
P R O V I M E N T O N° 30/98 

Dá nova redação ao item 156, Capítulo XX, Tomo II e acrescenta 
o subitem 156.3, das Normas de Serviço da Corregedoriil Gerul 

da Justiça. 

O DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTO NIGRO CONCEIÇÃO, 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

'no, uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a proposta apresentada pelo Egrégio Primeiro 

Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo e o decidido no 

Processo CG 1.565/98; 


\. 	 RESOLVE 
Artigo 1° - A redação do item 156, do Capítulo XX, Tomo lI, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, passará a 
ser como segue: 
"Não se aplica o disposto no artigo 18 da Lei Federal nO 6.76,6, de 
19 de dezembro de 1979, para a averbação dos conjuntos 
habitacionais erigidos pelas pessoas jurídicas referidas no art. 8° 
da Lei nO 4.380, de 21 de agosto de 1964, salvo se o exigir o 
interesse público ou a segurança jurídica." 
Artigo 20 - O item 156 fica acrescido do subitem 156.3, com a 
seguinte redação: 
"156.3. Entende-se por interesse público e segurança jurídica, 
para os fins do item 156 supra, o atendimento aos requisitos 
básicos para assegurar, dentre outros, aspectos urbanísticos, 
ambientais, jurídicos, registrá rios e protetivos dos adquirentes", 
Artigo 30 - Este provimento entrará em vigor na data de sua 
rublicação. 
São Paulo, 19 de novembro de 1998. 
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A _, ( /\1) ,CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Excc h .dísnimo Senhor C rregcdor Geral da Just içn: 


T I af:lI11 o s autos de expediente instaurado por provoça~~?ío do r i l f' il-o ~r ,;' "".,\ t f ~ 

J\lçndn C ivil do Estado de São Paulo, que apresentou proposl ~ r ~l ! ; nl lt-~", :j" .I:~: 

N üJ'l n !ls de Serviço de~l(l Corregedoria Geral da Jw:li .' , re lat"/::ln ('n l r :', t .l~ ,,' / i ;l 

1 11~ i.lir:c iplina os dcno l11inados Conjuntos J-Tabit r:\c:i nr c- i::< , fi. 111 ( " ".", <; 0 ;'1(l 

n l llnl ' 7.nda e adequada a redação do item 156 e seguint es, Capít!lJ. ;c~' _ ';', 11 1\ JI , 

(J l/(~ (lj:: 1ÕCIll sobre o registro des~cs mellcion,ulos clllprccndilllclltr ~ h:l l·; !I "; ' " 11'1. 

"	1) {) lThlório, 

Pass-<llllOS a opinar: 
O ' 1'111 156 e seguintes, do Capítulo )C.'{, das Normas de S e,'I,-j, 'I d"~,I!J 

Corregedoria Geral da Justiça regulamentam o regislro dos ~' p 1) II !lh s 

Ihl bi t~w i t') llais destinauos à população carente e d ispell s~ 1l1 fl íl rd icnç fír do ", : ie' I H, 
<..I' Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979, qUi1nd( ~p, rl .i,f'l r d.-~ 

lrr~í" dimento que tenh sido promovido pelas pesso as jurídicrls 'prr:' l'í,I . ~: 'lO :11 f 

8°, da Lei Federaluo 4,380, de 21 de agosto de 1964 . 

A pro] osta ora apreserltaua, que visa a alteração de S norll1~'S d e srl- i/. (\ 11........ ':(~ 

p:=trt iclll::tr, sugere alteração da redação dada àqu -le rnencion ad() i1<- 11 1 ,~~ (" dn 
Capíh I q XX, para que a dispensa não atinja matérin rd<lcimwda com (' illlf"r~~ .'} I~ 

I úl I jc . 

