
PROVIMENTO Nº 002 - 1975 

 

 

 

Os Doutores GILBERTO VALENTE DA SILVA e EGAS DIRSON GALBIATTI, MM. Juizes de Direito 

das Primeira e Segunda Varas de Registros Públicos, usando das atribuições que lhes são conferidas e, 

 

CONSIDERANDO que no dia 1º de janeiro próximo futuro entrará em vigor a Lei Nº 6015, de 31 de 

dezembro de 1973, com as alterações da Lei Nº 6216, de 30 de junho de 1975, que dispõe sobre os registros 

públicos, modificando substancialmente a sistemática atual; 

 

CONSIDERANDO que, em vários de seus dispositivos, a referida Lei confere à autoridade judiciária 

competente a atribuição de autorizar ou aprovar modalidades de execução dos serviços relativos àqueles 

registros; 

 

CONSIDERANDO a existência, no citado Diploma, de outras disposições que, para uniforme aplicação 

devem ser esclarecidas, no  sentido de possibilitar maior celeridade na execução dos serviços, sem prejuízo 

da segurança e da certeza que devem cercá-los; 

 

CONSIDERANDO mais, as conclusões e sugestões das Comissões de Serventuários e Escreventes, 

compostas voluntariamente e sob a supervisão destes Juízos para examinar as aplicações práticas dessa Lei, 

cujos trabalhos foram de extrema valia. 

 

RESOLVEM BAIXAR ESTE PROVIMENTO: 

 

DE ORDEM GERAL 

 

ARTIGO 1º Compete aos senhores Oficiais e Escrivães, ou a seus substitutos legais, nos seus impedimentos, 

privativamente, abrir, encerrar e rubricar, em todas suas folhas, antes do início de sua utilização, os livros 

dos Cartórios, exceto o Livro “DIÁRIO DE RECEITA DESPESA” e “LIVRO PONTO”, permitindo o 

emprego de processo mecânico de autenticação e observado, no que for aplicável o artigo  892 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 



 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os livros escriturados pelo sistema de fichas dispensam os termos de abertura e 

encerramento, mas elas deverão ser autenticadas pelos senhores Escrivães e Oficiais, salvo as fichas padrão 

para reconhecimento de firmas dos Cartórios de Notas, as fichas–índice dos Livros de Notas e do Registro 

Civil, bem como as dos Livros 4 e 5 do Registro de Imóveis. 

 

ARTIGO 2º À vista do artigo 25 da Lei 6.015 os senhores Oficiais e Escrivães poderão se  utilizar do 

sistema de processamento da dados, mediante a aprovação prévia dos Juízes Corregedores Permanentes. 

 

ARTIGO 3º  Ficam, desde logo, autorizados os senhores Escrivães a microfilmar os livros findos e papéis 

arquivados obedecidos os artigos 25 da Lei de Registros Públicos e o artigo 14 do Decreto Nº 64.398 de 24 

de abril de 1969. 

 

CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

 

ARTIGO 4º  Para os fins do disposto nos artigos 185 e 210 da Lei de Registros Públicos, deverão os 

senhores Oficiais e Escrivães solicitar a aprovação do Juiz Corregedor Permanente, com antecedência, para 

as designações que fizerem, de modo a que as portarias possam ser: lavradas antes do início da vigência da 

Lei. 

 

ARTIGO 5º Os livros dos Cartórios de Registro de Imóveis obedecerão aos modelos anexos à Lei 6.015/73. 

 

PARÁGRAFO 1º Embora possam ser encadernados,  hipótese em que obedecerão aos limites de folhas 

medidas fixadas no parágrafo 1º do artigo 3º  da citada Lei, recomenda-se a adoção do sistema de folhas 

soltas e de fichas, com escrituração mecânica. 

 

PARÁGRAFO 2º A escrituração dos Livros 4 (Indicador Real) e 5 (Indicador Pessoal) poderá ser feita em 

fichas, ficando as medidas à livre escolha dos senhores Oficiais, mas de forma a atender às conveniências e 

necessidades dos serviços, sem perda da segurança, certeza, comodidade e presteza no atendimento das 

partes. 

 

ARTIGO 6º Na escrituração do Livro Nº 1 (Protocolo) observar-se-á o seguinte: 



 

I – no anverso de cada folha, no topo, se mencionado o ano em curso; 

II – o número de ordem, que começará de (1) seguirá ao infinito, sem interrupção; 

 

III – na coluna destinada ao registro da data deverão ser indicados apenas o dia e o mês do primeiro 

lançamento diário; 

 

IV – o nome do apresentante deverá ser gravado por extenso, ressalvadas as abreviaturas usuais das pessoas 

jurídicas; 

 

V – a natureza formal do título poderá ser indicada abreviadamente (p. ex.: instr. part., escr.publ. céd. créd. 

rural ou indus.,etc.). 

 

VI – se adotado o sistema de folhas soltas, estas serão colecionadas em pastas, na ordem numérica e 

cronológica, contendo no máximo 200 fls. (artigo 5º da Lei) cada, dispensada a numeração das pastas. 

 

PARÁGAFO ÚNICO:- a coluna destinada ao lançamento do dia e mês (item III supra) pode ser substituída 

por termo de abertura diário, lavrado pelo Oficial, seu substituto legal ou escrevente autorizado. 

 

ARTIGO 7º A cada título apresentado corresponderá um só número de ordem no Protocolo, seja qual for a 

quantidade de atos a que der causa, os quais serão resumidamente mencionados na coluna de “anotações” 

(EX. Matrícula 735 = M 735; Registro 4 na Matrícula 284 = R4 M284; Averbação 2 na Matrícula 145 = 

Av2 M145; Averbação 4 na Transcrição 27.521 = Av4 Tr 27.521; Averbação 73 na Inscrição 17.854 = Av 

73 Insc 17.854, etc.). 

 

ARTIGO 8º Independem de protocolização no Livro Nº1 (Protocolo) os títulos apresentados apenas para 

exame e cálculo dos respectivos emolumentos. 

 

PARÁGRAFO 1º Para os fins do artigo 11 da Lei citada os Oficiais utilizarão obrigatoriamente um único 

Livro de Recepção de Títulos, com numeração em seqüência, correspondente à lançada no comprovante de 

recebimento, entregue ao apresentante, e no próprio título. 

 



PARÁGRAFO 2º A fim de assegurar a prioridade de que trata o artigo 12 da mesma Lei, será ainda 

organizado um fichário, em ordem alfabética, dos nomes dos outorgantes e devedores de direitos reais que 

figurem nos títulos recebidos, com os números que a estes corresponderem no Livro referido no parágrafo 1º 

deste artigo (art. 186) 

 

PARÁGRAFO 3º As fichas mencionadas no parágrafo 2º serão inutilizadas à medida que os títulos 

correspondentes forem registrados ou cessarem os efeitos da prenotação (artigo 205). 

