
PROVIMENTO Nº 003-1988 

 

 

 

Os Doutores José Renato Nalini e Ricardo Henry Marques Dip, Juízes de Direito em exercício na 

Primeira Vara de Registros Públicos da Capital, no uso de suas atribuições legais, 

  

CONSIDERANDO 

 

 A falta de uniformidade dos Cartórios de Registro de Imóveis da Capital na qualificação dos 

desmembramentos, seja quanto à exigência do registro especial do artigo 18 da Lei n. 6.766, de 19 de 

dezembro de 1.979, seja em relação aos documentos exigíveis quando a este não subordinados, e a 

conveniência de uniformização dos serviços do registro predial, em benefício da comunidade de 

usuários, 

 

RESOLVEM 

 

Artigo 1º.- Fica dispensado de observância do preceito do artigo 18 da Lei n. 6.766, de 19 de dezembro 

de 1.979, o parcelamento que preencha cumulativamente as seguintes condições: 

 

a) não implique abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, prolongamento, 

modificação ou ampliação de vias existentes, ou, de modo geral, transferência de áreas para o domínio 

público; 

  

b) não provenha de imóvel que já tenha, a partir de dezembro de 1.979, sido objeto de outro 

parcelamento; 

 

c) não importe em fragmentação superior a dez (10) lotes. 

 

Parágrafo único. Para a abertura de matrículas de lotes de parcelamento que preencha as condições 

mencionadas, exigir-se-ão, além de eventuais certidões registrárias, os seguintes documentos: 

I - aprovação municipal urbanística; 

II - original do projeto aprovado, quando a aprovação de desmembramento derive da edificação; 



 

III anuência da Secretaria de Estado dos negócios Metropolitanos, se a gleba se localizar: 

a) em área de proteção de mananciais; 

b) em área limítrofe do município, ou que pertença a mais de um município; 

IV – licença de instalação de CETESB, quando se tratar de gleba situada em área de proteção de 

manancial. 

 

Artigo 2º.- A dispensa de documentos quanto aos parcelamentos que não preencham a integralidade das 

condições estabelecidas no artigo anterior dependerá sempre de apreciação da Corregedoria 

Permanente. 

 

Artigo 3º.- Este provimento entrará em vigor na data de sua veiculação pela imprensa oficial. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 

 

 

São Paulo, 22 de Março de 1.988. 
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PROVIMENTO N. 3/88. 

Os Doutores José Renato Nalini e Ricardo 

Henry Marques Dip, Juízes de Direito em exercício 

na Primeira Vara de Registros Públicos da Capital, 

no uso de suas atribuições legais, 

"., 

CONSIDERANDO: 

'1 

a falta de uniformidade dos Cartórios de 

Registro de Imóveis da Capital na qualificação dos 

desmembramentos, seja quanto à exigência do regis

tro especial do artigo 18 da Lei n. 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979!-,' seja em relação aos documentos e

xigíveis quando a este não subordinados, 
/---"... 

e a conveniência de uniformização dos ser

viços do registo predial, em benefício da comunida

de de usuários, 

RESOLVEM: 

Artigo 10.- Fica dispensado de observância 

do preceito do artigo 18 da Lei n. 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, o parcelamento que preencha cumu

lativamente as seguintes condições: 
i. ' .;

a) não implique abertura de novas vias ãe 

~~ 
~ 

" 
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circulação, de logradouros públicos, prolongamento, 

modificação ou ampliação de vias existentes, ou, de 

modo geral, transferência de áreas para o domínio 

. público; 

b) não provenha de imóvel que já tenha, a 

partir de dezembro de 1979, sido objeto de outro 

parcelamento; 

c) não importe em fragmentação superior a 

dez (10) lotes. 

