu autorizado ncstc

dispositivo da lei especial.

/
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o an. 4° tambern e altamente relevante

para 0 consurnidor. pois

propoe que os eventuais descontos oferecidos ao consumidor para

0

pagamento na data

aprazada sejarn levados em consideracao. para 0 calculo da multa moratoria..

,

.
Quante as propo\sl~oes que toram apensadas ao Projeto de
2.667. de 1996. cabern os seguintes comentarios:

L~I

n"

,

\

I

\

Projeto de Lei n°2.24·1196
Esta proposi~ao delimita sobremaneira a amplitude da apucacao
da lei. 0 que restringe a protecao ao consumidor. Tal restri~io decorre da formula de
enumerar, ern urn novo § 3° a ser acrescentado ao art. 52 da Lei nO 8.078/90, os contratos
que ficariam submetidos ao limite de 2% (dois por eento) para multas. Quando determma,
por exemplo, que 0 limite se apJ~ca as muJtas sobre as prestacoes em atraso do Sistema
Financeiro da Habita~ao, deixa sem proterrao os contratantes de outras formas de
.
tinanciamento de im6veis residenciais ou comerciais.

.

.

Projeto de Lei DO 2.291196

Tambem relaeiona os tipos de contratos comerciais ou civis cujas
multas por atraso nio podern ser superiores a 2% (dois por cento) do valor inadimp\ido.

Entrtanlo. visa a estabelecer a proibirrio em lei especifica, dissociada do Codigo de Defesa
. do Consumidor, 0 que julgamos convememe, Assim como a pt'oposl~ao acima comentada.
apresenta a deficiencia grave de faha de abrangencia para uma efeuva protecao ao
consum idor.

Projeto de Lei n" 2.727/97

Neste projeto de lei e adotada formula diversa das dos demais
projetos de lei. ao fazer referenda amulu: contTlltual civil, denorninacao generica para as
multas estabelecidas bilateralmente. ou seja, pOT convencao ou contrato. Esta proposicao
tambern pretende estabelecer a Iimitacao em lei especifica, sem modificacoes no texto do
art. 51 do Codigo de Defesa do Consumidor. mas com a revogacao. necessaria, da Lei n°
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\

Q.298/96. assim como a do an. ~20 do Codigo Civil. A reda~iio do seu art. 1° pennite. no

nosso entender, a maior abrangencia possivel em termos de protecao ao consumidor. pois
I
.
visa nao apenas as rel~oes :,de consumo com concessao de alguma forma de
financiamemo. na forma do cirado an. ~~. mas todos os contratos civis.
\

\1

\.

\,

\

.

\

I

Pr~jeto de Lei n° 2.428196
I

\

Tern como aspectd positive para 0 consumidor a reducao dos JUTos
de mora.. de 1% (um por center ao mes para 0.5% (cinco decimos por cento) ao meso e da
multa por atraso de pagamento de contribuicao condominial. de 20% t vinte por cento)
para 2% (dois por cento], Entretanto. a diminui~o do percentual dos j UfOS de mora teria 0
inconvenieme de coloear 0 condomino na posi~ao de devedor pnvilegiado, em relacao aos ".
inadimplentes de outras obriga~oes contratuais civis, Na re~ proposta para 0 § 3% do
art. 12 da Lei nO 4.59\164 foi mantida a possibilidade de correeao monetiria do debito, 0
que contraria disposicoes da Lei nO 9.069/95. que instituiu 0 Plano Real. As modifica~s
pmpostas para 0 capuJ do an. 22 e para as alineas lit" e "g""do seu § 10 nio dizem respeito
a materia afeta a esta Comissao. razIo pela qual nio nos cabe, regimenta1meme.
aprecia-Ias. Pelo mesmo motivo, nio nos pronunciaremos sobrea emenda apresentada ao
projeto em comento.

