
PROVIMENTO Nº 008 - 1976 

 

 

 

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

Direito da Primeira e Segunda Varas de Registros Públicos, usando das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei e, 

 

CONSIDERANDO as freqüentes manifestações dos Senhores Advogados, Escrivães de Notas e 

Oficiais de Cartório de Registro de Imóveis, 

 

CONSIDERANDO que, em relação ao desmembramento e fusão de imóveis, apesar dos entendimentos 

mantidos com a Prefeitura Municipal, esta se revelou incapaz de se aparelhar para o atendimento ao 

público dentro de um prazo que não coartasse os negócios imobiliários da Capital; 

 

CONSIDERANDO, ainda que a resolução nº 20/76, da Comissão de Zoneamento, publicada no Diário 

Oficial do Município em 17 de janeiro de 1.977, pags. 6/7, evidencia o entendimento da 

Municipalidade a respeito do parcelamento do solo, 

 

CONSIDERANDO, finalmente, que a exigência de apresentação de documento oficial da Prefeitura 

Municipal, quando do desmembramento ou fusão de imóveis, implicaria em fazer aos interessados uma 

exigência que não teriam condições de atender, 

 

RESOLVE: 

 

1º Dar nova redação ao artigo 14 do Provimento 003 – 1976, nos termos seguintes: 

 

ARTIGO 14º Nos casos de fusão de matrículas, prevista nos artigos 234 e 235 da Lei nº 6.015 /73, 

deverão os senhores Oficiais se haver com absoluta cautela na verificação da área, medidas, além dos 

característicos e confrontações do imóvel resultante de fusão, a fim de evitar que, a pretexto da 

unificação, sejam feitas retificações sem o procedimento legal (artigos 213 e seguintes). 



PARÁGRAFO 1º Nos casos de desmembramento de imóveis  rurais deverá ser observada a legislação 

especial do INCRA e, quanto aos loteamentos, o Decreto Lei Nº 58/37 e seu Decreto regulamentador. 

 

PARÁGRAFO 2º Para a perfeita caracterização do imóvel, rural ou urbano, em caso de 

desmembramento, deverá ser ele descrito com todas as minúcias exigíveis no item 3 do nº II, do 

parágrafo único dos artigos 176 e 225, da Lei de Registros Públicos. 

 

PARÁGRAFO 3º É indispensável a unificação de imóveis, com abertura de matrícula, quando mais de 

um imóvel for utilizado para a incorporação de edifício em condomínio. 

 

PARÁGRAFO 4º Os senhores Oficiais dos Cartórios de Registros de Imóveis da Comarca da Capital 

não registrarão escrituras ou documentos particulares em que transmitentes ou adquirentes, credores ou 

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

cartório em que o pacto for registrado e o número desse registro. 

 

PARÁGRAFO 5º. Registrarão, contudo, escrituras públicas em que não conste a presença de 

testemunhas instrumentais, uma vez dispensada a presença destas nos atos notariais (artigo 28, 

parágrafo 2º deste Provimento). 

 

ARTIGO 2º Revogar os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 14 do Provimento  nº 003  -  1976. 

 

 

CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de agosto de 1976. 
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