 

ARTIGO 9º Recebido o título, o Oficial verificará sua legalidade e validade no prazo improrrogável de 

quinze (15) dias úteis. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:- Achando-se o título em ordem, proceder-se-á ao registro no prazo máximo de 

trinta (30) dias, exceto quando o título já lhe tiver sido, antes, apresentado, para  verificação e cálculo de 

emolumentos, em que o prazo será de quinze (15) dias, isto é, o prazo fixado no artigo 188 da Lei 6.015/73 

compreende aquele despendido para a verificação e cálculo de emolumentos. 

 

ARTIGO 10º Na escrituração do Livro Nº 2 (Registro Geral), observar-se-á o disposto nos artigos 176-227 a 

232 da Lei 6.015 / 73. 

 

PARÁGRAFO 1º. Se forem utilizadas fichas, serão ainda obedecidas as seguintes normas: 

 

I – Se esgotar o espaço no anverso da ficha e se tornar necessária a utilização do verso, será consignada, ao 

pé da ficha, a expressão “continua no verso”; 

 

II – Se for necessário o transporte para nova ficha, proceder-se-á da seguinte maneira: 

 

A - no pé do verso da ficha anterior será inscrita a expressão “continua na ficha nº ____”; 

 

B - o número da matrícula será repetido na ficha seguinte, acrescido de uma barra e o número de ordem 

corresponde (ex: Matrícula Nº 325; na 2º ficha, o número será 325/2; na 3ª, será 325/3 e assim 

sucessivamente); 

 



C -  na nova ficha, iniciar-se-á a escrituração indicando-se  “ continuação da matrícula nº ____”; 

 

III – Cada lançamento registro será precedido da letra “R” e o de averbação pelas letras “AV”, seguindo-se 

o número de ordem do lançamento, em uma só série para os registros e averbações, acrescentando-se, ainda, 

o numero da matrícula a que corresponder o lançamento (ex: R1-625; Av2-625; Av.3/625; R.4-625 etc.). É 

facultado que no lançamento da averbação se faça remissão ao registro a que ela se referir. 

 

PARÁGRAFO 2º Se for utilizado Livro encadernado ou Livro de folhas soltas, serão observadas as 

seguintes normas: 

 

I – Se esgotar o espaço na folha, será feito o transporte da matrícula para a primeira folha em branco, com 

remissões recíprocas (artigo 231, Nº II). 

 

II – O número da matrícula será repetido na nova folha, sem necessidade do transporte dos dados constantes 

da folha anterior: 

 

III – Cada lançamento de registro será precedido da letra “R” e o de averbação pelas letras “AV”, seguindo-

se o número de ordem do lançamento em uma só série para os registros e averbações, acrescentando-se, 

ainda, o número da matrícula a que corresponder lançamento (ex: R1-625; Av.2-625; Av.3/625; R.4-625, 

etc). 

 

ARTIGO 11º Enquanto não aberta a matrícula do imóvel, as averbações que devam ser procedidas nos 

atuais Livros 2 , 3 ,4 e  8  continuarão a ser feitas à margem das transcrições e inscrições, facultado o uso 

dos livros de trasladamento, abertos até  31.12.1975. 

 

PARÁGRAFO 1º Só será permitida a abertura de novos livros de trasladamento para possibilitar as 

averbações que devam ser feitas à margem dos registros de loteamentos, incorporações, especificações e 

convenções de condomínios inscritos antes do início da vigência da Lei Nº 6.015 / 73. 

 

PARÁGRAFO 2º Mesmo que exista livro de trasladamento em uso, será aberta matrícula, quando à margem 

da transcrição não houver espaço para averbação (artigo 292, parágrafo único). 

 



PARÁGRAFO 3º Quando tiver ocorrido desmembramento de território de uma Circunscrição para outra, as 

averbações que devam ser feitas na primeira, poderão ser efetuadas nos livros de trasladamento. 

 

ARTIGO 12º Se o registro anterior foi efetuado em outro Cartório, a matrícula será aberta com os elementos 

que constarem do título apresentado e de certidão atualizada do mencionado registro e da inexistência de 

ônus, observado o parágrafo 2º do artigo 13º deste Provimento. 

 

PARÁGRAFO 1º Se da certidão constar a existência de ônus o Oficial procederá da seguinte maneira: 

 

I – fará a matrícula do imóvel e nela consignará, por averbação, a existência do ônus, sua natureza e valor; 

 

II – efetuará o registro (Lei citada, arts. 234 e segs.) do título; 

III – certificará, no título que devolver à parte, a averbação feita na matrícula, além do Registro, na forma no 

artigo 19 deste Provimento. 

 

PARÁGRAFO 2º  Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, a certidão do registro anterior 

permanecerá arquivada no Cartório em que for aberta a matrícula. 

 

PARÁGRAFO 3º As mesmas providências relacionadas no parágrafo 1º deste artigo serão tomadas no caso 

da existência de ôns inscrito no próprio Cartório em que se efetuar a abertura da matrícula. 

 

ARTIGO 13º Para os efeitos do disposto no artigo 225, parágrafo 2º da Lei Nº 6.015 / 73, entende-se por 

“CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL” apenas suas indicações, medidas e área, não devendo ser 

consideradas irregulares títulos que corrijam omissões ou atualizem nomes de confrontantes mencionados 

em títulos precedentes, respeitado o princípio da continuidade. 

 

PARÁGRAFO  1º  Entende-se como atualização dos confrontantes a referência expressa aos anteriores e aos 

que os substituírem. 

 

PARÁGRAFO 2º Sempre que possível serão mencionados, como confrontantes, os prédios e não os seus 

proprietários  observado o parágrafo 1º. 

 



PARÁGRAFO 3º Se por qualquer motivo, do título e da certidão ou do registro anterior não constarem os 

elementos indispensáveis à matrícula (v.g. se o imóvel está do lado par ou ímpar, distância da esquina mais 

próxima, etc) poderão os interessados completá-los exclusivamente com documentos oficiais (v.g.certidão 

da Prefeitura Municipal, etc). 

 

ARTIGO 14º Nos casos de fusão de matrícula 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, medidas, além dos característicos 

e confrontações do imóvel resultante da fusão, a fim de evitar que, pretexto da unificação sejam feitas 

retificações sem procedimento legal (artigos 213 e segs. ). 

 

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

instruído de documento expedido pela Prefeitura Municipal ou pelo INCRA que a autorize, conforme se 

trate de imóvel urbano ou rural, respectivamente. 

 

PARÁGRAFO 2º Idênticas providências de verão ser tomadas em caso de desmembramento, observando-se 

ainda, quanto aos imóveis rurais, a legislação especial do INCRA e quanto aos lotes o artigo do Decreto Lei 

Nº 58 / 37. 

