
PROVIMENTO Nº 001 - 1976 

 

 

 

Os Doutores  GILBERTO  VALENTE  DA  SILVA  e  EGAS  DIRSON  GALBIATTI  , MM. Juízes  

de Direito das Primeira e  Segunda Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital , usando  das 

atribuições que lhes são conferidas por Lei , e 

 

CONSIDERANDO os termos dos Provimentos  002  -  1975   e  005  -  1975, 

 

CONSIDERANDO que a orientação neles traçada se revelou , em alguns casos , de impossível execução 

abrangedora apenas da Comarca da Capital , com exclusão de Cartórios de Notas e outras Comarcas e 

Estados e dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais , com o anexo de Notas da própria Capital 

; 

 

CONSIDERANDO, ainda, os entendimentos mantidos com a Prefeitura Municipal de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO, por fim, as reuniões levadas a efeito com os senhores Escrivães de Notas e Oficiais 

dos Cartórios de Registro de Imóveis, 

 

RESOLVEM alterar os Provimentos 002 - 1975 e 005 - 1975 , da seguinte  forma: 

 

1. Acrescentando um parágrafo, que será o segundo, ao artigo 9º, assim redigido: 

 

PARÁGRAFO 2º O prazo de validade da prestação será contado a partir da data em que o títulos for, 

efetivamente, colocado à disposição dos interessados. 

 

2. Acrescentando um parágrafo, que será o quarto, ao artigo 11, dos seguintes termos: 

 

PARÁGRAFO 4º A penhora que recair em direitos decorrentes de averbação de compromissos de venda 

e compra de imóvel loteado será averbada no Cartório em que o loteamento foi registrado, com remissão 

à averbação do compromisso (loteamentos formalizados antes de 31.12.1976). 



 

3. Alterando a redação do parágrafo 2º do  artigo  14 e acrescentando a ele dois parágrafos, que serão o 

3º e o 4º, passando os anteriores, 3º  e 4º, a ser  o parágrafo 5º  e  6º, respectivamente, de forma a que o 

referido artigo passe a vigorar com a seguinte redação: 

 

ARTIGO  14º  Nos casos de fusão de matrículas, prevista nos artigos  234  e  235 da Lei  Nº 6.015 / 73, 

deverão os senhores Oficiais se haver com absoluta cautela na verificação da área, medias, além dos 

característicos e confrontações do imóvel resultante da fusão, a fim de evitar que, a pretexto da 

unificação, sejam feitas retificações sem o procedimento legal  ( artigos 213 e seguintes ). 

 

PARÁGRAFO 1º Alem dessa verificação, só poderá ser feita a fusão de imóvel quando o requerimento 

for instruído de documento expedido pela Prefeitura Municipal que a autorize, valendo para esse fim a 

aprovação de planta , pela Municipalidade, de imóveis a ser edificado no terreno resultante da fusão. 

 

PARÁGRAFO 2º Idênticas providências deverão ser tomadas em caso de desmembramento, 

observando-se, ainda, quanto aos imóveis rurais, a legislação especial do INCRA e quanto aos lotes, o 

Decreto - Lei Nº 58 / 35 e seu Decreto regulamentador. 

 

PARÁGRAFO  3º  Entende-se, à vista da Lei de Zoneamento ( Lei  Nº 7.805 , de 01 de novembro de 

1972 ) que a Prefeitura Municipal concordou com o desmembramento desde que já tenha lançado o 

imposto territorial ou predial sobre o terreno a ser desmembrado  ,  considerando  o  imóvel  distinto,  

assim  como  quando tenha  aprovado planta de edificação a ser nele erigido ou quando tenha expedido 

alvará para a conservação de construção já existente 

 

PARÁGRAFO  4º  A comprovação da autorização para o desmembramento q que se referem os 

parágrafos anteriores poderá ou ser feita por ocasião do ato notarial ou apresentada, com o título, aos 

Cartórios de Registro de Imóveis, que arquivarão, nesta última hipótese, os documentos que lhes forem 

exibidos com essa  finalidade. 

 

PARÁGRAFO  5º  Para a perfeita caracterização do imóvel , em caso de desmembramento, deverá ser 

descrito, com todas as minúcias exigíveis no item do  Nº II, do parágrafo único dos artigos  176  e 225, 

da Lei  Nº 5.015 / 73. 



 

PARÁGRAFO  6º  É indispensável a unificação de imóveis, com abertura de matrícula, quando mais de 

um imóvel for utilizado para a incorporação de edifício em condomínio, observado o parágrafo 1º acima. 

