
PROVIMENTO Nº 002 - 1976 

 

 

 

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

Públicos da Capital, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 

 

CONSIDERANDO o que dispõem os artigos: 167, II, 1, 169, 172, 177 , 178 , IV , da Lei  6.015 de 

dezembro de 1.973, com a redação dada pelo artigo 2º da Lei  Nº 6.216  de 1.975 , e com as alterações 

decorrentes das Leis Nº s  6.140 , de 28 de novembro de 1.974 e 6.216 de 30 de junho de 1.975; 

 

CONSIDERANDO  o que ficou determinado no artigo 29 do Provimento  Nº  002  -  1975; 

 

CONSIDERANDO  que, na ausência de dispositivo regulamentar que se estenda aos Cartórios de 

Registro Civil das Pessoas Naturais com anexo de Notas dessa e de outras Comarcas, estes vêm 

praticando atos em desacordo com os dispositivos acima citados, 

 

DETERMINA: aos senhores Oficiais dos Cartórios de Registros de Imóveis da Comarca da Capital que 

não registrem escrituras ou documentos particulares que transmitentes ou adquirentes, credores ou 

devedores sejam  casados pelo regime da separação de bens sem que do ato conste , expressamente, o 

Cartório em que o pacto foi registrado e o número desse registro. 

 

CUMPRA – SE, na forma e sob as penas da Lei. 

 

Registre-se,  Publique-se  e Comunique-se à Egrégia Corregedoria  Geral  da Justiça, transmitindo-se 

cópia ao Colégio Notarial do Brasil, e a  Segunda Vara de Registros Públicos. 

 

 

 

São Paulo,  13  de  Fevereiro  de  1.976. 
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foi registrado e o numero desse registro. 

Cunpra-se, na forma e sob as penas da 

lei. Registre-se e Publique-se. 

C · ' o~unlque-se a E. Corregedoria Geral da 

Justiça, transmitindo-se cópia ao COlégio Notarial do 

Brasil, e à 2a. Vara de Registros 
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