
92 REVISTA DE DIREITO 

PORTARIÂ CONJUNTA N. 1/88 

Os doutores José Renato Nalini e Péricles 
Toledo Pisa Júnior, Juízes de Direito da I." e 
2." Vara de Registros Públicos, respectiva
mente, competentes, na Comarca da Capital, 
para processar e julgar as ações de usucapião, 
no uso das atribuições que a lei lhes confere e 

CONSIDERANDO a experiência colhi
da com a observância das Portarias Con
juntas 3/84 e 4/84 e a necessidade de sua 
consolidação, 

DETERMINAM: 

Artigo 'LO - As iniciais de ações de 
usucapião, após autuadas e independente
mente de despacho, serão remetióas ao 
Cartório a cuja circunscrição pertencer o 
imóvel usucapiendo. 

Parágrafo l.0 - Recebidos os autos, em 
cinco dias o Cartório dará buscas, a partir da 
descrição constante da inicial, da planta e, 
quando houver, do número do contribuinte. 

Parágrafo 2.0 Positivas as buscas, o 
Cartório juntará a respectiva certidão, 
margeando nela as custas devidas, e devol
verá os autos ao Ofício de Justiça. 

Parágrafo 3.° Negativas as buscas, o 
Cartório juntará a certidão margeada e reme
terá os autos à circunscrição anterior, que 
procederá de acordo com o parágrafo 1.0. 

Parágrafo 4.° Em qualquer caso, in
cumbe à Serventia prestar todas as informa
ções que entender conveniente!:, com vistas 
a mais adequado deslinde da questão. 

Artigo 2.° - Devolvidos os autos ao Ofí
cio de Justiça, o autor comprovará, em 5 
(cinco) dias, a satisfação das custas margeadas 
nas certidões juntadas pelos Cartórios. 

Artigo 3.° Quando a inicial estiver 
desacompanhada de planta, descrição e 
aviso de lançamento, ou quando a descri-~ 
ção não mencionar a exata situação do 
imóvel, o Ofício de Justiça, antes da pro
vidência determinada no artigo 1.0, fará 
conclusão dos autos, com informação, para 
que seja ordenada a regularização. 

Artigo 4." - Os Cartórios de Registro 
de Imóveis sublinharão, nas certidões po-
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sitivas, os nomes das pessoas que deverão 
ser citadas como proprietárias do imóvel 
usucapiendo, mencionando seus endere
ços, quando possívei. 

Artigo 5.0 
- Esta portaria entrará em vigor 

na data de sua veiculação pela Imprensa. 
P. R. L, remetendo-se cópias, como de 

praxe. 
São Paulo, 7 de março de 1988 - JOSÉ 

RENATO NALINI Juiz de Direito; 
PÉRICLES TOLEDO PIZA JÚNIOR 
Juiz de Direito. 

* 
INDICADOR REAL LIVRO ~ 

14.0 Cartório de Registro de Imóveis 
Canário n. 981 (Rua Canário), Apto. 111, 
Edifício Maison Chenonceau, Indianópolis, 
24.0 subdistrito. 

Matrícula n. 16.308. 


INDICADOR REAL - LIVRO 4 
14.0 Cartório de Registro de Imóveis -

Caetés n. 917 (AL dos Caetés) Antigos ns. 

767 e 771 e anteriormente ns. 761 e 765, 

Indianópolis, 24.0 subdistrito. 

Matrícula n. 41.154. 


INDICADOR REAL LIVRO 4 
14.0 Cartório de Registro de Imóveis 
Canário n. 1.193 (Rua Canário) parte dos 
lotes 20 e 21 da quadra 25, Vila 
Uberabinha, Indianópolis, 24.0 subdistrito. 
Matrícula n. 95.707. 

INDICADOR REAL - LIVRO 4 
14.0 Cartório de Registro de Imóveis 
Generosa (Rua Santa Generosa) Esquina 
com a Av. Ruben Berta, Indianópolis, 24.0 

subdistrito. 
Matrícula n. 29.802. 