 

4. Acrescentando dois parágrafos aos  artigos  17, assim redigidos: 

 

PARÁGRAFO  1º  Após o registro da incorporação ou da especificação do condomínio, os senhores 

Oficiais registrarão títulos relativos às unidades autônomas e box  de garagem , desde que neles conste 

além da designação numérica  ( ou por letras ) da unidade, pavimento em que se situa a área construída, 

a área de uso  comum e a correspondente fração ideal no terreno, independentemente da descrição deste 

e da referência à confrontações da própria unidade. 

 

PARÁGRAFO  2º  Para a matrícula da unidade autônoma ou do box  os senhores Oficiais recolherão os 

elementos relativos aos característicos e confrontações da unidade ou box  no próprio processo de 

registro da incorporação ou da especificação. 

 

5. Acrescentando dois parágrafos que serão o quinto e o sexto, ao artigo  19, assim redigido: 

 

PARÁGRAFO   5º   Os documentos particulares apresentados em um só via , ficarão arquivados no 

Cartório e para o cumprimento do parágrafo  1º supra  , os senhores Oficiais extrairão, às expensas do 

apresentante , cópias reprográficas. 

 

PARÁGRAFO  6º  Devem ser aceitos, como documentos comprobatórios da mudança do nome dos 

logradouros e vias públicas e da alteração do número do prédio , os avisos–recibo de lançamento do 

imposto municipal ( territorial e predial ou apenas territorial ) desde que, coincidente o número de 

contribuinte, demonstrem os avisos a alteração que se pretende  averbar. 

 

1. Dando nova redação ao parágrafo único do artigo 20 que fica assim redigido: 

 

PARÁGRAFO  ÚNICO:-  A intimação a que se refere esse dispositivo deverá  ser feita por escrevente 

autorizado pelo Corregedor Permanente , facultada a via postal , prevista no artigo 237,II do Código de 

Processo Civil, apenas quando o apresentante residir fora da sede do Juízo. 



 

2. Dando nova redação ao artigo 23 acrescentando um único parágrafo: 

 

ARTIGO   23º  Os senhores Oficiais exigirá para o cumprimento  dos mandados expedidos por Juízo de 

outras Comarcas,  a obediência à formalidade estabelecida no parágrafo 5º do artigo 109 da Lei Nº6.015, 

além do  “ CUMPRA – SE “ do Juízo Corregedor Permanente. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:- Ficam dispensadas do despacho acima aludido os mandados expedidos pelos 

Juízes  da Comarca da Capital , exigindo-se neles apenas o reconhecimento de firma quando a 

apresentação não for feita por Oficial de Justiça. 

 

3. artigo  27  passa a ter a seguinte redação: 

 

ARTIGO  27º  Os senhores Escrivães e Escreventes , para preservação do princípio da continuidade, não 

praticarão atos relativos a imóveis sem que o título anterior esteja transcrito ou registrado na matrícula 

do imóvel. 

 

9. Corrigindo a redação do item VI do artigo 28 ( com a redação dada pelo Provimento  005  -  1975), 

que passa a ser a seguinte: 

VI  -  descrição minuciosa do imóvel desmembrado , na conformidade do que vem previsto no parágrafo 

5º do artigo14 do Provimento  002  -  1975 , com a redação dada pelo item  3º deste Provimento. 

 

10.  E  ,  acrescentando um parágrafo a esse artigo, passando o anterior parágrafo único a ser o segundo 

o parágrafo a acrescido fica assim redigido: 

 

PARÁGRAFO 1º Em se tratando de contrato que diga respeito autônoma  de  edifício cuja incorporação 

ou especificação já estejam registrados , basta que se consigne a designação numérica , pavimento em 

que se situa , assim como a referência à área construída , área de uso comum e correspondente fração 

ideal no terreno, dispensada a descrição deste (terreno) e a referência às confrontações da própria 

unidade. 

 



Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. transmitindo-se, cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado. 

 

 

 

São Paulo, 09 de fevereiro de 1976. 
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P R O V I M E NT Q NQ 1/76 

".. 

