
PROVIMENTO Nº 003 - 1980 

 

 

 

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

Públicos da Comarca da Capital, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e; 

 

CONSIDERANDO o tempo de prescrição dos débitos fiscais, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar o artigo 1137 do Código Civil com esse instituto, 

 

CONSIDERANDO as dificuldades para a obtenção de certidões negativas, nos casos em que há débitos 

já cobertos pela prescrição, 

 

CONSIDERANDO que o Poder Público Municipal dispõe de meios legais para efetivar a cobrança de 

sua dívida ativa, 

 

CONSIDERANDO os entendimentos mantidos com o Poder Público Municipal, 

 

RESOLVE: 

 

ARTIGO 1º Os Senhores Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis, além dos casos previstos no 

artigo 44 do Decreto Lei Nº 203 / 70, registrarão quaisquer títulos independentemente de apresentação 

de certidões de débitos fiscais municipais se com eles for exigido comprovante, expedido pela 

Prefeitura Municipal, de posição fiscal do imóvel e nesse comprovante se verificar a inexistência de 

dívida correspondente aos últimos 5 anos da data da apresentação do título. 

 

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

 

P. R. C., transmitindo–se cópia à Prefeitura Municipal. 

 

 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de abril de 1.980. 
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