
PROVIMENTO Nº 003 - 1975 

 

 

 

Os Doutores GILBERTO VALENTE DA SILVA e EGAS  DIRSON GALBIATTI, MM - Juizes de 

Direito das Primeira e Segunda Varas de Registros públicos, usando das atribuições que lhes são 

conferidas, 

 

RESOLVEM: 

 

ARTIGO 1º O artigo 24 do Provimento 002 - 1975 passa a ter a seguinte redação: A partir de 1º de 

janeiro de 1976, salvo quando lhes for exibido o último título transcrito, os senhores Escrivães dos 

Cartórios de Notas, antes da lavratura de qualquer ato relativo a imóveis, para sua perfeita 

caracterização, solicitarão das partes, certidão do Cartório de Registro de Imóveis, atualizada, com os 

elementos a que se refere o artigo 225 da Lei 6.015/73. 

 

ARTIGO 2º O artigo 38 do Provimento 002 - 1975 passa a Ter a seguinte redação: Entende-se como 

local do parto, a que se refere o artigo 51 da Lei 6.015 / 73, o distrito ou subdistrito de residência dos 

pais ou da mãe do registrando. 

 

ARTIGO 3º O artigo 1º das Disposições transitórias, passa a ter a seguinte redação: Permanecem válidas 

as autorizações concedidas nos termos do artigo 17  do  Decreto  Nº 5.129 de 23 de julho de 1931. 

 

Registre-se. Publique-se.  Cumpra-se. 

 

 

 

São Paulo, 28 de novembro de 1.975. 
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PRÕVIMENTO N2... 3/75 
",... 

Os Drs. Gilberto Valente da Silva e Egas 

Dirson Galbiatti, Ju!zes de Direito da 1~ e 2B Varas 

de Registros PÚblicos. 

~ 
Usando das atribuições que lhes são con

feridas 

RESOL1['Rf1:" 
Artigo 12 - O artigo 24 do Provimento 2/ 1 

75 passa a ter a seguinte redação: A partir de lQ de \//=-~' janeiro de 1976, salvo quando ~hes for exibido o Últi-~ 

mo titulo transcrito, os Srs. Escrivães dos Cartórios 

de Notas, antes da lavratura de qualquer ato relativo 

a imóveis, para sua perfeita caracterização, solicita

rão das partes, certidão do Cartório de Registro de I- · 

móveis, atualizada, com os elementos a que se refere o 

artigo 225 d~ Lei 6.015/73. 

,... 
Artigo 2º - O artigo 38 do Provimento 2/ 

75 passa a ter a seguinte redação: Entende-se como lo

cal do parto, a que se refere o" artigo 51 da Lei 6.015/ 

73, o distrito ou subdistrito de residência dos pais 



ou da mãe do registrando. 

f' 
Artigo 32 - O artigo 12 Das Disposições 

Transitórias, passa a ter a seguinte redação: Permane

cem válidas as autorizações concedidas nos termos do 

artigo I? do Decreto nº 5.129 de 23 de julho de 1931 • 

.Registre-s~bliqUe-se: Cumpra-se. 

~ Bão Paul:?/28 de n,L~de 1./9/7 5. 

GIlberto Valente 

Juiz de Dire~io da lê Vara de Registros PÚblicos,.. 

~.,. Juiz de Direito da 2A Vara de Registros PÚblicos 

• 

,... 
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