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FROVIr'lENTO NQ 02/81. 

o Doutor J03~ D~ ~GLLO Ju1Y~UEI~, Juiz de Direito da 

Primeira Vara de Registros PÚblicos e Corregedor Fer 

manente dos Cartórios de Registros de Imóveis da Ca 

pital, usando das atribu~9ões que lhe são conferidas 

por lei, 

COl\jSIlJEP..ANDO o que dispõe o ar 

tigo 11 da Lei 6.756, de 19 de dezembro de 1.979; 

cm:SIDERA:EOO a possibilidade de 

desmemb~amentos de áreas de terrenos em quadras cer 

cadus êe vias ?áblicas oficiais, já urb~izadas e do 

tadas ~e todos os melhoramentos públicos; 

C02'iSIDERlu~DO que nesses casos 

não há co~o o deômembrador se co~prometer a executar 

obras de infra-estrutura a que alude o artigo 18,i~ 

V da referida lei; 

CONSIDER.A.l'mO a posição adotada 

pela :,?re.feiturH do Hunicípio de 3ão Paulo, que em al 

varás de lice~ça para desdobro de lotes tem declara 

do se= êispensável o registro a que se refere o arti 

go 18 da Lei 6.766/79; 
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coriSI:CE.t.{..t2:~O que a Lei 6.766/79 


não revogou neu suprimiu a ave~~ação cos desmembr~ 


f'" tos p::-evista no nº 4 do ítem. II do a.rtigo 167 e § 


Único do artigo 24ó, da Lei 6.015/73; 

CO!·~ .SIDZ':li·-=·~~O a tese apresent.! 

da. pelo Oficial Elvi::.o Silva Fi1 ho, no ~lII Encontro 

de Oficiais de Registro de Inó'leis do Brasil e apro 

vada por unanimidade; 

f"'. RESOLVE: 

~RTIGO 12 - Fica acrescentado 

ao § 12 do artig~ 19 do Frovi~ento n2 06/800 se~ 

te inciso: ,..... 
XI - o des::e:norame:cto de terre 

nos situados e~ vias e 103radou=~s públicos ofi 

ciaia, inteêral::1ente urba...'1izacios, desde que aprovado , pela Prafeitura Nunicipal, com ei?reSSa dispensa de 
,. . o parcelador realizar quaisquer :1elhora.::.entos publ~. 

coso. 

§ único - O Cartório averbará 

o des::e!:lOraIldnto na t . - ou na !!lat r~cula doranscrJ.çao ' 

imóvel sujeito ao parcelamento,e abrirá, de imediato 

' ou o,I,)rtunamente, matrJ.cu, 1 as para cada UIla das areas 

desmen~~adas e rest~tes (§ ~~ico do artigo 235 dar Lei dos Registros PÚblicos) • 
• 

ARTIGO 2º - Este ProVimento en 

"_ .'J;!'_...,i-~_,,".~: _'~_1-.,,__:" 
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entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas 

as disposições em co~trário. 

r
Cucpra-se, na forma e sob as pe 

nas da lei. 

Dado e passado nesta cidade de 

são PaUlo, ao primeiro dia do mês de maio de 1.981. 

,.. ·~L/.{UE 
Juiz de Dxreito 
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