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o Doutor Gilberto Valente da Silva, Juiz de D~ 

reito da lA Vara ide Registros PÚblicos da Comarca da Ca-
Ipital, 

USANDO 'das atribuições que lhe são conferidas 

r e 

CONSIDERANDO as divergências surgidas no exame 

de t!tulQs pelos srs. Oficiªtª 4e Registro de Imóveis,e~ ,. 
A I

p@olftlmonto 06 oonstituldoB Antou da vimOfto1a dA ~.1 Da 

6.015/73; /; 
.7 

CONSIDERANDO as implicações decorrentes da in


cidência da nova legislação, atingindo t!tu1~s consubs


r tanciadores de negócios jur!dioos aperfeiçoados sob a é

gide de outras normas legais; 

I _ 
" . 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização de 

critérios no exame desses documentos, para segurança dos 

registros, conhecimento dos srs. Tabeliães de Notas e 

tranqHilidade da população, esta em última análise,ama~ 

ar interessada nos registros; 

" III .\. ., • . I I '" '. . '., I 

CONSIDERANDO, finalmente, as reuniões e os en

tondim.nto8 mantidos OOM 08 ere. Tabeliães de Notas e os 

• fi' . ,'., 
._'_.~ __ ~" _."L...~ _____ •___, _____• 
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sra. Oficiais de Registro de Imóveis da Capital, assim c.2, 
A. A mo a experiencia baur1da nos dois meses de vigencia da 

referida lei, 
'v 

RESOLVE 

Recomendar aos srs. Oficiais dos Cartórios de 

Registro de ImóvJis o seguinte: 

I) - f~ca'dispensada a referência ao nÚmero de 

inscrição no Cadastro Geral das Pessoas F!sicas nos- se

guintes casos: 

a) - escrituras lavradas até a vigência da Portaria Hi- (l 
n1eter1a1 GB 224, de ;1.08.1970 (IuBtrução 6.R.r.I;1); Ii 

\ ' . , i 

b) - escrituras lavradás até 31 de dezembro de ~975, pa-~ 

ra as quais tenham sido utilizadas procurações outorga

das até 31 de agosto de 1970; 
" 

c) - escrituras que cumpram compromisso celebrado até 31. 

08.1970, desde que o compromisso ou esteja regularmente 

registrado ou, sendo apresentadO, se verifique, pelas dA 

tas ~o reconhecimento das!irmas, ou registro em Cartório 

de Registro de TItulos e Documentos, é de fato, anterior 

a 
, 

data acima posta; 

d) - escrituras de valores inferiores a (fllO.OOOtOO. 

, ' , A ,
II~ - e valida a re!erencia ao numero do C.P. 

F. do procurador ou procuradores desde que o mandante s~ 

ja domiciliado no exterior. 

-
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111) - fica dispensada a referência ao numero 

de inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes,daapeA 
I 

soas jurldicas, nÓs seguintes casos: .\ 

a) - escrituras lavradas antes da vigência da Portaria 

GB 224, de 31 de agosto de, 1970;, 
I ,

b) - escrituras que cumpram compromissos celebrados ate 
j 

I . 

31.08.1970, desde que o compromisso ou esteja registrado 
~,-

no Cartório ou, sendo 'apresentado, se verifique, na mes. 
I 
, 

• 
ma forma do item ,I, letra "c" supra, que são anteriores 

" a essa data; 

c) - escrituras outorgadas por firmas em regime de liqu~ 

dação ou já encerradas antes de 31.08.1970. " ,, 

IV) - quanto ao número de inscrição no Cadas
. /' 

tro das Pessoas F!sicas, em relação aos espólios, obser-~ 

var-se-á o seguinte: 

a) - é dispensável nos casos de falecimentos' ocorridos A 

té 31 de dezembro de 1975; 

b) - é eXig!vel nos casos de o falecimento ter ocorrido 

após 12 de janeiro de 1976. 

v) - quanto aos herdeiros, observar-se-á o s~ 

guinte, no que diz respeito ao nÚmero de sua inscrição no' 

Cadastro das Pessoas F!sicas: 

a) - nos formais de partilha expedidos em inventários e 

arrolamentos abertos por morte ocorrida até 31 de dezem

bro de 19769 não se deve exigir essa referência; 

-'". ~---
~ 
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b) - nos formais de partilha e cartas de adjudicação ex

pedidos em decorrência de inventários ou arrolamentos a
I 

ber~os por morte :ocorrida após 31 de dezembro de 1975, 
, 	 A •

"deve, necessariamente, constar re!erenc~~ a esse elemen

to. 

VI) - quanto ao 	pacto antenupcial, é dispensá-
I 

A ' 

vel a referencia'ao seu registro, no corpo da escritura 

desde que lavrada at'~ 31 de dezembro de 1975, exigindo,. 	 -se esse elementb se o ato notarial tiver sido praticado 

após a vigência da Lei n2 6.015/73; 

/1VII) - quanto ao regime de bens, igualmente fi  / I 
• jca dispensada a 	referência a ele, nas escrituras 1avra- · I 
, J 

, 	 A 
t•• 

I 

dao ate ~1 d~ de~embrg de 1975, ç1rc~§tªnc1a que geve \ .'"
/:'l 

vir expressamente consignada nos atos notariais posteri~ 

res a essa data; 

VIII) - quanto 	aos caracteristicos e confronta,.. 	 .' 

ções (art. 225 da Lei n2 6.015/73), são aceitas as refe

rências, feitas nas escrituras lavradas até 31 de dezem

bro de 1975, a "com quem de direito", "sucessores de fu

lanó de tal", "beltrano de tal ou sucessores", descrição 

não válida, entretanto, se o ato notarial foi formaliza

do após a vigência da referida lei. 

IX) - quanto aos titulos formalizados eo Juizo 

(certidões ou mandados), para as penhoras, arrestos, se

qüestros e outras medidas cautelares, preventivas ou in

cidentes, assim como nas cartas de adjudicação, arrematã 

~ -,..~ .. .~ 	 -_.'''.'--,'~"'"""---- , 
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ção, observnr-se-á o seguinte: 

I 

a) - quando o auto respectivo foi lavrado antes de 31 de 
". ,I • A •dezembro de 1975, d1spensam-se as referenC1as ao numero 

de C.P.F., C.G.C., Registro Geral, do credor, do deve

dor, do executado, do arrematante, etc.; 

b) - quando o auto respectivo foi formalizado após 31 de 

dezembro de 1975, deve obedecer, integralmente, para po
. -

der Ber registrado" às exigências da vigente Lei de Re

gistroB PÚblicos.
I 

~ 

x) - Fica dispensada a referência ao número do 

Registro Geral do documento de Identidade nos seguintes 

casos: '\• 
, 

a) - nas escrituras lavradas antes de 30.12.1970. inicio: 
\da vigência do Provimento 6/70; 

\ 

'/ 
b)-nas escrituras lavradas com base em procuração outor

gada até 31.12.1975, da qual nãoODnstareferência a eSS8 ,.. elemento. 

XI) - As mesmas disposições aplicam-se, no que 

couber, aos instrumentos particulares. 

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

Remetam-se cópias à E. Corregedoria Geral da 

Justiça (Código Judiciário do Estado, art. 232), ao Coli 

gio Notarial e aos srs. Oficiais de Registro de Imóveis 

da Capital, assim como à Associação dos Advogados de São 
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Paulo. 

I 

Registr~-se e publique-se. 
'v 

Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, ,aos 

11 de março de 1976. ,1 
r 
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,Gilberto Valente da SiIVof) ,. 
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