Projeto de Lei aD 2.5161%

E igualmente

relevante para 0 consumidor, pois pretende a
da multa por atraso de contribuicao condominiaJ para 2% (dois por cento) do

redu~ao

debito. pela modificacao do
propOL:

*

\

:~

do art. I ~ da Lei n° 4.591/64. Diferentemente do que

Projeto de Lei n:l :!.428/96. acima exarninado, esta proposicao mamem os juros

0

de mora no paiamar atual de 10 '0 (urn por cento) 30 mes, e determina que a atualizacao do
debitu su sera feita apes urn ana de mora.

0

que fere

0

disposto

flU

Cap.

rv da

Lei

n~

9.069/95.

"
Do exame do Projeto de Lei nJ) 2.667/96 e dos a ele apensados.
extrai-se que ha tres enfoques para a limitacao de" muJta por i~adimplencia: a que
estabelece Jimita~40 geral • Projeto de Lei nO 2.727/97; a que a estabelece de fonna
, I

'r

I
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especifica. seja para varies tipos de contrato ou para apenas urn - Projetos de Lei nO
1.241196, n" 2.~91/96. n° ::!...J28/96 e nO ~ ..516i96: e a que meseta lirnitacao geral com
espe~jfica - Projeto de Lei n° 2.667. '96. Os quatro projetos de lei que especificam os
contratos para os quais a multa por atraso nio pode ser maior do que 2% (dais por cento)
da divida resultariam em lei com alcance ~ aplicacao restritos, consequentemente com
menos protecao para 0 consumidor que os dois com proibicao generics. 0 Projeto de Lei
nO 2.667/96, porsua vez, alern de estabelecer protbi~ao geraI no art. 1°, obriga a incidencia
de eventuais descontos na base de calculo da multa de mora no art. 4°, e modifica 0
dispositive que trata especificamente da multa de contribui~ao condominia), adequando-o
ao atual patamar da int1~Io. Por isso, afigura-se-nos como 0 mais adequado. Cabe, no
entanto, proceder ao reparo das imperfei~ apontadas anteriormente neste voto.
As sugestces apresentadas na fase de discussao do Parecer nos
levaram a concordar corn a supresslo do termo civil nos arts. 1° e r do Substitutivo do
Relator, bern como das revoga~C5es explieitas de dispositivo da Lei nO 8.078/90 e da Lei nO
9.298f96.

Em face do exposto, votamos pela rejei~ dos Projetos de Lei n°
2.241. de 1996~ nO 2.291. de 1996; n° 2.428. de ]996~ nO 2.516. de 1996; e n° 2.727. de
1997, e pels aprova9lo do Projeto de. Lei nO 2.667, de 1996, na forma do Substitutivo

rmteriormente apresentado. com as al~Ges supraci1adas.

~i06/q9.

\ \." '\\ ~\\. ' .,
.

\- '. '. ~'."
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\',
\ .• \

1":

Deputado ~x~~Unior

\,'~~or
\

lit - PARECER DA COMiSsAo
\
\
I

)
A ComissAo de Defesa do Consumidor, Meio

I

Ambiente

e

Minorias

t

em

reuniao

ordinaria realizada

hoje. opinou

unanimemente pels aprovacao do Projeto de Lei n° 2.667-Al96.

com

.>:
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,

.

substitutivo. e pela rejeic;ai) cos Projetos de Lei nOs 2.241/96. 2.291/96,
2:428/96, 2.516/96 e 2-.7/.7/97. apensados. nos termos do parecer do
relatQr Deputado Expedito Junior. com complementacao de voto. 0
Deputado Joao Magno apreser.tou veto em separado.
~

d

•

j

•

•

....'
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Flavia ·Derzi. Presidente,' Luciano Pizzatte, Cetso Russomanno e Paulo
Baltazar, Vice-Presidentes, Expedito Junior, Reginaldo Germano, Eunicio
Oliveira, Fernando Gabeira, Jorge Tadeu Mudalen, Luiz Bittencourt, Badu
Pica nc;:o, Fatima Pelaes, '-Murilo Domingos, Sebastiao Madeira, Vitt6rio
Medioli. Ben-Hur Ferreira.' Joao Magno, Marcos Afonso, Marcia Bittar,
Ricardo lzar, Regis Cavalc-.ante, Valdeci Paiva, Aroldo Cedraz, Pedro
Pedrossian, Jose Borba, Moacir Micheletto, Philemon Rodrigues, Aloizio
Santos, Arlinda Chinaglia. Alcione Athayde, Duilio Plsanescru, Fernando
Coruja, Sergio Novais e Ronalda Vasconcellos.

