
PROVIMENTO Nº 005 - 1975 

 

 

 

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

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

conferidas e, 

 

CONSIDERANDO as ponderações feitas pelo Colégio Notarial do Brasil, Seção de São Paulo, e 

colaboração dos senhores Oficiais de Registro de Imóveis da Capital, assim como os estudos feitos 

pelos  senhores escrivães dos Cartórios de Registro Civil, 

 

RESOLVEM alterar o Provimento 002 - 1975, da forma seguinte: 

 

1.O artigo 14, parágrafo 1º passa a ter a seguinte  redação; 

 

Além dessa verificação só poderá ser feita a fusão do 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 imóvel a ser edificado no terreno resultante da fusão. 

 

2. O artigo 26, passa a Ter a seguinte redação; 

 

De posse da certidão os senhores Escrivães solicitarão dos interessados a atualização, sempre que 

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

artigo 225 da Lei citada, vedado o emprego de expressões vagas tais como “ COM QUEM DE 

DIREITO”,  “SUCESSORES DE”, etc...  

 

3. O artigo 28, passa a ter a seguinte redação; 

 

Nos atos relativos a imóveis deve, sempre, ser feita expressa referência ( Lei  6.015/73, artigo 176, 

parágrafo, 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 do documento oficial de Identidade. 

 

PARÁGRAFO 1º Não valem como prova de identidade o título de eleitor, o Certificado de Reservista e 

a Carteira Profissional expedida pelas Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, valendo, 

entretanto, as Carteiras expedidas pelas entidades de classe a que se refere a Lei Nº 6.206 de 

07.05.1975 . 

 

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 se houver sido feito o 

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 desmembrado e do imóvel remanescente, em casos de 

desmembramento, na conformidade do que vem previsto no parágrafo 3º do artigo 14 deste 

Provimento. 

 

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

ser expedidos sob a forma datilográfica, facultada exclusivamente a reprodução pelo sistema “FIDEI 

CÓPIA”. 

 

4º. O artigo 29 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Quando houver convenção antenupcial, os senhores Escrivães farão constar a existência do pacto e seus 

ajustes, indicando o número de seu registro e o Cartório de Registro de Imóveis onde tiver sido feito, 

além do livro, folha, data e Cartório de Notas em que foi celebrado. 

 



5º. O artigo 31 fica assim redigido: 

 

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 ). 

 

6º. O artigo 32 fica assim redigido: 

 

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 recibo especificado (Lei Nº 203/70, artigos  9º e 10º),fornecidos pelo Caixa e serão 

sempre efetivados em dinheiro ou 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 às penalidades 

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

 

7º O artigo 38 passa a Ter a seguinte redação: 

 

As assinaturas, referidas no artigo 38 da Lei de Registros Públicos, são aquelas usuais das 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 adotado na Lei anterior (R.R.P., artigo 47). 

 

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

Estado. 

 

 

 

São Paulo, 29 de dezembro de 1.975. 
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J? R O V I li E N TO. NQ. 5 /75 

Os Drs. Gilberto Valente da Silva e Egas . 

Dirson Galbiatti, Juizes de Direito da l~ e 2ª Varas 

de Registros PÚblicos, ' 

usando das atribuições que lhes são con

feridas e 

considerando as ponderações feitas pelo I I .1' 

COlégio Notarial do Brasil, Seção de São Paulo, e col~ ~. 
boração dos Srs. Oficiais 'de Registro de Imóveis da C~ -! 

pital, assim como os estudos feitos pelos Srs. Escri

vães dos Cartórios de Registro Civil, 

resolvem alterar o Provimento nº2I75, da 

forma seguinte: 

lQ) - O art. 14, § lº passa a ter a se-' 

guinte redação: 

Além dessa verificação só poderá ser fei 

ta a fusão ~o imóvel quando o requerimento for instrui 

do de documento expedido pela Prefeitura Municipal que 

a autorize, valendo para esse fil!!o a aprovação de p::'an

ta pela tlunicipalidade, de imóvel a ser edificado no 

terreno resultante da fusão. . 

-. 
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2º) - o art. 26 passa a ter a seguinte r~ 

dação: 

De posse da certidão os Srs. Escrivães SQ 

licitarão dos interessados a atualização, sempre que p0l? 

slvel, dos dados nela consignados, observado o art. 13 

deste Provimento, de forma a cumprirem o art. 225 da Lei 

citada, vedado o emprego de expressões vagas tais como 

"com quem de direito", "sucessores deu, etc •• 

"f". 32 ) - O art. 28, passa a ter a seguinte
'.. J 

redação: 

Nos atos relativos a imóveis deve, sem

pre, ser feita expressa referência (Lei 6.015/73, art. 