INDICADOR REAL - LIVRO 4 
14.0 Cartório de Registro de Imóveis -
Berta (Av. Ruben Berta) esquina com a 
Rua Santa Generosa, Indianópolis, 24.0 

su bdistrito. 
Matrícula n. 29.802. 
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O, doutore, J08~ Renato Balini a P'riolaa Toledo Pi&e 
~UDior Juiaea de Direito da 11 e 2. Vare de aegia 
troa P&b1ioos, raapaotiv.mente, oo.petentea, na Oo.ar 
oe da Clpit.l, pera prooesoar ! 3ulger aa ações da = 
u8uc.piao, no uao 4aa atribulçoel qua a lei lha. oon
rere e 

CO~6~DERÃNDO a experlência oolhida 00. a obaervânole 
aaa ortaria. oonJuntaa 3/64 a 4/84 •• neoa.ai4a4e 
4e au. oon.olidaçao, 

Artigo IA Aa i01clals 4a açõa. da uauoapiio
.pos autuada. a indapandentementa da daspacho, aario
remafida. ao Cartório a ouja oiounaoriQ;o partanoer 
o i.o.a1 ueuoapiendo. 

Parégrtto 1; aacabidoa oa autoa, a. OiooO diaa 
O o.rtorio der'dbuI1oa., a partir da d ••oriçio 09DataB t 
te da 1niol.1, a p anta a, quando bou.er, do nu.aro
do oontribuillu. " 

Par'gr,t~ 21l ' 'Podtiu!! •• bu.o.. , o Cartório .. 
Junt.r.. a respaoti.a ozrtidlO, .argeaado Dela a. cua-", 
t •• de.ld.a • de.ol.er oe lutO. lO Orlol0 da Juatfç•• 

Partgrato 3D _ "egativa. a. ~,o.a, o carrório 3~a 
tará a oart1dao margeada • ra,atore 0& .uto. a oirJuD~ 
or1qio .ntarior, Que procedera d. acordo 00. o plro 
grato 11l. 

parágrato 4D E. Qualquar oaao, inoumbe à servea 
ti. preator todaa a. intor.a~õea quo antander ooova 
olant.. , 00. vhta. o uh aaequ.do deo11D4. da quaa
tão. 

lRTIGO 211 Devolvi4ol/ 011 autos ao Oticio dll 
Ju.tiç!, o lutar oompro.ará, e. 05(010002 dia., I .~ 
ti.taçao dt. cU8t•• margelda. na. certidoea ~untld••
p810a oartorio•• 

ARTIGO ,U Quando. 1010i.l esti.er de.ooo. 
paohoda de plant!, d!8Criçio e ..140 de 1aoça.e!!to ou 
quando a de80riçao noo mencioner a exata aituaçao do 
i.óvel, o otlcio de JuatiQa, entea d. provia.noia 4a
terminada nO artigo 111, rar conclu.ão d08 autoa, 00. 
informação, par. Que aeJa ordenada. regulari ••ção. 

!.rUgo 411 011 Cartório. 4e aeg1etro da IlIb 
veia aUblinhario, na. certidõea posltiva., o. 0011'. = 
da. pe8Boas Que de.erão ser citadao COIIO pr'prieti 
ri.. do i.óvel(uaucaptaaod), digo, u,ucapiando, .sa 
oionando .eU8 andareçoa, quando po ••i.01. 

lRTIGO 511 Eat;' portarh entrar' e .. vigor-
na data de 8U1 veioul.~ão pela I.preA.a. 

P. B. I •• re.atendo-•• 06p1••• 
ooao de praxe. 

são l'aulo, 07 de urQo de 1.988. 
(a) Jont B&HJ.'l'O JU.LlIfl - Ju1a 4e Dirai to. 
(a) PtRIOLUI TOLEOO PIZA Jfll'fIOB - Juta de Dlreito. 

http:conclu.�o
http:aaequ.do
http:de.ol.er