.Sala da Comiss~o, em 09 de junho de 1999.

'/".'/
, ,

.

,

,.--//

PROJETO DE LEI N° 2.667·P-J96
(DO SENADO FEDERAL)
PLS 172196

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSAO

Estabelece. limite para multa de mora
contratusl. e da outras providfmcias.
:

o Congresso Nacional decreta:
.~ '~

"

1

.'

'.- e,

10:

disposto nesta lei.

Art. 10 A aplicecao de multa morat6ria passa a obedecer

0
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Art. 2° A multa contratualou convencional por atraso de
.. Pagamento de obriga~o no seu termo nao poden~ exceder a 2% (dois por canto)
do valor inadimplido.
.-

. Art. 3° Para a estabelecimento da base de calculo do valo~
da mults referida no Brtigo anterior serlo considerados quaisquer descontos au
bonifieat;Oes concedid05 ate 0 vendmento.
Art 4° 0' § 3° do art. 12 da lei nO 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, passa a vigorarcem a seguints red~o:
~:-12;-

.

:~: ::::::::~::::::~:\::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::
~

.

§ 3° 0 Condomino que nAopagar a sua contribui~o
no prazo ns conven~o fica sUjeito ao jura morat6rio de 1%
(urn par canto) ao mss, e

a multa de ate 2% (dais par

canto)

sobre 0 debito".
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao
Art. 6D revaga-sa

0

art. 920 da lei

nO

3.071. de 1° de Janeiro

de 1916.

.Sala da Comissao. em 09 de junho de 1999.

•

.i

\

\

\

.,
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VOTO EM SEPARADO - DEP. JOAO MAGNO
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 2.667, DE 1997
(Apensos 'os Projetos de Lei n° 2.241/96. n° 2.291/96. nO
2.727/97. nO 2.428/96 e n? 2.516/96)

o

,/":i

relator apresep.tou· s\l~.~5itu~ivO aos Projeto de

Lei n° 2.667/97 e aos aperrsos acima relacioriadcs.
,
Sem

d uvida,

0

eminente Relator

fez

um

t r - a b ol h o

de menta ao, de forma concisa, clara::'e objetiva, procurar dar
um a.eedacao,
que atende:a melhor tecnica legislativa e a teoria
/
do-direito das obrigacoes, ao conteudo>e a vontade de todos os
/~gisladores - expressada noprojeto principal e apensos - que
( desejam minorar as condicao do"consu~i~or brasileiro. .
Eritretanto, a fim de que

projeto riao gere
\1 ambigiiida?es e os limites para 0 perceritual.da multa contratual
nao se apliquc apenas aos contratos ou obrrgacoc s de natureza
civil sug~fimos algumas modificacoes.. ,< .
. .

\.

\

.

0

Atualmente podemos distinguir

no

rlireito

, privado das obrigacoes tres grandes regimes juridiccs: 0 civil,
. que contem as normas gerais e, tambem, e aplicavel aos
contratos e obrigacoes nao abrangidos pelos outros dois regimes:
o da tutela do consumidor, pertinente aos contratos de relacces
de consumo; e 0 mercantil, que disciplina as obrigacoes relativas
a atividade comercial.
. Pois bem.. ao especificar a m ulta moratoria como
eminente relator, ao nosso ver, restringiu 0 campo de
aplicacao do PL em analise apenas as relacoes ou obrigacoes de
natureza civil. Assim, para que 0 PL pcssa, de fat 0 , aiingir seus
reais oY>jetivos {melhorar as relacoes de consume em prol do
consumidor) sugerimos a retirada da cxpreasao CIVIL eonstante

civil,

0

do art. 10 e 2°, que passaria a ter a seguinte redacao:
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"Art. lOA aplicaqio de multa moratoria passa a

obedecer

0

disposto nesta lei.

