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PROVIMENTO CG N.o 19/2006 

O DESEMBARGADOR GILBERTO PASSOS DE FREITAS, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE sAo PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no subitem 211.3, letra "c", do Capítulo XX, Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, em sua 
redação dada pelo Provimento nO 21/98, que disciplina o registro imobiliário de incorporação e instituição de condomínios especiais, sujeitos, no caso, 
à aprovação do GRAPROHAB; 

CONSIDERANDO, ainda, a orientação diversa adotada pelo GRAPROHAB na matéria, no tocante aos empreendimentos de condomínio especial que 
tenham área superior a 15.000 m 2 (quinze mil metros quadrados), a ensejar dúvida e insegurança na atividade registral; 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de adequação das NSCGJ à orientação seguida pelo GRAPROHAB, já que as normas de serviço visam, no 
âmbito de atuação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, a tomar efetiva a disciplina sobre a matéria estabelecida pelo referido 
órgão colegiado, conforme decidido no Processo CG 823/2004 • DEGE 2.1; 

RESOLVE: 

Artigo 1° - O subitem 211.3, letra "CU, do Capítulo XX, Tomo lI, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

211.3. ( •.. ) 


c) tenha área superficial de terreno superior a 15.000 m 2 (quinze mil metros quadrados). 


Artigo 2° - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 


São Paulo, 10 de agosto de 2006. 
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