,. Parágrafo único. Para a abertura de ma

trículas de lotes de parcelamento que preencha as 

condições mencionadas, exigir-se-ão, além de even

tuais certidões registrárias', os seguintes documen

tos: 

i) aprovação municipal urbanística; 

II) origina~ do projeto aprovado, quando a 

aprovação de desmembramento derive da de edifica

ção; 

III) anuência da Secretaria de Estado dos . '. ,.... Negócios Metropolitanos, se a gleba se localizar: 

a) em área de proteção de manan

ciais; 

b) em área limítrofe do municí

pio, ou que pertença a mais de ~m municí

pio; 

IV) licença de instalação da CETESB, quan

do se tratar de gleba situada em área de proteção 

de manancial. 

.i,'';'. 
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Artigp 20.- A dispensa de documentos quan

to aos parcelamentos que não preencham a inteqrali 

àade das condições estabelecidas no artigo anterior 

dependerá sempre de apreciação da Corregedoria Per

manente. 

Artigo 30.- Este Provimento entrará em vi

gor na data de sua veiculação pela imprensa ofi 

cial. 

.. 
Publique-se. Ihtimem-se. 

de 1988. 
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08 Deutrree José Renato "alioi i Rioardo B.nry Marquea 
Dip, Ju .es ~e Direito o. exera oio Da Pri.eira Vara 
de Registro. PÚbliooe da Capit.l, DO uso de suas atri 
buiçiea legaia, CONBID!HANDO. a falta do uni!ormidad.
d•• Carterie. ~e Regietro de I.óvei. ~a Cap!tal na qua
lifioaç•• d.s de••••br••ent••• aeJ.QuaDt. , exigênol. 
~o r.gi.tro .ap.oiel do artigo 18 da ~ei .0 6.766. d. 
19 d. de ••abro de 1979, aeJa om rel.ç,••oe document •• 
eIiglvei. qU.Ddo • eete Dã••ubordioadas. e a conv.niêo 
eia do uvi!.rmi~.ção do••erviço.,do registro predi.l.
om ben.ficio d. oomunidade d. uauarl •• RESQLVEMIAat 1t 
~o~~- ria. di.r.n.ad. d••b••J"viuoill d. !)l".oel E. • 
artIgo 18 da Le .0 6.766, d. 19 d. d.aembr. do 1979. 
o paroola2ent. que ireencba cu.ulativamente ae seguin 
te. c.odiç••al a) Da. i.plique .bertura de nov.e via.
do circulação. d. logradouroa públiooe, prolong.m~nto. 
modifioação ou amPli.ção de, via••xlstente., ou. ~e .~ 
da gerel a transfereDoia d, ar.aa para o d••lni. publi
c., b) aa. proyanha de im.yel que já tenba. a partir 
de .ea••bro de 1979••ido obJeto d••utre pero.lamftnt.,
o) aio i,porte ,. fragmentaçao auperler a dea (10) lo
to•• FWr6sr.Co unico. para 8 aber~r. de matricula. do 
lote. de parcel••ent. qye proencha a. coodiçee. mencl0 
Da~a., exigir-ae-io, alem d. eventuai. c.rt1die8 reg1a 
traria •• 9. eeguiDte. documento •• I) aprovaçüo .unlc1= 
paI urbaniatica, 11) original d. projeto aprovado,Quan 
do a aprovação de deame.brameato derivo d. ed!Cleaçüo; 
111) anuênoia da Seoretaria de Eetado doe ~eg,c10e Me
tropolitaDo., .e a gleba 8e locali •• r. 8) em area do 
proteção do .a08Doiaia, b) em .rea li.l~ro!e do aun1eI 
pio, ou QUO pertença a ..ia de um municlpi.j IV) lioeõ 
Q. do inatal.çeo da OETESB, Quando .e tratar de gleba
.ltuada em aroa d. proteQio do mananoial. Ar~- 1 
diapensa de deOu.eDto. Quanto a•• paroelamen~ ni. 
preencbam a iDtegralidade das oondiç~e. estabelecidae 
no artige anterior dependerá aempre do apreoiaçio da 
corr~gedoria P.rm~nento. Artigo i g - E.~e Provimento .~ 
trara em Tigor na data d. aua YO oulaçao pela i.prenaa 
ofioial. Publique-ee. Regletre-.e. Intimem-ae. 
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