Art. 2 0 A multa contratual ou convencional por
atraso de pagamento de obrigaqao no termo nao poderi.
exceder a 2% (dois por cento) do valor inadimplido)."

exposto,

Antes

votamos

favoravelmente

ao

PL

2.667 j97 na forma do substitutivo, de.sde que aca tadas as
sugestoes apresentadas. Caso contrario, somos pela REJEICAo

do referido PL e do substitutivo.
Sala da Comissao, em 20 de maio de 1999
/I

A

I

. . 'L/~
Deputado

JoAa M'AONO

COMISSAO DE CONSTITUICAo E JUSTICA E DE REDACAO

I· RELATORIO

Trata-se de projeto de lei oriundo do Senado Federal que

visa estabelecer iimite para a rnultade mora decorrente do inadimplemento de
obrigayao contratual, fixando-a em 2% do valor da prestacao Altera ainda

0

C6digo de Oefesa do Consumidor e a Lei de Condominia em Edificacoes.
Em apenso, encontram-se dezoito proposicoes. a saber:
PL

.

nO
~

2.241196,\
I

que insere

dispositivo no C6digo do \
\

. Consumidor para)determinar que 0 teto de multa de mora no valor de 10% do
l
valor da presta9Ab ~plic~vel tarnbern as tarifas publlcas, ao Sistema Financeiro
I

I

e

de Habltacao, aos condominios. pianos de saude, alugueis e mensalidades
escolares;

---,
I • . ~. . . . . ,
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PL nO 2.291/96, que estabelece

0 va/or maximo de

2% para

as multas decorrentes de atraso no pagamento de pareelas e amoftiza90es
constante~e contrato de financiamento, compras a prazo, contrato de locacao

de im6veA' condominio. mensalidade escolar,· cartao de creditc e quaisquer

outros tipos de contratos, de adesao au nao, de entidades publlcas ou privadas,
pagamento de taxas de fornecimento de energia eletrica, gas, agua esgoto.

te/efone e outras;

PLs nO 2.428/96, 2.516/96, 1.048/99, 1.661/99, 1.928/99,
2.166/99. 2.780/00, 5.939/01 e 6.071/02, que alteram dispositivos da Lei de
Condominio em edifica~oes, reduzindo a multa moratoria no pagamento de taxas
condominiais para 0.5% ames e multa de ate 20% sabre 0 debito;

PL nO

2.727197, que determina que a rnuna contratual civil

par atraso de pagamento de obriga9ao no seu termo nao podera exc:eder a 2% do
valor inadimplido;

PL nO 4.675/01 e 7.029/02, que acrescentam dispositivo na
Lei do Inquilinato para tipificar como crime a cobranca de multa ou claueula penal

superior a 2% do valor do aluguel mensal;

PL nO 1.006/03, que modifica a. redacao de dispositive do
novo C6digo Civil para fixar multa e iures de mora, a\em de permitir a interrup<;ao
do fornecimento de agua caso a inadimplencia supere seis meses;

PL nO 1.199/03, que modifica a redacao de dispositivo do
novo C6digo Civil para fixar juros de 5% ao mes e multa de ate 2% do debito em
caso de inadimplencia com 0 condominio;

PL nO 1.323/03, que modifica a

reda~ao

de dispositive do

novo C6digo Civil para fixar multa progressiva no valor de 0,33% ate 0 limite
estipulado estipulado pela Convencao de Condominia, nao podendo ser superior

a 10%;·,
,

,i

._

PL nO 1.382/03, que modifica a reda~ao fe dispositivo do

novo C6digo Civil para fixar multa de no maximo 12%.
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A Comissao de Economia, Industria e Comercio aprovou os
PLs 2.241196, 2.291196, 2.428/96, 2.516/96 e 2.727/97 na forma do substitutivo
que apresentou.
A Comissao de Defesa do Consumidor, Me\O Amb\ente e

