
PROVIMENTO Nº 002 – 1980 

 

 

 

Doutor GILBERTO VALENTE DA SILVA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Registros 

Públicos, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 

 

CONSIDERANDO o que foi decidido no processo Nº 664/74, requerido pela Prefeitura Municipal de 

São Paulo; 

 

CONSIDERANDO que a sistemática por ele introduzida permitiu a este Juízo, em perfeita consonância 

com a Prefeitura Municipal e os Senhores Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis, a 

regularização de centenas de loteamentos irregulares; 

 

CONSIDERANDO que com tais providências vem sendo acautelado o patrimônio público, 

resguardado que ficou contra a eventual alienação de vias públicas e espaços livres constantes de 

planos de loteamentos aprovados; 

 

CONSIDERANDO que na gestão do atual Prefeito Municipal foi incrementada a regularização desses 

loteamentos; 

 

CONSIDERANDO que é necessário e conveniente abreviar-se o tempo dessa regularização, a despeito 

de ela se estar efetivando em curto período; 

 

CONSIDERANDO que os novos entendimentos mantidos com o Chefe do Executivo Municipal e os 

Senhores Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis possibilitam a aceleração dessa regularização; 

 

RESOLVE: 

 

ARTIGO 1º Os pedidos de averbação e abertura de ruas, praças, vielas, áreas de recreio e demais 

espaços livres constantes das plantas submetidas à aprovação da Prefeitura Municipal e por esta aceitas 



serão, na forma dos artigos 167, II, 4  e  246  e  parágrafo único da Lei de Registros Públicos 

apresentados diretamente pela Municipalidade aos Cartórios de Registro de Imóveis , acompanhados de 

cópia da planta aprovada. 

 

ARTIGO 2º Os Cartórios farão as averbações requeridas após a necessária verificação , que incluirá a 

titulariedade do domínio, a disponibilidade de área e outros elementos necessários à regularidade do ato 

a ser praticado. 

 

ARTIGO 3º Uma vez preenchidos os  requisitos legais os pedidos serão atendidos no menos espaço de 

tempo possível , dado o caráter social que cerca a medida. 

 

ARTIGO 4º Nos casos em que os Senhores Oficiais entenderem impossível a averbação ou que devam 

ser complementados os elementos fornecidos pela Prefeitura Municipal, com esclarecimentos a respeito 

encaminharão a este Juízo para exame e decisão. 

 

ARTIGO 5º Não devem ser considerados irregulares os pedidos contenham requerimento de averbação 

de abertura de vias públicas já feitos total ou parcialmente, tendo em vista que a nova solicitação 

permitirá melhor definição das áreas ocupadas e possibilitará, com a planta, sua efetiva localização no 

imóvel transcrito. 

 

CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da Lei. 

 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 1980. 

 

Registre-se. Comunique-se. Remetam-se cópias à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.  
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