 

PARÁGRAFO 3º Para a perfeita caracterização do imóvel, em caso de desmembramento, deverão ser 

descritos com todos as minúcias exigíveis no item 3 do Nº  II do parágrafo único do artigo 176 e artigo 225 

da Lei 6.015 / 73 tanto o imóvel desmembrado, como o remanescente, de modo a possibilitar a abertura da 

matrícula para o primeiro e a averbação da nova descrição da parte que remanesce. 

 

PARÁGRAFO 4º É indispensável a unificação de imóveis, com a abertura de matrícula, quando mais de um 

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

 

ARTIGO 15º No caso de cédulas de crédito rural ou de crédito industrial, em que figure imóvel dado em 

garantia hipotecária, proceder-se-á conforme o disposto no Nº II do artigo 178 da Lei Nº 6.015 / 73, do 

seguinte modo: 

 

I – a cédula será registrada no Livro Nº 3; 

 



II – a hipoteca será registrada, por resumo, na matrícula do imóvel e nesta se fará remissão ao registro da 

cédula. 

 

ARTIGO 16º Ficam autorizados os Oficiais a desdobrar o Livro 3 para os registros a que se refere o artigo 

178 da Lei  Nº 6.015 / 73, desde que não utilizem  o sistema de fichas. 

 

ARTIGO 17º Para o cumprimento dos artigos 32 e 44 da Lei 4.591 / 64; do disposto no Decreto 55.815/65 e 

no artigo 167 nº 18, da Lei 6.015/73, os Oficiais procederão da seguinte forma: 

 

I – farão a matrícula do imóvel sobre o qual será instituído o condomínio, efetuando nela o registro de 

incorporação; 

 

II - Em seguida registrarão a especificação com todos os elementos  necessários e lançarão, verticalmente, 

os números das unidades autônomas, de forma a permitir que as aberturas de matrícula a elas relativas, 

sejam anotadas ao lado do número da unidade correspondente . 

 

ARTIGO 18º Os Cartórios que adotarem o sistema de Microfilmagem, permitindo no artigo 25 da Lei Nº 

6.015/73, observarão, rigorosamente, as prestações da Lei 5433 de 08 de maio de 1968, e seu regulamento, 

baixado pelo Decreto  54.398, de 24 de abril de 1.969. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Se for adotado o sistema a que se refere este artigo, deverá o Oficial comunicar à 

Corregedoria Permanente, por ofício, o tipo de aparelhagem ou equipamento que pretender utilizar, bem 

como o local em que serão conservadas as cópias de segurança. 

 

ARTIGO 19º A partir  da vigência da Lei dos Registros Públicos não haverá livro - talão nem será mais 

expedida a respectiva certidão. 

 

PARÁGRAFO 1º  As vias dos títulos restituídas aos apresentantes  serão  acompanhadas de certidão da qual 

constarão, resumidamente, os atos praticados. 

 



PARÁGRAFO 2º A certidão referida no parágrafo anterior poderá ser lavrada através de carimbo lançado 

no próprio título preenchidos os claros pelo Oficial, seu substituto legal ou escrevente autorizado (artigos 

210 e 211). 

 

PARÁGRAFO 3º Os requerimentos de averbações serão apresentados em duas vias, a fim de possibilitar o 

cumprimento dos 1º e 2º parágrafos deste artigo. 

 

PARÁGRAFO 4º Se o requerimento for apresentado em uma única via, dele será extraída cópia reprográfica 

para cumprimento dos parágrafos anteriores, correndo as despesas com cópia por conta do interessado. 

 

ARTIGO 20º Para os fins do artigo 198, III Lei de Registros Públicos, os senhores Oficiais exigirão quando 

da recepção do título, o endereço do apresentante. 

 

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

autorizado pelo Corregedor Permanente, facultada via postal autorizada pelo artigo 237, II do Código de 

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

 

ARTIGO 21º Em face do disposto nos artigos 703 II, 715 parágrafo 2º e 790 Nº V, do Código de Processo 

Civil, nenhum dos títulos ali referidos poderá ser registrado sem que contenha a quitação de impostos, a eles 

não se aplicado o artigo 44 do Decreto – Lei Estadual 203 / 70. 

 

ARTIGO 22º Para a dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos de impostos, taxas, tarifas 

incidentes sobre o imóvel (artigo 44 do Decreto –Lei 203/70), somente se admitirá a responsabilização das 

partes quando feita no próprio instrumento. 

 

ARTIGO 23º Os senhores Oficiais exigirão, para o cumprimento dos mandados expedidos por Juízos de 

outras Comarcas, a obediências à formalidade estabelecida no parágrafo do artigo 109 da Lei Nº 6.015 / 73. 

 

CARTÓRIOS DE NOTAS 

 

ARTIGO 24º A partir de 1º de dezembro de 1975, salvo quando lhes for exibido o último título transcrito, os 

senhores Escrivães dos Cartórios de Notas, antes da lavratura de qualquer ato relativo a imóveis, para sua 



perfeita caracterização, solicitarão das partes, certidão do Cartório de Registro de Imóveis, atualizada, com 

os elementos a que se refere o artigo 225 da Lei Nº  6.015 / 73. 

 

PARÁGRAFO 1º Essa certidão, que se destinará exclusivamente a esse fim, será lavrada pelos senhores 

Oficiais de Registro de Imóveis, ao pé de requerimento elaborado pelos interessados, em duas vias, servindo 

a cópia de protocolo, para comprovação da data do pedido. 

 

PARÁGRAFO 2º Quando o imóvel objeto de ato notarial se situar em outra Comarca ou Estado, o Escrivão 

da Notas solicitará da parte a obtenção da certidão a que se refere este artigo, em caso de recusa, o que será 

consignado, o interessado assumirá a responsabilidade pela eventual impossibilidade de registro do título. 

 

PARÁGRAFO 3º É de três ( 3 ) dias úteis contatos do primeiro dia útil seguinte à entrega do pedido, o prazo 

para os Cartórios de Registro de Imóveis fornecerem a certidão aludida no parágrafo 1º, sob pena de 

responsabilidade . 

 

ARTIGO 25º Não sendo fornecida a certidão no prazo fixado no artigo 19 parágrafo 3º, a escritura 

consignará nessa circunstância e o fato será comunicado ao Juiz Corregedor do Cartório de Registro de 

Imóveis para providências cabíveis. 

 

ARTIGO 26º De posse da certidão os senhores Escrivães solicitarão dos interessados a atualização, sempre 

que possível, dos dados nela consignados,  observado o artigo 13º deste Provimento, de forma a cumprirem 

o artigo 225 da Lei citada. 

 

ARTIGO 27º Os senhores Escrivães, para preservação do princípio da continuidade, evitarão praticar atos 

relativos a imóveis sem que o título anterior esteja transcrito ou registrado na matrícula do imóvel. 