Minorias rejeitou os PLs 2.241/96, 2.291/96, 2.428/96, 2.516/96, 2.727/97 e
aprovou 0 PL ~;ff7/96 na forma do substitutivo que apresentou.
De acordo com 0 despacho inicial da Presidencia da CarTiir1'
dos Deputados, as proposicoes deveriam ser analisadas pelas ComissOes de
Economia, Industria e Cornercio e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias. quanto ao merito, e par esta Comissao de Constiruicao, Justica e de
Redacao. apenas no que tanqe aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e tecnica legislativa (art. 54 do RI).
Em face disso, requeri fosse oficiada presidencia da Casa a
fim de que se alterasse tal despacho, tendo em vista tratarem as proposicoes de
rnaterlas cuio merito impunha a an,alise tecnica deste colegiado. 0 requerimento
foi atendido, de sorte que a presidencia da Casa reviu seu despacho, nos molces'
por nos propugnados.

E0

relatorio.

II • VOTO DO R~LATO:

I

Os eroietos de lei em aoreco atendem aos pressuoostos de
constitucionalidade relativos
legislativo (art. 59 da CF) e

a competencia da Uniao (art. 22 da CF), ao processo

a legitimidade de iniciativa (art ~1
.

da CF)

\

I

Todas as proposicoes foram apressntadas
na forma
,
\
regimental adequada, inexistindo reparos a serem feitos qlianto

a juridicidade e

atendem aos principais requisites da boa tecnica legislativa..

,
) No

\

meri~, analise as proposicoes urne a uma.

o PL 2.667/96 visa estabelecer a tete de dais por cento para
a multa de mora decorrente do inadimplemento de toda e qualquer obrigaC;ao
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contratual no seu termo e multa pe'o atraso no pagamento de contribuiyao de
condominia edillcio. A materia est:. superada pela legisJa~o superveniente haia
vista os arts. 408 a 4·16 e 1336, § 1°, daLel nO 10.406/02 - novo C6digo givil.
No que tange

a alterac;so do art. 52 da lei n° 8078

(Codigo

de Defesa do~onsumidor), consubstanciada pelo art. 2° do projeto, a mesma nao
se faz ne~~aria. 0 caput deve permanecer ina\terado, uma vez que sua
redac;ao atual mais precisa e enxuta, como convem. 0 sugerido § 1°, peloqual
as multas de mora de obrigac;6es relativas a relacao de consumo nao podem ser

e

superiores a dois por cento do valor da prestacao, ja consta do texto do
dispositivo desde a Lei nO 9.298, de 01/08/96. 0 § 2° nao deve prosperar pois a
multa decorrente do atraso no pagamento de aluguel nao e relac;ao de consumo.
Os substitutivos elaborados pelas Comissoes de Economia,
Industria e Oomercio e de Defesadc Consumidor, Meio Ambiente e Minorias ao
Pl 2.667/96 (principal) atendem aos pressupostos de constitucionalidade e
juridicidade. A tecntca legislativa poceria ser aperfeiccada, a fim de conformar-se

a lei

Complementar 95/98. No merito, a rejeic;ao deles se rnpoe em vista da
soperacac da materia com a entrada em vigor do novo C6digo Civil.
Passo

a apraciacao das proposlcoes apensadas

- PL 2.241/96 - nao deve ser aprovado, pais 0 limite de dois
par cento para a multa de mora ja aplicado as tarifas publicas. aos planes de
saude e as mensalidades escolares, que consubstanciam relacao de consume.
Quanto aos condomfnios vigora 0 novo C6digo Civil. No que tange a Sistema
Financeiro da Habitacao e locacao de irnoveis, trata-se de legislac;6es especificas,
para as quais 0 limite nao havera de ser aplicado.

e

- .PL 2.291/96 - tambern nao merece aprovacao, pois
. encerra rnaterias para as quais ja se aplica 0 art. 52 do C6digo. de Defesa do .
Consumidor ou a legislac;ao propria;
!

