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PR9VII1Er~TO Nº 01/81. 


,. 

o Dr. JosÉ DE I'IELLO JUNQUElRA, Juiz 

de Direito da 1ª Vara de Registros PÚblicos e Cor 

regedor Fer~anente dos Cartórios de Registro de 

móveis da Capital ,"us'ando das atribuições que lhe·'···· 

.sao conf~xidas ~m 2ei~ 
r ... 

.Considerando_ o que dispõe o DespadD 

l~ormativo -proferido pelo Exmo. Sr. Dr. DesembarS!!. 

dor Corregedor Geral da Justiça no Processo C.G.•n2 

55.239/80;",..... 

Considerando. o que iicou decididono 

Processo nQ 547/80 da lª Vara de Registros PÚbl.f 

cos; 

". 
Considerando a necessidade de disci 

plinar o registro dos empreendimentos promovidos~ 

las entidades que integram o SisteDa Financeiro de 

Habitação (art. 8º da LeinQ 4.380/64); 

Considerando finalDente a necessida 


de de :fixar a documentação que deve ser exigidà 
,... pelos Cartórios para o registro dessesempreend~ 


.. 


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

I 



mentos, 

DETEPllIllA: 

,... 
Art2. lQ. - Não se aplica o dispos
~-------' 	 

to no artigo 18 da Lei 6.766/79 aos conjuntos habi 

·tacionais erigidos pelas pessoas jur!dicas rela 

cionadas no artQ. 82 da Lei 4.380/64~ .~ 
",,~~: :-", 

§ 1~- Entende-se como , conjunto ha 

bitacional o empreendimento em que D .~arce1amento 

eo imóvel urbano; com ousem abertura de ruas, 
., 
e 

fi!" 	 feito para alienaçêo d~ unidades habitacionais .já 

edi~icadas pelo próprio empreendedo~•. 

. § 2Q"";' Os empreendimentos promov.!. 

dos por particu1aresJ~Dbora referentes a conjun~ 

habitacionais,sujeitac-se ao artigo ia da Lei. " 6.766/79, ainda que sejam rinanciados com recur 

sos do Sistema Financeiro de Habitação; 

".. Artigo 2Q - O registro das tra.:o.smis .. ' 

sões das uniãades habitacionais deve ser precedi' 

do da averbação da edificação do conjunto na matrf 

cu1a do imóvel parcelado. 

Arti~o 3~'- Para a averbação a que· 

se re.fere o artigo anterior, o Cartório de Regi.:! 

tro de Imóveis t~xigirá o depósito dos' seguintes do 

r 

.. 

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



cumentos:, 

.. l-.Planta·do conjunto contendo a 

subdivisão' das quadras, as dimensões e nUI.:leraçao
das ~~idades e 9 sistema viário, se houver; 

,.. 

2 - Prova da aprovaçao pe~a Prefei 

tura e pela CET.ESB; 

r 
:? -'Ato const:itutivo do agente em 

,preendedor, observados o .artigo 8Q,IV da Lei 

.4.~380/64 .e o artigo .~8 'daLei 5.764/7J.-;·'·· 

4 - Quadro iDdicativo das áreas~oc~ 

padas pelas unidades, logradouros (se houver) e 
,..... 

espaços livres; 

.5 - J-Iem.orial descritivo de que cons 

tem. a descrição sucinta do empreendimento, a iden ,. tificação das unidades e quadras, a indicação das 

áreas públicas que passarão ao domfniodo nunicí 

pio no ato de averbação e as limitações que. inci 

dem sobre as unidades; 

6 - Contrato padrão, observado o 

artigo 6;§§ 32 e 4Q, da Lei 4.380/64; 

? - Certificado de Quitação do IAr~.".. 
relativo
., 

a obra, que podera 
# 

ser a~resentado qu~ 

.- .... _- --_ .... _.._- ."...._--------_ •. ~--



do do registro da primeira ope~açeo relativa à uni 

dade. 

,.. 8 - "Habite-seu. 

;Art2. 42 Aprese~tados.~sdocumen 

tos re.feridos no artigo anterior, o Cartório abri 

rá a matrícula para oimóvel, se jánão.~iver sido 

aberta, e eve-rbará a edi.ficação do conjunto ha.bita

cional. 

f" ParágrafO "único .- .Da av~bação cons 

terão, -de f'orma resumida: 

1- A área dos logradouros e esp.,!. 

ço que passam para o domínio do ~unic!pio;,...., 
2- A identificação das quadras e 

das unidades nelas compreendidas. 

",.. .!rt,Q."5º - "Feita a averbação, o Car 
. 

tório elaborar"ã fichá-auxiliar que réXã -parte int,i. 

grante da matrícula, de que constem todas as unida· 

des, rese=vando espaço para anotação do número .da· 

"matrícula a ser aberta quando do primeiro registro 

a ser "f'eito. 

Art2 62 - Os doc~entos referidos 

no artigo.3Q serão autuados, numerados e rubrica r 


oi 

r. 

http:artigo.3Q


... 

f' 

r 


r 


. r 


, 


".~ 


dos nelo Oficial ou escrevente autorizado. Os pro4 , _ 

cessos assim formados serão arquivados separG.dame,!!. 

te, devendo a identificação de cada conjunto CODS 

tar da autuação. 

ArtQ. 7~ - Este Provimento entrara 
, 

em vigor na data de sua publicação. 

Dado e passado nesta Comarca de são 

Paulo, aos 1Q de junho de 1981. 

Cutlpra-se. 

Encaminhe-se cópia à Egrégia Corre 

gedoria Geral da Justiça • 

// ( I/ ~ 
OSÉ~ ~ui~Vfo

Juiz de Direito 

/ 

/ 

RT. 