 

ARTIGO 28º Nos atos relativos a imóveis deve, sempre, ser feita expressa referência (Lei 6.015 / 73 artigo 

176, parágrafo único, Nº III): 

 

I – ao número de inscrição das partes  no C.P.F. ou C.G.C., exceto nos casos em que a parte estiver isenta de 

inscrição nesses cadastros e assim o declarar, o que será consignado sob sua responsabilidade  

 



II – ao número de Registro Geral das Carteiras de Identidade, que só poderá ser substituído pela filiação dos 

contratantes. 

 

III – nome dos cônjuges e regime de bens do casamento, salvo nos casos em que houver representação e da 

procuração não constar esses elementos; 

 

IV – número de contribuinte, dado ao imóvel pela Prefeitura Municipal ou INCRA, se houver sido feito 

lançamento inexistindo este, será consignado no ato; 

 

V – ao documento oficial que autorizar a fusão ou o desmembramento de imóveis (artigo 14 supra); 

 

VI – descrição minuciosa do imóvel desmembramento e do remanescente, em casos de desmembramento, 

na conformidade do que vem previsto no parágrafo 3º do artigo 14 deste Provimento. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:- Os traslado dos atos notariais destinados ao Registro de Imóveis só poderão ser 

expedidos sob a forma datilográfica, facultado  exclusivamente a reprodução pelo sistema “fidei-cópia”. 

 

ARTIGO 29º Quando o ato disser respeito aos bens que tenham sido objeto de convenção antenupcial, além 

das cautelas mencionadas nos artigos anteriores e das demais que devam ser adotadas, os senhores Escrivães 

farão constar a existência daquele pacto e seus ajustes, indicando o número de sua inscrição e o Cartório de 

Registro de Imóveis em que tiver registrado. 

 

ARTIGO 30º Quando o Cartório de Notas se incumbir do encaminhamento de títulos a registro, deverá fazê-

lo através de guias de remessa, elaboradas em duas vias, da qual constarão os nomes das partes, a data da 

escritura, número do livro e folhas em que foi lavrada, natureza do ato e relação especificada dos 

documentos que a acompanham. 

 

PARÁGRAFO 1º Na primeira via do Cartório de Registro de Imóveis passará o recibo, anotando data da 

entrega e arquivará a Segunda via, para seu controle, em pastas individuais para cada Cartório de Notas. 

 

PARÁGRAFO 2º No caso de devolução do título, com exigências para o seu registro, estas serão 

especificadas detalhada e pormenorizadamente, em nota elaborada em duas (2) vias, assinadas pelo 



escrevente responsável pelo exame, uma das quais ficará no Cartório de Registro de Imóveis e a outra 

devolvida ao Cartório de Notas. 

 

PARÁGRAFO 3º Idênticas providências do parágrafo 2º deverão ser tomadas quando o documento for 

levado a registro pelo próprio interessado. 

 

PARÁGRAFO 4º Da devolução do título e documentos registrados, ou com a nota de exigências, o Cartório 

de Notas, através de auxiliar credenciado, dará recibo. 

 

ARTIGO 31º Nos atos relativos a imóveis basta referência resumida, mas minuciosa, aos alvarás judiciais 

que, entretanto, deverão ser arquivados no Cartório de Notas, para posterior encadernação e de forma a 

possibilitar pronto atendimento às necessárias consultas ( Lei Nº 6.015 / 73, artigo 224). 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:- Uma cópia do alvará, entretanto, será anexada ao primeiro traslado do ato, a fim 

de facilitar o exame pelo Cartório de Registro de Imóveis. 

 

ARTIGO 32º A todos os pagamentos feitos aos Cartórios de Notas, por atos ali praticados e quaisquer 

outros de que se incumba (pagamento de imposto de transmissão, extração de certidões, registro) devem 

corresponder recibos especificados (Lei Nº 203 / 70, artigos 9ª e 10º ), fornecidos pelo Caixa e serão sempre 

efetivados em dinheiro, cheque nominal em favor do Cartório, vedada, por qualquer forma, a qualquer 

pretexto e sob qualquer título, o recebimento de dinheiro por escreventes ou auxiliares. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:- O descumprimento do disposto neste artigo, será considerado, para fins 

disciplinares, falta grave, sujeitando os senhores Escrivães, Escreventes e Auxiliares ás penalidades 

previstas na Resolução Nº 01 /71, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. 

 

CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL 

 

ARTIGO 33º Os livros dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais obedecerão aos modelos anexos 

ao presente Provimento, permitindo –se, contudo, que observado o disposto no artigo 294, parágrafo único 

da Lei Nº 6.015 / 73 sejam utilizados os que ainda não tiverem se encerrado em 31 de dezembro de 1.975. 

 



ARTIGO 34º Não se compreendem, na proibição do artigo 9º da Lei 6.015 / 73, os  atos do Registro Civil 

Pessoas Naturais. 

 

ARTIGO 35º Na expedição das certidões dos senhores Escrivães atender não só para os artigos 45 e 95 

parágrafo único e 96 da Lei de Registros Públicos, como também para o artigo Nº 14 do Decreto Lei 3.200 

de 19 de abril de 1941. 

 

PARÁGRAFO 1º Nos casos do parágrafo 3º do artigo 19 da Lei  de Registros Públicos é vedada, salvo os 

casos de requisição Judicial ou requerimento do interessado, expedição de certidões por meio reprográfico  

 

PARÁGRAFO 2º Embora abolida a certidão talão, o preço do registro dos assentos de nascimento, 

casamento e óbito previsto na Tabela 14, itens I e II, nexo ao Decreto Nº 5.857 de 11 de março de 1975, 

inclui a entrega obrigatória de uma certidão. 

 

ARTIGO 36º As disposições do artigo 21 da Lei Nº 6.015 / 73, não se aplicam as alterações relativas à 

legislação, adoção e reconhecimento, salvo quando a certidão for expedida em virtude de requisição ou 

despacho judicial. 

 

ARTIGO 37º Recomenda-se que os índices, que se refere o artigo 34 da Lei de Registros Públicos, sejam 

elaborados pelo sistema de fichas (artigos 34, parágrafo único) conforme modelo anexo a este Provimento, 

que facilitará utilização de um único índice para todos os livros e possibilitará rápida consulta e atendimento 

das partes. 

 

ARTIGO 38º Entende-se como local do parto a que se refere o artigo 50 da Lei Nº 6.015 / 73 o distrito ou 

subdistrito de residência dos pais ou da mãe do registrando, 

 

PARÁGRAFO 1º Quando os pais ou a mãe residirem em outra cidade, o registro se fará nesta  Capital, no 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais subdistrito em que se ocorrer o nascimento . 

 

PARÁGRAFO 2º As assinaturas, referidas no artigo 38 da Lei de Registros Públicos, são aquelas usadas 

partes, podendo os Escrivães, por cautela e para facilitar a identificação futura, colher, ao lado, as 

assinaturas com os nomes por inteiro, a exemplo do procedimento dotado na Lei anterior (RRP, artigo 47). 