• PLs 2.428/96, 2.516/96 1.048/99, 1.661/99 1.928/99, \
1

1"

2.166199, 2.780/00,5.939/01. 6.071/02 • nao deve prosperar,porquanto trata de
rnaterias ja disciplinadas pelo novo C6digo Civil. Assim tambem a emenda

\

\
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apresentada na Comissao, que deve, pelos mesmos motives, ser rejeitada.
apesar de sua constitucionalidade, juridicidade e boa tecnica;
• PL 2.727/97 • deve ser rejeitado. pois, conforme ja referido
quando da apreclacao da proposlcao principal. para a generalidade dos contratos

hao de prevalecer as regras do novo C6digo Civil. referentes
arts. 408 a 416;

a clausula penal 

-~ - -------:.

n~evem
/

,. PLs 4.675/01 e 7.029/02 - entendemos que as proposicoes
prosperar. Conquanto a multa pelo atraso no pagamento de aluguel

residencial devamerecer tratamento legislativo especifico, nao parece adequado

/

/ conferir ill materia tratamentopenaf:
/

/

//

/

.

->

, ' / . ' . PL 1.006/03 - deve ser rejeitado jf! que a suspensao no

fomecimento de agua, considerado servico essencial, e disciplinada de forma
peculiar peh:ls~'r6prias empresas que a fornecem. 0 meio juridico mais eficaz de
!
. combater 0 J in'adimplemento do condominia e. seguramente. 0 aumento .da multa
par atraso no pagamento. "
• PLs

1.199/03 e 1.382103 - devern ser rejeitados em

decorrencia das razoes expostas no PL seguinte.

..":

• PL 1.323/03 - Penso que a proposicao deve prosperar. E
interessante notar que relativamente a este assunto temos proposic;.oes das rna,s
diversas. As mais antigas visavam diminuir a mu/ta, 0 que e compreensivel
porque depois da relativa estabilidade monetaria adquirida apes 0 Plano Real, a
multa prevista em Lei passou a ser muito alta.
Com 0 advento do novo C6digo Civil, foram atendidos os
desejos de redu~o da multa. Contudo. 0 que se ve'por todo o pais hoje sao as
dificuldades por que passam varios condominios em decorrencia do grande
atraso ou mesmo do nao pagamento das obriga90es condominiais. E que com a
multa muito baixa, as pessoas preferem pagar outros debltos au mesmo aplicar 0
dlnheiro para quita-Ias.
apenas no ultimo momento.
Dessa forma, as bons
' I
.
pagadores tem,side> muito prejudicados pelos maus pagadores e os condominios
ficam sem ter como honrar seus compromissos.
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Por essas razees, e ainda por aehar que a multa proposta
no PL 1.323/03 esta equilibrada, ou seja, e progressiva e 0 seu total (10%) e alto
o sufieiente para inibir os nao pagadores sem, contudo, ser extorsiva, voto por sua'
aprovaeac.

Em face de todo 0 exposto, voto pela constitucionalidade,
jurldicidade, adequada tecnica legislativa e, no merito, peta rejeiyao do Pl
2.667/96 e dos substitutivos a ele eJaborados pelas Comissc5es de Economia,
Industria e comercio e pela ComIssao de Oefesa do Consumldor, Meio Amblente
e M~~,rias: pela constitucionalidade, juridicidade. adequada tecnica legis/ativa e,
no~,ito, pela rejeiifao dos PLs 2.241/96.2.291/96,2.428/96,2.516/96,2.727/97,
1.048/99, 1.661/99. 1.928/99, 2.166/99, 2.780/00, 4.675/01, 5.939/01, 6.071/02,
7.029/02, 1.006/03, 1.199/03 e 1.382/03 e da emenda apresentada na Comissao

ao PL 2.428/96; e pela eonstitucionalidade, juridieidade. adequada tecnica
legislativa e, no merito, pela aprovacao do PL 1.323103.