Os Doutores Gilberto Valente da Silva 

e Egas Dirson Galbiatti, Juizes de Direito da lA e 

. 2A Vara de Registros PÚblicos da Comarca da Capital, 

CONSIDERANDO os termos dos Provimen 

"... tos 2/75 e 5/75, 

CONSIDERA1~O que a orientação neles 

traçada se revelou, em alguns casos, de impossivel 
c 

execução porque abrangedora apenas da Comarca da CA 

pital, com exclusão de Cartórios de Notas e outras 
f" Comarcas e Estados e dos Cartórios de Registro Civil 

de Pessoas Naturais, com O anexo de Notas da própria 

Capi tal; 

CONSIDERANDO, ainda, os entendimentos
t: mantidos com a Prefeitura Municipal de são Paulo; 

CONSIDERANDO, por fim, as reuniões l~ 

vadas a efeito com os srs. Escrivães de Notas e Of! 

ciais dos Cartórios de Registro de Imóveis, 

RESOLVEM alterar os Provimentos 2/75 

e 5/75, da seguinte forma: 

lQ) - Acrescentando um parágrafo, que,.. .. 

será o segundo, ao artigo 9Q, assim redigido: 

§ 2Q) - O prazo de validade da preno



,. 

tação será contado a partir da data em que o título 

for, efetivamente, colocado à disposição dos intere~ ,.. sados. 

22) - Acrescentando um parágrafo, que 

será o quarto, ao artigo 11, nos seguintes termos: 

§ 42 ) - A penhora que recair em direi 

tos decorrentes de averbação de compromissos de vea 

da e compra de imóvel loteado será averbada no Cart.Q. 

rio em que loteamento. roi registrado. com remissão à 

averbação do compromisso(loteamentos rormalizados ~ 
fi' tes de 31 de dezembro de 1976). 

,... 

32 ) - Alterando a redação do § 22 do 


artigo 14 e acrescentando a ele dois parágrafos, que 


serão o 32 e o 42, passando os anteriores, 32 e 42 , 


a ser o § 52 e 62 , respectiv~entet de forma a que o 


referido artigo passe a vigorar com a seguinte reda
... 

çao: 

... fArt. 14 - Nos casos de fusao de matr1 \ 

culas, prevista nos artigos 234 e 235 da Lei n2 60l5/t' 
\ 

73, deverão os ·srs. Oficiais se haver com absoluta 

cautela na verificação da área, medidas, além dos 
~ . ... ,

caracter1st1coS e confrontaçoes do ~ovel resultante 

da fusão, a fim de evitar que, a pretexto da unifica 

ção, sejam feitas retificações sem o procedimento l~ 

gal(arts. 213 e seguintes). 

§ 12) - Além dessa verificação, só p~ 

derá ser feita a fusão de imóvel quando o requerimenr to for instruído de documento expedido pela Prefeit~ 

ra Municipal que a autorize, valendo para esse fim a 



'" 

_.... 
aprovação de planta, pela Municipalidade, de imóvel 

a ser edificado no terreno resultante da fusão. 

r §2º) - Idênticas provid~ncias deve 

rão ser tomadas em caso de desmembramento, observan

do-se, ainda, quanto aos imóveis rurais, a legislaçãO 

especial do INCHA e quanto aos lotes, o Decreto-1ei

n2 58/35 e seu Decreto regulamentador. 

§ 32) - Entende-se, à vista da Lei do 

Zoneamento(Lei n27.805, de 1 de novembro de 1972) t 

o que a Prefeitura Municipal concordou com o desmembr~fi' 
mento desde que já tenha lançado o imposto territo

rial ou predial sobre o terreno a ser desmembrado, 

considerando-o imóvel distinto, assim como quando t~ 
.to 

,... nha aprovado planta de edificação a ser nele erigida 


,ou quando tenha expedido alvará para a conservação


de construção já existente". 


§ 4 2 ) - A comprovação da autorização- ./ 

para o desmembramento a que se referem os §§ anteri.2, \\ 

res poderá ou ser feita por oca~ião do ato notarial- \f:J 
ou apresentada,. com'o titulo, aos Cartórios de Regi~ \ 

tro de Imóveis, que arquivarão, nesta última hipóte

se, os documentos que lhes forem exibidos com essa

finalidade. 

§ 52) - Para a perfeita caracteriza 

ção do imóvel, em caso de desmembramento, deverá ser 

descrito, com todas as minúcias exig!veis no item 3 

,... 	 do n. lI, do § Único dos arts. 176 e 225, da Lei n2 

5.015/73.-



" 
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§ 62 ) - t indispensável a unificação 

de imóveis, com abertura de matricula, quando mais 

r de .um imóvel for utilizado para a incorporação de 

edif!cio em condo~!nio, observado O § 12 acima. 

4 Q) - Acrescentando dois parágrafos-

ao art. 17, assim redigidos: 

§ 1Q ) - Após o registro da incorporA 

ção ou da especificação do condom!nio, os srs. Ofi-
ciais registrarão' -t!tulos relativos às unidades au-...
tonomas e box de garage, desde que neles conste a"... 	 
lém da designação numérica(ou por letras) da unida

de, pavimento em que se situa a área constru!da, a 

área de uso comum e a correspondente fraç~o ideal DO 

terreno, independentemente da descrição deste e da

".. 	 rererência às confrontações da própria unidade. 