 

ARTIGO 39º Para os fins do artigo 42, parágrafo único, da Lei de Registros Públicos, considera-se 

documento de identidade, exclusivamente, a Carteira de Identidade expedida pelos Serviços de Identificação 

dos Estados,  ressalvadas as hipóteses da Lei Nº 6.206, de 07.05.1975. 

 

ARTIGO 40º As multas previstas nos artigos e 46 e 47 da Lei 6.015 / 73, enquanto não for disposto de 

forma contrária, serão recolhidas à Delegacia da Receita Federal pelo interessado, em guia própria, antes do 

registro. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:- Quando, por qualquer motivo, o Cartório não puder fazer o registro que trata este 

artigo, certificará na própria petição ou no caso do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei de Registros Públicos, 

dará nota explicativa para que, em ambos os casos, o interessado possa, conhecendo os motivos da recusa, 

trazê–los ao conhecimento do Juízo Corregedor Permanente. 

 

ARTIGO 41º O prazo a que alude o parágrafo 5º, do artigo 46 da Lei Nº 6.015 / 73 será contado da data da 

apresentação de petição, despachada, ao Cartório, não se suspendendo nem interrompendo pela 

superveniência de sábado, domingo, feriado ou férias forenses. 

 

ARTIGO 42º Sempre que o registro pretendido não possa ser feito, segundo o entendimento do senhor 

Escrivão e o requerente não se conformar com a solução dada pelo cartório, deverá ser suscitada dúvida (Lei 

6.015 / 73, artigo 293), anotando–se o endereço do  interessado para ao fins do artigo 198, numero III da 

mesma Lei. 

 

ARTIGO 43º Entende-se como publicação pela imprensa, a que faz menção o artigo 56 da Lei de Registros 

Públicos, aquela feita da sentença destes Juízos, com a finalidade de intimação das, nela devendo ser 

mencionados o nome constante do registro e aquele que passa a ser adotado por força da decisão. 

 

ARTIGO 44º Todas as questões relativas às habilitações para o casamento serão resolvidas pelo Juízo 

Corregedor Permanente (artigo 68 a 70 da Lei Nº 6.015 / 73), exceto quanto às que digam respeito ao estado 

e a capacidade das pessoas, cujas justificações se processarão perante as Varas de Família e Sucessões 

(Código Judiciário do Estado, artigo 37, número I, letra “a”). 

 



ARTIGO 45º Os elementos mencionados no artigo 70, parágrafo 2º da Lei Nº 6.015 / 73, constarão, sempre 

que possível, termo de casamento, anotando-se, na impossibilidade, expressa declaração a respeito, dos 

contraentes e testemunhas, que por ela se responsabilizarão. 

 

ARTIGO 46º A dispensa de proclamas (artigo 6º da Lei de Registros Públicos), será requerida ao Juiz 

Corregedor Permanente. 

 

ARTIGO 47º A certidão referida no artigo 71 da Lei de Registros Públicos será sempre expedida com a 

anotação de que se destina ao casamento perante autoridade o ministro religioso e de sua entrega aos 

nubentes corresponderá recibo especificado, nos autos da habilitação. 

 

ARTIGO 48º Recomenda-se especial atenção ao senhor Escrivão do Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais do Subdistrito da Sé, para a alteração constante do artigo 105 da Lei 6.015/73, uma vez que o 

registro ali previsto vinha, segundo orientação do Egrégio Conselho Superior da Magistratura e à falta de 

dispositivo legal (Agr. Pet. Nº 191.207, D.O.J. de 16.10. 1970), sendo feito no Livro e, 

 

ARTIGO 49º À vista  do parágrafo 5º do artigo 109 da Lei 6.015 / 73, todos os mandados expedidos por 

outros Juízos, inclusive os das Varas Distritais da Comarca da Capital, estão sujeitos ao cumprimento da 

formalidade ali estabelecida. 

 

ARTIGO 50º Apenas, e tão somente, os erros de grafia poderão ser corrigidos segundo o procedimento 

estabelecido no parágrafo 1º do artigo 110 da Lei citada. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:- Evitarão os senhores Escrivães iniciar procedimentos quando a retificação 

pretendida for além desse tipo de erro. 

 

 

CARTÓRIOS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS 

 

ARTIGO 51º Considerando o disposto nos artigos 116, I e 132, I da Lei 6.015 / 73, poderão os senhores 

Escrivães desdobrar o Livro Protocolo ou Livro A, escriturando um para o Registro Civil das Pessoas 



Jurídicas e outro para o Registro de Títulos e Documentos, conforme modelos aprovados pelos Juízes 

Corregedores Permanentes. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:- Os Livros Protocolo, que deverão conter no máximo 300 folhas, poderão ser 

microfilmados quer por ocasião do encerramento, quer diariamente, hipótese em que o termo de 

encerramento diário deverá inutilizar todo o espaço não aproveitado da folha, sempre juízo da adoção do 

procedimento previsto nos incisos V e VI do artigo 6º deste Provimento. 

 

ARTIGO 52º As alterações ocorridas nas pessoas jurídicas devem obrigatoriamente ser feitas no mesmo 

Cartório em que foram registrados os seus atos  constitutivos . 

 

ARTIGO 53º As dúvidas dos senhores Escrivães desses  Cartórios devem ser  suscitadas apenas nos casos 

previstos nos artigos 115, parágrafo único e 156, parágrafo único, da Lei  6.015 / 73, conforme orientação 

do Egrégio Conselho Superior da Magistratura (Ag.Pet, Nº 226.391, in D.O. J. de 20 de dezembro de 1974). 

 

PARÁGRAFO 1º Entendendo os senhores Escrivães ,nos casos não previstos nos artigos  115  e  156  que , 

por qualquer motivo , não podem efetivar o registro ou a averbação pretendidos , em nota sucinta ,porém 

fundamentada, devolverão o título ao apresentante ,para que este possa ir a Juízo requerer  o que entender de 

seu direito. 

 

PARÁGRAFO 2º Em qualquer caso, anotarão sempre, o endereço do portador e do apresentante (Lei citada, 

artigo 198, número III). 

 

ARTIGO 54º Os registros de jornais, oficinas impressoras, empresa de radiodifusão e agências de notícias 

só poderão ser efetivados  mediante despacho judicial, em procedimentos instaurados a requerimento dos 

interessados, instruídos com os documentos a que alude o artigo 123 da Lei 6.015 / 73, observando-se, para 

as alterações do disposto no parágrafo 1º do artigo 123. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: - Deferidos o registro ou a averbação os autos serão entregues ao interessado que os 

apresentará ao Cartório, observando este o procedimento estabelecido no artigo 121, ex vi do artigo 126 da 

Lei citada. 

