
PROVIMENTO Nº 004 – 1980 

 

 

 

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

Públicos desta Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da Lei, usando das atribuições 

que lhe são conferidas por lei e, 

 

CONSIDERANDO o que foi decidido no processo Nº 136 /80; 

 

CONSIDERANDO que os Cartórios de Registro de Imóveis devem expedir certidões que espelhe a 

realidade, especialmente nos casos em que os imóveis deixaram de pertencer à Circunscrição 

Imobiliária; 

 

CONSIDERANDO que essa circunstância deve sempre ser referida nas certidões, a fim de evitar 

interpretações equívocas e de prevenir danos a terceiros; 

 

DETERMINA: 

 

Em todas as certidões expedidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis da Capital, relativas e imóveis 

que não mais se subordinam às suas respectivas Circunscrições Imobiliárias, devem constar, 

obrigatoriamente, a referência ao fato de terem passado a outra circunscrição, que será expressamente 

referida, com menção ao dispositivo legal e à data transferência.  

 

Essa determinação se aplica a todas as certidões, indistintamente, em inteiro teor ou breve relatório, de 

propriedade ou de filiação, negativa de onus e alienações ou qualquer outro tipo. 

 

 

O descumprimento deste Provimento será, para efeitos disciplinares, considerado falta grave e sujeitos 

aos infratores às penalidades cabíveis. 

 

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

 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de abril de1980. 
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