
PROVIMENTO Nº 007 – 1980 

 

 

 

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

Comarca da Capital, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 

 

CONSIDERANDO que a partilha de bens é simplesmente declaratória e 

Não atributiva de propriedade; 

 

CONSIDERANDO que a sucessão ocorre no exato momento da morte do autor da herança   (ARTIGO 

1.572 c.c. artigo 1.574 do C.Civil); 

 

CONSIDERANDO que o cancelamento de eventuais cláusulas restritivas deve ser feito diretamente 

por requerimento dirigido ao Sr. Oficial do Registro Imobiliário, instruindo com documento hábil (art. 

250, inc. III L.R. Públicos); 

 

CONSIDERANDO, por último, que o Sr. Oficial deve estrita obediência ao princípio da legalidade, 

 

RESOLVE: 

 

ARTIGO 1º Os Senhores Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis da Capital providenciarão, à 

vista de requerimento escrito de pessoa interessada, instruído com a certidão de óbito do titular do 

registro, o cancelamento das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. 

 

ARTIGO 2º Quando da apresentação de formal de partilha dos bens do titular do registro, os Senhores 

Oficiais deverão, sempre, considerar, no exame do título, a situação do imóvel à época do falecimento 

e, conseqüentemente, da sucessão. 

 

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

 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos vinte de agosto de mil novecentos e oitenta. 
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