 



ARTIGO 55º Para os fins do artigo 142, parágrafo 1º e do artigo 160 parágrafo 2º, os senhores Escrivães 

solicitarão a aprovação do Juízo Corregedor Permanente com antecedência, para as designações que 

fizerem, de modo a que as portarias possam ser lavradas antes do início da vigência da Lei. 

 

ARTIGO 56º Cabe exclusivamente aos senhores Escrivães escolher a melhor forma para a expedição das 

certidões dos documentos registrados e atos praticados no Cartório. 

 

ARTIGO 57º Considerando o artigo 141 da Lei Nº 6.015 / 73, os Cartórios de Registro de Títulos e 

Documentos que já estejam e os que vieram a ser autorizados ao uso de processo de microfilmagem pelo 

Ministério da Justiça, de acordo com a Lei Federal 5.433, de 08 de maio de 1973, farão o registro da 

seguinte forma: 

 

I – Os documentos serão lançados pela ordem de apresentação no Livro A e a seguir microfilmados 

considerando-se cada fotograma como uma folha solta do Livro em que o Registro deva ser feito, isto é, 

cada fotograma substitui a folha solta. 

 

II – As averbações também serão procedidas pelo sistema de microfilmagem, fazendo-se remissão na coluna 

apropriada do Livro  A . 

 

ARTIGO 58º O número de ordem do Protocolo começará de um (1) e seguirá ao infinito sem interrupção 

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

ARTIGO 1º. Permanecem válidas as autorizações concedidas nos termos do artigo 17 do Decreto Nº 5129 

de 23 de julho de 1931. 

 

ARTIGO 2º A utilização, nos Cartórios de Registro de Móveis, de Registro de Títulos e Documentos, 

Registro Civil das Pessoas Naturais, de livro encadernados para a escrituração de qualquer dos livros 

estabelecidos na Lei de Registros Públicos não impede o uso de livro de folhas soltas ou de fichas para a 

escrituração dos demais. 

 



ARTIGO 3º Este Provimento entrará em vigor a 1º de janeiro de 1976, ressalvados os casos de providências 

que devam ser providências que devam ser tomadas de logo, como aqui previsto, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

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

Estado. 

 

 

 

São Paulo, 06 de novembro de 1975. 
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P R O V I M E N T O N2 2 /75 

,.., 
• 

Os Drs. Gilberto Valente da Silva e Egas Dir 

son Galbiatti, Jufzes de Direito da la. e 28.. Varas de Re

gistros PÚblicos, 
" 

Usando das atribuições que lhes são conferi ~ 
das e 

Considerando que no dia 12 de janeiro próxi

mo futuro entrará em vigor a Lei nQ 6.015, de 31 de dezem

bro de 1973, cOm as alterações da Lei n~ 6.216, de 30 de 

junho de 1975, que dispõe sobre os registros públicos, mo" ,;'.-: 

dificando substancialmente a sistemática atual; 1f0\\ 
I~\~\

Considerando que, em vários de seus disposi-';· ' 

tivos, a referida Lei confere à autoridade jUdiciária comL~r 
petente a atribuição de autorizar ou aprovar modalidades 

de execução dos serviços relativos àqueles registros; 
• 

Considerando a existência, no citado Diplo

,... 


ma, de outras disposições que, para uniforme aplicação de

vem ser esclarecidas, no sentido de possibilitar maior ce

leridade na execução dos serviços, sem prejufzo da seguran 
, 

ça e da certeza que devem cerca-los; 

Considerando mais, as conclusões e sugestões 

das Comissões de Serventuários e Escreventes, compostas vo 

luntariamente e sob a supervisão destes Jufzos para exami



1 

nar as aplicações práticas dessa Lei, cujos trabalhos ~o ,.. ram de extrema valia, 

Resolvem baixar este Provimento: 

DE ORDEM GERAL 

~~tigo 1Q - Compete aos Srs. Oficiais e Es

crivães, ou a seus substitutos legais, nos seus impedimen

~ tos, privativamente, abrir, encerrar e rubricar, em todas 

as suas ~olhas, antes do inicio de sua utilização, os li 

vros dos Cartórios, exceto o Livro "Diário da Receita e 

Despesa" e "Livro Fonto", permitido o emprego de processo· 
... . 

..."f-e...... f-;,. CI";;O omecSlUCO d o 
"" .. """~"S"'" '-" observado, no que for aplicável.....~'" .... v,... 

O ~~t 8Q2 da nnn~n';Ao":~ doa N~~~oa da. C~__6-A~A_~~ n~_- • .., - - --,...,----""S-w ..........., - ---...... ...., "'l:::)v"""v........... Q.
'W' ........ 	 wç 


.... 
ral da Justiça. 	 . 'V~, 

# ~.Ç' '. O 1 . '~~.Faragreu..o ~co - s l.vros .es- \ , 

criturados pelo sistema de fichas dispensam os termos. de \1 
r 	 abertura e encerramento, mas elas deverão ser autenticBdas~ 

pelos Srs. Escrivães e Oficiais, salvo as fichas padrão p~ 

ra reconhecimento de firmas dos Cartórios de Notas, as f~

chas-lndice dos Livros de Notas e do Registro Civil, bem 

como as dos Livros 4 e 5 do Registro de Imóveis. 

Artigo 2º - À vista do art. 25 da Lei 6.015, 

os Srs. Oficiais e Escrivães poderão se utilizar do siste

,... ma de processamento de dados, mediante a aprovação prévia 
~dos Jlllzes Corregedor.es Permanentes. 

http:Corregedor.es


Artigo 32 - Ficam, desde logo, autorizados 

,... 	 os Sra. Escrivães a microfi1mar os livros findos e papéis 

arquivados obedecidos os arts. 25 da Lei de Registros PÚ

blicos e o art. 14 do Decreto n2 64.398, de 24 de abril 

de 1969. 

CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IH6VEIS 

.~ fortigo 42 - Para os fins do disposto nos 

arts.-185 e 210 da Lei de Registros PÚblicos, deverão os 
#Srs. Oficiais e Escrivães solicitar a aprovação do JUl.ZO 

Corregedor Permanente, com antecedência, para as designa 

ções que fizerem, de modo a que as portarias possam ~er l~ ,... 
t<,vradás antes do in1cio da vigência da Lei. 

r r 

~ 
li ~ 

Artigo 52 - Os livros dos Cartórios de Regi~!jV 

trode Imóveis obedecerão aos modelos anexos à Lei 6.015 I\J 
73. 	 . ;I/.~ 

§ 12 - Embora possam ser encade~ 

nados, hipótese em que obedecerão aos limites de folhas e 
• 

medidas fixadas no § lº do art. 32 da citada Lei, recomen

da-se a adoção do sistema de folhas soltas e de fichas,com 

escrituração mecânica. 

