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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA 
PROVIMENTOS 

20.04.2004 

PROVIMENTO CG N.o 09/2004 

Altera a redação da alínea "f' do item 16 do Capítulo XIV, do subitem 86.3 do 
Capítulo XX e do item 125 deste Capítulo, bem como introduz os subitens 2.1, 2.2, 
2.3, 48.2 e 48.3 no Capítulo XX e as aHneas "q", "r" e "s" no item 125 deste Capítulo, 
sempre das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O DESEMBARGADOR JOSÉ MÁRIO ANTONIO CARDINALE, CORREGEDOR 
GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE sAo PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, 

II CONSIDERANDO o disposto na lei Federal nO 10.267, de 28 de agosto de 2001, no 
Decreto nO 4.449, de 30 de outubro de 2002 e nas Instruções Normativas do INCRA 
nOs. 12 e 13, de 17 de novembro de 2003, 

CONSIDERANDO o exposto e decidido nos autos do Processo CG 2.863/01 -
DEGE 2.1, 

R ESO L V E, 

Artigo 1° - Fica revigorado o artigo 3° do Provimento CG 10/02, mantida sua redação 
original. 

Artigo 2° - Fica alterada a redação da alínea "f' do item 16 do Capítulo XIV das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, nos seguintes termos: 

f) quando se tratar de imóvel rural, menção dos dados do Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural- CCIR, elencados no parágrafo 6° do artigo 22 da lei n° 4.947, de 06 
de abril de 1966, com a redação dada pela lei n° 10.267, de 28 de agosto de 2001 ; 

Artigo 3° - Ficam acrescentados ao item 2 do Capítulo XX das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça os seguintes subitens: 

2.1. O acesso ao fólio real de atos de transferência, desmembramento, parcelamento 
ou remembramento de imóveis rurais dependerá de apresentação de memorial 
descritivo elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos 
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e com precisão posicional estabelecida pelo INCRA. 

2.2. O memorial descritivo certificado pelo INCRA será arquivado em classificador 
próprio, com índice no qual haverá remissão à matrícula correspondente. 

2.3. Para os fins e efeitos do parágrafo 2° do artigo 225 da lei nO 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, uma vez apresentado o memorial descritivo segundo os ditames 
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registro de subseqüente transferência da totalidade do imóvel independerá de novo 
memorial descritivo. 

Artigo 4° - Ficam acrescentados ao item 48 do Capítulo XX das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça os seguintes subitens: 

48.2. A descrição georreferenciada constante do memorial descritivo certificado pelo 
INCRA será averbada para o fim da alínea lia" do item 3 do inciso 11 do parágrafo 1 ° 
do artigo 176 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, mediante requerimento 
do titular do domínio nos termos do parágrafo 5° do artigo 9° do Decreto nO 4.449, de 
30 de outubro de 2002, e apresentação de documento de aquiescência da 
unanimidade dos confrontantes tabulares na forma do parágrafo 6° do mesmo artigo, 
exigido o reconhecimento de todas as suas firmas. 

48.3. Não sendo apresentadas as declarações constantes do parágrafo 6° e a 
certidão prevista no parágrafo 1°, ambos do artigo 9° do Decreto n° 4.449, de 30 de 
outubro de 2002, o Oficial, caso haja requerimento do interessado nos termos do 
artigo 213 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, encaminhará a 
documentação ao juiz de direito competente, para que a retificação seja processada 
na forma do mesmo dispositivo legal. 

Artigo 5° - Fica alterada a redação do item 125 do Capítulo XX das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, fazendo-se incluir as alíneas "q", "r" e "s", 
nos seguintes termos: 

125. Os Oficiais de Registro de Imóveis deverão arquivar, separadamente e de forma 
organizada, em pastas, classificadores ou microfichas: 

q) comunicações mensais enviadas ao INCRA relativas a mudanças de titularidade, 
parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, retificação de área, 
reserva legal e particular do patrimônio natural e outras limitações e restrições de 
caráter ambiental, envolvendo os imóveis rurais, inclusive os destacados do 
patrimônio público; 

II r) comunicações recebidas do INCRA relativas aos atos descritos na alínea anterior; 

s) memoriais descritivos de imóveis rurais certificados pelo INCRA. 

Artigo 6° - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo, 19 de abril de 2004. 