§ 22) - Para a matricula da unidade- " 

autônoma ou do box os srs. Oficiais recolherão os 
;' 

elementos relativos aos caracter!sticos e confrontA ~ 

t 	 ções da unidade ou box no próprio processo de regiA . . 

tro da incorporação ou da especificação. \ 

5Q) Acrescentando dois parágrafOS, 

que serão o quinto e o sexto, ao arti&o 19, .assim

redigido: 

§ 52) - Os documentos 	particulares A 

presentados em uma só 	via, ficarão arquivados no 

Cartório e para o cumprimento do § 12 supra os srs. 

r 	 Oficiais extrairão, às expensas do apresentante, ci 
pias reprográficas. 




.. 
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§ 6 Q) - Devem ser aceitos, como docu

mentos comprobatórios da mudança do nome dos logra ,.... douros e vias públicas e da alteração do número dos 

prédios, os avisos-recibo de lançamento do imposto 

municipal(territorial e predial ou apenas territor.ial.) 

desde que, coincidente o número de contribuinte, de 

monstrem os avisos a alteração que se pretende aver

bar. 

62) - ,Dando nova redação ou § único do 

artigo 20 que :fica assim redigido:
t" 

§ único - A intimação a que se refere 

esse dispositivo deverá ser feita por escrevente a~ 

torizado pelo Correge40r P~rmanente, :facultada a via 

postal, prevista no art. 237, lI, do CÓdigo de Proc~ 

r so Civil, apenas quando o apresentante residir fora 
~da sede do JU1Z0. " ./ 

72 ) - Dando nova redação ao art. 23 e 

acrescentando um parágraf'o Único, ficando assim r.!l!. . \ 
f:'. digido: 

Artigo 23 - Os srs. Oficiais exigirão 

para.o cumprimento dos mandados e~~edidos por JuIzos 

de outras Comarcas, a obedi~ncia à :formalidade esta
,

be1ecida no § 5º do art. 109 da Lei n2 6.015, alem 
~ ,

do "cumpra-se" do JU1Z0 Corregedor Permanente. 

§ único - Ficam dispensados do desPA 

cho acima aludido os mandados expedidos pelos Juizos,... 
da Comarca da Capital, exigindo-se neles apenas o r~ 

conhecimento de :firma quando a apresentação não :for 

:feita por Oficial de Ju~tiça. 



~ 

-.' ... 

8 2 ) - O artigo 27 passa a ter a s~ 

guinte redação: 

f" 
Artigo 27 - Os srs. Escrivães e escr~ 

vente. para preservação do principio da continuida

de, não praticarão atos relativos a imóveis sem que 

o titulo anterior esteja transcrito ou registrado na 

matricula do imóvel. 

92 ) - Corrigindo a redação do item VI 

do artigo 28( com a redação dada pelo Provimento 5/ 

75), que passa a ser a seguinte:fi' 

VI - descrição minuciosa do imóvel d~ 
/ 

membrado, na conformidade do que vem previsto no § 

52 do artigo 14 do Provimento-2175, com a redação da.... 

r 
.\.da pelo item 32 deste Provimento. . . 

102 ) - E, acrescentando um parágrafO a 

esse artigo, passando o anterior parágrafO Único a .... 
./ 

ser o segundo. O parágrafO acrescido rica assim redi.... 
gido:f:'. 

",
-§ lQ) - Em se tratando de contrato que ' .. 

diga respeito a unidade autônoma de edificio cuja i~ ). 
ucorporação ou especificação já estejam registrados , 

basta que se consigne a designação numérica, pavime~ 
,

to em que se situa, assim como a referência à area 
~ ,

constrU1da, area de uso comum e correspondente fra.... 
ção ideal no terreno, dispensada a descrição deste ,. (terreno) e a refer~ncia às confrontações da própria 

unidade. 



,. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, 

transmitindo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Jus-
tiça do Estado."... 

são Paulo, 9 de fevereiro de 1.976. 

Gilberto Valente da Silva 
Juiz de Direito dalª Vara de Registros PÚblicos 

~'/ . I '. 
,/ .

"/ /..,'/ '///. ,>' / 
• I' ;./. .. /'../ -' ",' ! 

fi" Egaa Dirson Galbiatti 

Juiz de Direito da 2A Vara de Registros PÚblicos 


I 
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