§ 22 - A escrituração dos Livros 

4 (Indicador Real) e 5 (Indicador Pessoal) pOderá ser fei ,.. ta em fichas, ficando as medidas à livre escolha dos Srs. 

Oficiais, mas de 	forma a atender às conveniências e neces

sidades dos serviços, sem perda da segurança, certeza, co



" 

modidade e presteza no atendimento das partes. 

",., 
,Artigo 62 - Na escrituração do Livro n2 1 

(Protocolo), observar-se-á o seguinte: 

I - no anverso de cada folha, no topo, sera 
, 

mencionado o ano em curso; 

, ,
11 - o numero de ordem, que começara de ~ 

(1) seguirá ao infinito, sem interrupção; 

r 111 - na coluna destinada ao registro da data 

deverão ser indicados apenas o dia e o mês do primeiro lan 

çamento diário; 

IV - o nome do apresentante deverá ser grafa- . 

do por extenso, ressalvadas as abreviature..s usuais das pe,! 

soas jurfdicas;'" ~ ,
V - a natureza formal do t1tulO podera ser 

, , 
indicada abreviadamente (p.ex.: instr. part., escr.publ. , ~h 

, ~ I 

" . - ! l·cede cred. rural ou l.ndus • .;. etc.); i í. 
\.. ~ VI - se adotado o sistema de folhas soltas,es \ 

' 

- .
/ 

tas serão colecionadas em pastas, na ordem numérica e era-I 

nológica, contendo no máximo 200 fls. (art. 52 da Lei) ca

da, dispensada a numeração das pastas. 

Parágrafo único - A coluna desti 

nada ao lançamento do dia e mês (item 111 supra) poder á 

ser substituida por termo de abertura diário, lavrado pelo 

Oficial, seu substituto legal ou escrevente autorizado.,.. 
Artigo ?º - A cada tftulo apresentado corr~~ 

ponderá um só nÚmero de ordem no Protocolo, seja qual for 



" 


. ; 

a quantidade de 	atos a que der causa, os quais serão resu

",.. 	 midamente mencionados na coluna de "anotações" (Ex: Matri 

cula 735'. M 735; Registro 4 na Matr!culª 284 = R411 284 ; 

Averbação 2 na Matricula 145 = Av2 11 145; Averbação 4 na 

Transcrição 27.521 = Av4 Tr 27.521; Averbação 73 na Inseri 

ção 17.854 = Av?3 Insc 17.854, etc.). 

Artigo 8Q - Independem de protocolização no 

Livro n Q 1 (Protocolo) os tItulos apresentados apenas para 

~. exame e cálculo dos respectivos emolumentos. 

§ lQ - Para os fins do art. 11 

da Lei citada os Oficiais utilizarão obrigatoriamente um 

Único Livro de Recepção"de Titulos, com numeração em se,. quência, correspondente à lançada no comprovante de recebi 

mento, entregue 	80 apresentante, e no próprio titulá. !', ~ 
t; . 

;}-r 
§ - f· ~m e 	 • ~ r2 -0 A d assegurar a pr~ '{".', 

ridade de que trata o art. 12 da mesma Lei, será ainda or- { 

ganizado um fichário, em ord~m alfabética, dos nomes dos ~ -. ,.. I 

)~-
.' 	 outorgantes e devedores de direitos reais que figurarem nos 

titulos recebidos, com os números que a estes corresponde

rem no Livro referido no § lQ deste artigo (art. 186). 

§ 3Q - As fichas mencionadas no 

§ 2Q serão inutilizadas à medida que os tItulos correspon

dentes forem registrados ou cessarem os efeitos da prenotA 

ção (art. 20~). 

,.. 
Artigo 9Q Recebido o titulo, o Oficial ve

rificará sua legalidade e validade no prazo improrrogável 

de quinze (15) dias úteis. 

Parágrafo único 	- Achando-se o 



título em ordem, proceder-se-á ao registro no prazo máximo 

de trinta (30) dias, exceto quando o título já lhe tiverfi' 
sido, antes, apresentado, para verificação e cálculo de e

molumentos, em que o prazo será de quinze (15) dias, isto 

é, o prazo fixado no art. 188 da Lei 6.015/73 compreende ~ 

quele dispendido para a verificação e cálculo de emolumen

tos. 

~tigo 10' - Na escrituração do Livro nQ 2 

(~ (Registro Geral), observar-se-á o disposto nos arts. 176 e 

227 a 232 da Lei 6.015/73. 

§ 12 - Se ~orem utilizadas fi

chas, serão ainda obedecidas as seguintes normas: 

I - se se esgotar o espa,.. 
i 

ço no anverso da ficha e se tornar necessária a utilização \ 
j 

do verso t será consignada, ao pé da ficha, a expressão"co.!! I 

tinua no verso"; 
\ 

II - se for necessário. o / 

~ 
' 

transporte para nova ficha, proceder-se-á da seguinte ma

neira: 

a) no pé do verso d~ 

ficha anterior será inscrita a expressão ncontinua na fi

cha nº tt.-' 
' rb ) O numero da matr~-

cuIa será repetido na ficha seguinte, acrescido de uma b~ 
, (rra e o numero de ordem correspondente ex: Matr~cula nQ 

".. 325; na 2a. ficha, o nÚmero será 325/2; na 3a., será 325/3, 

e assi~ sucessivamente); 

c) na nova ficha, ini 



ciar-se-á a escrituração indicando-se "continuação da l1a 

trJ.cula nº " ,.r ~ 

III - Cada- lançamento de 

registro será precedido da letra UR" e o de averbação pe

las letras nAV", seguindo-se o número de ordem do lançame.,a 

to, em uma só série para os registros e averbações, acres

centando-se, ainda, o nQ da matrícula a que corresponder o 

lançamento (ex: Bl-625; "Av..2-625; Av.3/625, R.4-625,etc) • 

Ê ~acultado que DO lançamento da averbação se faça remis 

(~ são ao registro a que ela se re!erir. 

§ 22 - Se !or utilizado Livro en 

cadernado ou de ~olhas soltas, serão observadas as seguin

tes normas: 

r 
ço na ~olha, será ~eito o 

primeira ~olha em branco, 

231, nº lI). 

~ 

to 

f\! 

, \k 
, Y,W 

I - Se se ,=:gota.r t) ee.p~i'~ 

transporte da matrJ.cula para a 

I" 
w 

com remissões recíprocas (art.!,,· 

II - O número da matrícula 

será repetido na nova !olha, sem necessidade do transporte 

dos dados constantes da !olha anterior; 
• 

III Cada lançamento de xe 

gistro será precedido da letra uRn e o de averbação pelas 

letras "AV", seguindo-se o nÚmero de ordem do lançamento, 

em uma só série para os registros e averbações, acrescen 

tando-se, aínda, o nº da matrícula a que corresponder o 

~aDçamento (ex: Rl-625; Av.2-625; Av.3/625; R.4-625, etc).,... 