176, parágrafo Único, 111):r 
I - ao nÚmero de inscrição das partes no (~ 

C.P.F. ou C.G.C., exceto nos casos em que a parte esti 

ver isenta de inscrição nesses cadastros e assim o de

clarar, o que será consignado sob sua responsabilidade;
f'. 

-) 11 - ao número dé Registro do documento o


ficial de Identidade. 


§ lº - Não valem como prova de identidade 


o tltulo de eleitor, o Certificado de Reservista e a Ca~ 

teira Profissional expedida pelas Delegacias Regionais 

do Ministério do Trabalho, valendo, entretanto, as Car

teiras eÃ"'Pedidas pelas entidades de classe a que se re

fere a Lei nº 6206, de 7.5.1975.

r\ 
111 - nome dos cônjuges e regime de bens do 

casamento, salvo nos (!asos em que houver representação 

e da procuração não constar esses elementos; 
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IV - nÚmero de contribuinte, dado ao imó

vel pela Pre~eitura Municipal se houver sido feitool~
".. 

çamento; inexistindo este, será consignado no ato; 

v - ao documento oficial que autorizar a 

fusão ou o desmembramento de imóveis (art. 14 supra); 

VI - descrição minuciosa do imóvel desme~ 

brado e do imóvel remanescente, em casos de desmembra

mento, na conformidade do que vem previsto no § 3Q do 

artigo 14 deste Provimento. 

Cf" 
ParágrafO ún~-Os traslados dos atos notA 

riais destinados aoRegistro de Imóveis só poderão ser 

expedidos sob a forma datilográfica, facultada exclusi

vamente a reprodução pelo sistema "lidei cópia11. 

r 	 n 

42 ) - O art. 29 	passa a vigorar com a se- \~ 

guinte redação: "'r 
i 

Quando houver convenção antenupcial, os ! 

Srs. Escrivães farão constar a exist~ncia do pacto e 

../ 	 seus ajustes, indicando o nÚmero de seu registroeo Ca~ 

tório de Registro de Imóveis onde tiver sido feito, a

lém do livro, folha, data e Cartório de Notas em que foi • 

celebrado. 

( "'J 	
~ 

5Q) O art. 31 fica assim redigido: 

Nos atos relativos a imóveis basta refe

rência resumida, mas minuciosa, aos alvarás judiciais 

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


litar pronto atendimento às necessárias consultas (Lei 




~ 

.. 

n 2 6.015/73, artigo 224). 
(" 

62 ) - O art. 32 	fica assim redigido: 

,
A todos os pagamentos feitos aos Carto

rios de Notas, por atos ali praticados e quaisquer ou

tros de que se incumba (pagamento de imposto de trans

missão, extração de certidões, registro) devem corres 

ponder recibo especificado (Lei n2 203/70, arts. 92 e 

102 ), fornecidos pelo C~ixa e serão sempre efetivados 
~ 

) 	 em dinheiro ou cheque nominal em favor do Cartório, ve

dada, por qualquer forma, a qualquer pretexto e sobqua~ 

quer titulo, o recebimento de·dinheiro por escreventes 

ou auxiliares. (! 
r Parágrafo Único - O descumprimento do di.§. / 

posto neste artigo, será considerado, para fins discipli ~ 

nares, falta grave, sujeitando os Srs. Escrivães, Escr~ I 
ventes e Auxiliares às penalidades previstas na Reso~ 

,..... ção n2 1/71, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. 
.... 
...,.•.) 

72 ) O art. 38 passa a ter a seguinte red~ 

-çao: 

As assinaturas, referidas no art. 38 da 

Lei de Registros Públicos, são aquelas usuais das. par

tes, podendo os Escrivães, por cautela e para facilitar 

a identific~ção futura, colher, ao lado, as assinaturas 

com os nomes por inteiro, a exemplo do procedimento ado,.. 
tado na Lei anterior (R.R.F., art. 47). 


Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, tran..ê. 
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mitindo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça do· 

Estado. 
r / 

são paul~9 de dez~r 
....., 

.t.l 
I 

Gjlberto Valente 

Juiz de iré{to da lª Vara de-IL~ 
I 

')1

. Juiz de Direito da 2~ Vara de Registros .PÚblicos 
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