Sala da Comissao. em

to

de ..V\o..i-&

de 2004.

COMPLEMENTAC;'AO DE VOTO

0 Projeto de Lei nO 1.323, de 2003, apenso ao principal, e
que teve voto pela aprcvacao. no merito,deste relator, recebeu de mlnha,parte, 
,I

compleme~tayao oral de veto, a qual acrescenta paragrafo, Iimitando 0 valor total
do somatonos des lures e das multas por atraso a cinco pof cento ao meso
quando 0 pagamento dos debitos for a vista.
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Assim, segundo a comptementacao ja refenda, 'Iota. no

rnerito, pela aprovacao do Projeto de Lei nO. 1.323, de 2003. na forma da emenda
anexa,
-.:
;

..
;

-

Sala da Comissao, em 2-;- de UolW'..lA-~ de 2004.

.

. .'
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. EMENQ~ MOQlf:ICATIVA N° 1
';

'~ acr~~~~r1tado.aq.~rt. 2~':~O

Projeto de LeI n° 1.323. de

2003, 0 seguinte paraqrato § .2°, renumerando-seo atual:

_

"§)o Nao hf#v~ndo jU~S moratQ[ips convencionados, 0

. -valor total do somat6rio de -multas .e jutes nao excedera
cinco por cento ao mas, no caso ' de a pagamento dos
debitos ser a vista."

de 2004.
'.

Deputa

III - PARECER DA COMISSAO

A Comissao de Constituicao e Jusnca e.de Cidadania, em
reumao
ordinaria" realizada
hoje,
opinou . unanimernente
pela
constnucionandace, juncicioaoe. tecruca legislativa e, no merito, pela rejeiyao
do Prejete de Lei nO 2.667/96 e des de nOs 1.048/99, 1,661/99, 1.928/99,

//

_/~.166/99,

2.241/96, 2.291/96, 2.428/96 (da emenda a este apresentada
nesta Comissao), 2.516/96, 2.727/97,
2.7'80/00, 4.675/01, 5.939/01, ,
6.071/02,
7.029/02, 1.006/03, 1.199/00 e, 1.382/03, apensados: 'e pela
constitucionalidade, juridicjdade, tecnica I legislativa e, no merito, pela .
aprovacao, com emenda (apresentada pete Relator), do de nO 1.32~/0;3,
apensado, nos termos do Parecer, com complementacao. do Relator,
Deputado Paulo Magalhaes.
Estiveram presentesos Senhores Deputados:
Mauricio Rands - Presidente, Antonio Carlos Biscaia 
Vice-Presidente, Aloysia Nunes Ferreira, Antorno Carlos Magalhaes Neto,
Bosco Costa, Carlos Rodrigues, Darci Coelho, Gonzaga Patriota, Iideu ~aujo,
Inaldo Leitao, Jefferson Campos" Joso Almeida, Joao Paulo Gomes da S~lva,
Jose Divino, Jose Eduardo Cardozo, 'Juiza Denise Frossard, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Odair, Osmar Serraglio, Paulo Magalhaes" Rubens Otani.
Rubinelli, Sigmaringa Seixas, Takayama; Wagner Lago, Zenaldo Coutinho,
Andre de Paula, Ann Pontes, Celso Russomanno; Colbert Martins, Coriolano
Sates, Fernando Coruia, \sa\as S\\'1estre, Ja\meMart\ns, Jose P\mente', leo
Alcantara, Luiz Couto, Marcos Abramo, Neucimar. Fraga, Roberto Magalhaes,
Robson Tuma e Severiano Alves.
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comiSSAo,:m7bro de 2004
(..

Deputado MAURICIO RANDS
Presidente
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