TCI11-,')c fJ"e procede (l proposituJ'(l que vem suhscrit:l pelo emincnfc rv'h l' i " l r ,, <!n 

Hélio Louo Júnior. 
Qtnndo se pretendeu, n~quele citado dispositivo Jlf rmativo, dispc .'\>1 - ~ ( 'H~I:. s 
pCSS08S jurídicas do cumprimento do artigo 18 da Lei Fedcral 6.76G/79, n' !) ("' H,~ I)!l 

ue conj untos habitacionais, a intenção foi a de n50 onerrrf aill 1:1 m~ ,s () 
empreendimento destinad(\ aos consumidores de ba ixll rcndv , féH.:i lifanon ('I ingrf'<: so 

do LH~tlo do empreendimento 110 fólio real, eom o mínimo de .usto poss iv1 I. 
No clltf\nto, à evidência, ao facilitar o ingresso t1f'sses títulos 1 o 1'('( ; .:: 1,." • C'! 

imóveis , não se pretendeu levaI à insegurança jurídica, nem olvidar ,i 1 v,f ~' illn\.·("s 

dire it o s públicos, que não podem fiear subordinad s rt0S inter sses (18 J fH f;f'Tlln _'r~ , 

aill Irl (P le se trate de pessoas carentes, ou de baixa renda. 
A cli ~1 ensa do cUl11p rirn ento do artigo 18 da Lei f p-deral 6.766/79 dr',!!"f"í ('s'nr 

limitar1n, portanto, pela segurançajurídiea e pelo prevaknl.e ÍI tt' ressc púJ " ic, , ~ 

TQllto nssim é que, no subilel11 157,1, há regra exprcssn acerca d~ 'c.~Q !",i,j~.d,' d.: 
apresculQção de alguns dos documentos consiucfndos iJ]di~pens{ l~' <; II ~l" :l o 

atcw il nto do superior interesse público, b~m COlP h-l S g lrnnça jn ,-í l ic n , 11" 0 

registro de imóveis não pode mitigar, 



Assim, a proposta é no sentido de que se dê mais clara redação ao item J5G~ •h 
Capíluio XX, do Tomo H, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral dJ 
Jw;tiça, para que ela fique adequada aos demais dispositivos que cuidam da mesmH 
matéria, sugerindo-se a redação que segue: 
"156. Não se aplica o disposto no artigo 18 da Lei Federal nO 6.766, de J9 dE: 
dezembro de 1979, para a averbação dos cof1juntos habitacionais erigidos pcins 
pessoas jurídicas referidas no art. 8° da Lei nO 4.380, de 21 de agosto de 196;1, 
salvo se o exigir o interesse público ou a segurança jurídica." 
Necessária também a introdução de novo subi tem, a fim de explicitar melhor ri 

mntéria, sugerindo-se a redação que segue: 
"J 56.3. Entende-se por interesse públic'o e segurança jurídica, para os fins do item 
156 sllpra, o atendimento aos requisitos básicos para assegurar, dentre outros, 
aspectos'" urbanísticos, ambientais, jurídicos, registrários e protctivos dos 
adquirentes. " 
Parece que, com esta redação acima proposta, a mencionada norma estará em 

~armonia com o conjunto de dispositivos que regulam a matéria, alvitrando-se, 
pois, a edição de provimento que dê nova redação ao citado item normativo. 
É o parecer que, respeitosamente, submetemos à elevada consideração de Vossa 
Excelência, 
sub ccnsura 
São Paulo, 16 de novembro de 1998. 
Antonio Carlos Morais Pucci 
Francisco Antonio Bianco Neto 
Luis Paulo Aliende Ribeiro 
Marcelo Porles Barbosa Filho 
Marcelo Martins Berthe 
Juízes Auxiliares da Corregedoria Geral 
DECISÃO: 
Aprovo o parecer dos MMs. Juízes Auxiliares, adotados os seus 

.... t:undamentos. Expeça-se Provimento. Publique-se, inclusive o , 
parecer. S.P., 19 de novembro de 1998 (a) Des. SERGIO 
AUGUSTO NIGRO CONCEIÇÃO - Corregedor Geral da Justiça 

.~ 




