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o Dr. NARCISO ORLANDI NETO,Juiz de Di 

reito titular da 1~ Vara de Registros Públicos e Corregedor 

Permanente dos cartórios de Registro de Imóveis da Comarca 

da Capital, no uso de suas atribuições, 

des para a 

CONSIDERANDO as conhecidas 

elaboração das indicações reais; 

dificulda 

dor Real, 

CONSIDERANDO a deficiência do Indica 

principalmente em relação aos registros antigos; 

os registros de 

da matrícula; 

maior 

CONSIDERANDO a necessidade de 

segurança, mormente no ato de 

cercar 

abertura 

t 
t 

! 

CONSIDERANDO que a designação cadas 

trai dos imóveis, posto que não se apresente com a rigidez 

desejável, constitui elemento seguro para identificação das 

unidades, 

D E T E R M I NA: 

1. Os Cartórios de Registro de Imó 

veis adotarão indi~ador cadastral, que será outro repositQ 

rio de todos os imóveis que figurarem nos livros oficiais. 

2. O indicador cadastral será fonna 

do por fichas individuais, arquivadas em ordem 



·l 

numeraçao de setor e delas constará, além do numero do ca 

dastro da Prefeitura, o da matrícula do imóvel . 

.. '''.~t~ P~..-/~t.,.:;f ....! 
". , ~ ~ / f 

3. Do Indicador Real "(Livro n94) cons 

tará, obrigatoriamente, além dos elementos de identificação 

previstos no artigo 179 da Lei n9 6.015/73, também a desi~ 

ção cadastral do imóvel. 

4. Concomitantemente à prática de 

atos decorrentes de títulos apresentados, os cartórios obser 

varão se da matricula respectiva consta a designação cadas 

traI e se esta foi alterada, cuidando, numa e noutra hip§ 

tese, de proceder, de ofício, à inclusão ou alteração que 

se fizer necessária, quer na matricula, quer nos indicado 

res mencionados nos itens 1 e 3. 

5. Nenhuma alteração no indicador ca 

dastral implicará destruição da indicação anterior, devendo 

ser feitas apenas remissões reciprocas. 

Esta portaria entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Encaminhem-se cópias, como de praxe. 

WI i t ~ ! t I' 'M2' o DR. NARCISO OIlI.A.NDI NETO,i a ~w, ~ a ia. ae Registros PÚblicos e Cor
regedor Parmanente dos Cartórios de Registro de ImÓveis 

da Coaerca da Oapital, no uso de SUBS atribuições CON

a~DERlRDO a! conhecid.a dificuldades para a elsbo;sçâo

daa indicaçoe. reeia; CONSIDERANDO a deficiência do Iu P. R. I.
dicador Real. principalmente em _relação aos regiatroa

antigoe; CONSIDERANDO a necesaidade de cercar os regis

troelde lIIIIior e.~1l9a, mormenta no ato de abertura da 

~tr--!~~~":.~!l!I..~OO que 8 designaçio clidaa~r81 d08

Lih.,..:I._, POllCO que DIO le apreilq1:e COIII à X'1g1!líÍ1IS deae-' 

~'vall' oonatitui eleáanto,eegurg para inentitioaç'o daa 

UDi4aa.8, ~AI 1. Oa oartorioe de Refietro de 1IIIÓ 

vai, adotarao indicador cadaetral, que eer outro repO= 

aitor10 de todoll 011 .ia6veia que tilJFarem nOIl 11vrCIII oU 

oiai.. 2. O indicador cada.tral .era tormado por tichas 

'individuai., arquivada a ,m o~.. creIoente de numeraçlo 
de aetor e delall constara"alim 40 nÚlllero do oadaetro~ 

, Prete'tura, o da matriculf do imóvel. ;. Do indi9ador
aal (Livro nS 4) conetara, obrigatorialllente, alem doe 

alementos de identiticaçlo previatosno artigo 179 da\.i! DI 6.0l517~, também a deeifDação cadástral do 11116
vel.,4. Ooncolll1taJItemente 1 prat~ca de atos decorrentee 
de t1tuloa apresentadoe, os cartorios abservarão se da
.atricula respectiva consta a designaçlo cadaatral e" 
eata foi aIteraça, cuidando, numa e Doutra hipótese, de 
proceder. de oticio, à incl~lo ou alteraçlo que ae t1 

ser ~ecea8'ria, quer na I118tricula, quer noa indjCadoria 

menc~onadoe nOIl itena 1 e ~. '5. Nenhaa alteraç o DO 111 

dicador cadastral implicara deetruição da indiçaçlo in 

terior, devendo ser teita apenaa remias8ea reciprocas. 

Esta portaria. e)ltra 8IIl vigor na deta de sua publ1caçlo. 

Encaminha-se cOPia:;;s COIIIO de praxe. P.R.I. alo Paulo 
15 de maiO d, 198~. a) j1180 ORLAJlDI .lti!rO) Juiz d, ni 
reito. • '. O _"tQ'H f?r\:(gr 
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