}..rtigo 11 - Enquanto não aberta a matrícu1 a



Quando tiver ocorrido des;-, 
\ 

do imóvel, as averbações que devam ser procedidas nos a

,... 	 tuais Livros 2, 3, 4 e 8 continuarão a ser reitas à margem 


das transcrições e inscrições, !acultado_9 uso dos livros 


de trasladamento, abertos até 31.12.1975. 


§ 12 - Só será· permitida a aber

tura de novos livros de trasladamento para possibilitar as 

averbações que devam ser reitas à margem dos registros de 

loteamentos, incorporaçõe~, especiricaçõe·s e convenções de 

condominios inscritos antes do in!cio da vigênCia da lei 

~ 	 6.015/73. 

§ 22 -Mesmo que exista livro de 

trasladamento em uso, será aberta matrícula, quando à mar

gem da transcrição não houver espaço para averbação (art.f\r.\ 
, 	 . - t \:0\,.. 	 292, § unico). , Y.i\,' 

. f'd'~ 
§ 32 

-
membramento de território de uma Circunscrição para outra, 

as averbações que devam ser feitas na primeira, 

·efetuadas nos livros de trasladamento. 
~ 

!Ftigo 12 - Se o registro anterior foi efe 

tuado em outro Cartório, a matricula será aberta com os e

lementos que constarem do título apresentado e de certi 

dão atualizada do mencionado registro e da inexistência de 

ônus, observado o § 22 do art. 13 deste Provimento. 

§ lº - Se da certidão constar a 

existência de ônus o Oficial procederá da seguinte manei ,.., 
ra: 

I - fará a matrícula do i 



r 
móvel e nela consignará, por averbação, a existência do ô

nus, sua natureza e valor; 

II - efetuará O registro 

(Lei citada, arts. 234 e segs.) do título; 

..' .,III cert~f1cara, no t~tu-

lo que devolver à parte, a averbação feita na matrícula, A 

lém do Registro, na forma do art. 19 deste Provimento • 

. § 22 - :Em qualquer das hipóteses 

{ '~ previstas neste artigo, a certidão do registro anteriorpe~ 

manecerá arquivada no Cartório em que for aberta a matrfc~ 

la. 

§ 32 - As mesmas providências r~ 

1acionadas no § 12 deste artigo serão tomadas DO caso da ~ 

" • ..L.. IA • .:." • • ...... '.,....' _ f, 
ns ",êIlC.l.a u.é OilUS .l.nscr~ ... o no pr'opr'~o l.iarl:;Or10 em que 'se .!!', \." I~ , 

rtk,fetuar a abertura da matricula. 

Arti~o 13 - Para os efeitos do disposto no 

. art. 225, § 22 da Lei 6.015/73, entende-se pór "caracteri1
zação do imóvel ti apenas suas indicações, medidas e área , 
não devendo ser considerados irregulares titulos que corri 

jam omissões ou atualizem nomes de conSrontantes menciona

dos em títulos precedentes, respeitado o principio da con

tinuidade." 

§ lQ - Entende-se como atualiza

ção dos confrontantes a referência expressa aos anteriores 

e aos que os substituiram.,... 

.:. ,I \.. 

§ 2Q - Sempre que poss~velt-serao 

mencionados, como conSrontantes, os prédios e não os seus 



,.. 


rf 


fi" 

~ 


" 


proprietários, observado o § 1º. 

§ 3º - Se por qualquer motivo,do 

título e da certidão ou do registro anterior não constarem 

os elementos indispensáveis à matrícula (v.g. se o imóvel 

está do lado par ou impar, distância da esquina mais próxi 

ma, etc.) poderão os interessados completá~los exclusiva 

mente com documentos oficiais (v.g. certidão da Prefeitura 

Municipal, etc.). 

Artigo 14 - Nos casos de fusão de matrículas, 

prevista nos artigos 234 e 235 da Lei 6.015/73, deverão os 

". Srs. Oficiais se haver com absoluta cautela na verifica
'. 

ção da área, medidas, além dos característicos e confronta-. 
ções do imóvel resultante da fusão, a fim de evitar que, 

pretexto áa unificação, sejam feitas retificações sem 

procedimento legal (arts. 213 e segs.). 

§ l~ - Além dessa verificação 

poderá ser feita a fusão de imóvel quando o requerimento 

for instruido de documento expedido pela Prefeitura Munici 

pal ou pelo INCRA que a autorize, conforme se trate de i 

móvel urbano ou rural, respectivamente. .. 
§ 2º - Idênticas prOVidências de 

verao ser tomadas em caso de desmembramento, observando-se 

ainda, quanto aos imóveis rurais, a legislação especial do 

INCRA e quanto aos lotes o art. do Dec. Lei D.º 58/37. 

§ 3º - Para a perfeita caracteri 

zação do imóvel, em caso de desmembramento, deverão ser des 

critos com todas as minúcias exigíveis no 5.teIll 3 do n. 11 

do parágrafO Único do art. 176'e artigo 225 da Lei 6015/73, 



tanto o imóvel desmembrado, como o remanescente,de modo a
".. 

possibilitar a abertura da matrícula para o primeiro e a a 

verbação da nova descrição da parte que remanesce. 

§ 4Q - Ê indispensável a uniric~ 

ção de imóveis, com a abertura de matrícula, quando mais 

de um imóvel for utilizado para a incorporação de edifício 

em condominio, observado o § 1Q acima. 

(,..., 'xtigo 12 - No caso de cédulas de crédito ~ 
-" ral ou de crédito industrial, em que figure imóvel dado em 

garantia hipotecária, proceder-se-á conforme o, disposto no 

n. II do art. 178 da Lei 6.015/73, do seguinte modo: 

I - a cédula será registrada no Livro nQ ~;,.. 
.....~potec.e. sera .,....Ao-; c:d-..,.."" A D ""'I'\Y" .....co......... ~
II - a h

o , 

- -0-- -.. ---, .1::'''''.... .......,...,. ..........."" , 


\na matricula do imóvel e nesta se fará remissão ao regis . 
~ 

, !\ ~,.,
;rf. , tro da cedula. .,'

\ . ~ \. 
X). 
; .\
~ v,

1" Artigo 16 - Ficam autorizados os Oficiais 
(~ . 

desdobrar o Livro 3 para os registros a que se refere 0,,"
1" 

art. 178 da Lei 6.015/73, desde que não utilizem o sistema 

de fichas. 
... 

Artigo 17 - Para o cumprimento dos arts. 32 

e 44 da Lei 4591/64; do disposto no Decreto 55.815/65 e no 
• 

art. 167, riQ 18, da Lei 6.015/73, os Oficiais procederãoda 

seguinte forma:r 
I - Farão a matricula do imóvel sobre o qual 

será instituido o condominio, efetuando nela o registro da 

incorporação; 
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