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b) Preenchimento de acordo com o caso: 
DEDUÇÃO does) valor(es) da(s) guia(s) 
de fls. . .............................. . 
............ : Cr$ ................... . 

Nota: As custas does) recurso(s) de fls ........... já foi(ram) 
recolhida(s) pela(s) guia(s) de fls........... . 

2. Certifico mais, que, ainda em obediência ao dispositivo supra
referido, providenciei pela intimação da conta ao(s) recorrente(s), 
enviando ..................................................... o 

(assinalar se à imprensa ou se por carta com A.R. 
inteiro teor da conta, com o seguinte acréscimo: "Fica(m) o(s) recor
rente(s) intimado(s) ao preparo em 10 dias, pena de deserção" (arts. 
519 e 527 do Código de Processo Civil). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ... de ......... de 19 .. . 

Escrevente 

PROVIMENTO N9 2/83 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Correge
dor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando, consoante já fixado à edição do Provimento n'l 
5/81, a imprescindibilidade de serem mantidas atualizadas as "Nor
mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça"; 

Considerando, em especial, reclamar atualização e complemen
tação, para melhor atendimento de seus fins normativos, o Capítulo 
XX, relativo ao Registro de Imóveis; 

Considerando, nesse compartimento, os resultados recentes da 
experiência correcional desenvolvida pela Corregedoria Geral da Jus
tiça, fornecedora de subsídios· mais ampios que os seguidos no tra
balho originârio, especialmente nas seções sob títulos "Dos Livros 
de Registro de Imóveis e sua Escrituração" , "Do Registro" , "Dos 
Loteamentos Urbanos e Rurais" e "Das Incorporações", dentre outras; 

Considerando a necessidade de atuação funcional uniforme por 
todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Estado e, paralelamen. 
te, a inconveniência de orientações dissonantes, emanadas dos diver
sos Juízos Corregedores Permanentes, ou mesmo de serem aplicadas, 
extensivamente, normas correcionais não ditadas pelo órgão superior, 
que é a Corregedoria Geral da Justiça; 
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Considerando, UUCI.W.IWl 

rações perfilhadas impõem 
tulo XX das "Normas de 
nos termos da regra 

RESOLVE: 

Artigo 1 Q - O CapituJII 
gedoria Geral da Justiça" 
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cumprindo àqueles abster.se 
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_ 
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ensejar, inclusive, constante 
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Regisíre-se. 
São Paulo, 7 de janeiro 
Desembargador Bruno 

na 
o Provimento CG 2/83, que 
de 10-5-83, deverá entrar em 
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tes, quando 
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Publique-se. 

Justiça 

Por determinação do 
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1. 

a) o registro· de: 
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Considerando, finalmente, que a amplitude e o alcance das alte
rações perfilhadas impõem mais prática a substituição total do Capí
tulo XX das "Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça", 
nos termos da regra contida no artigo 3Q do Provimento 5/81, 

RESOLVE: 

Artigo 1Q 
- O Capítulo XX das "Normas de Serviço da Corre

gedoria Geral da Justiça" - "Do Registro de Imóveis" - passa a 
vigorar com a redação que lhe dá este Provimento. 

Artigo 2'1 - Ficam também revogados todos os atos normativos 
baixados pelos Juízos Corregedores Permanentes, que disponham em 
contrário às "Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça", 
cumprindo àqueles abster-se de ditar normas que com estas não se 
harmonizem, nas respectivas sedes correcionais. 

Parágrafo único - Caberá aos Juízos Corregedores Permanen
tes, quando entenderem necessária ou conveniente modificação ou 
adaptação dos ditames contidos nas "Normas de Serviço da Corre· 
gedoria Geral da Justiça", representar motivadamente, de forma a 
ensejar, inclusive, constante aperfeiçoamento e atualização das aludi
das regras. 

3QArtigo - Este Provimento entrará em vigor no dia 1q de 
fevereiro de 1983. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 7 de janeiro de 1983. 
Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 

Justiça 
Por determinação do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral 

da Justiça, republica-se, na íntegra e com as alterações posteriores, 
o Provimento CG 2/83, que conforme Comunicado publicado no D.O.J. 
de 10-5-83, deverá entrar em vigor a partir de 31-5-83. 

CAPlTULO XX 

DO REGISTRO DE IMóVEIS 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇõES 

1. - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: 

a) o registro de: 

BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUARIOS - 21
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO • 



•• 

••• 

1. instituição de bem de família (DL 3.200, 19-4-41; C.C., arts. 
70/73) (Livros 2 e 3); 

2. hipotecas legais, judiciais e convencionais (Livro 2); 

3. contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido con
signada cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada 
(L. 6.649, 16-5-79, art. 14) e/ou para fins de exercício de direito de 
preferência na sua aquisição (L. 6.649, 16-5-79, arts. 24 e 25, § 19 ) 

(Livro 2); 

4. penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, 
instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem 
eles (Livro 3); 

5. penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis (Livro 2); 

6. servidões em geral (Livro 2); 

7. usufruto e uso sobre imóveis e da habitação, quando não 
resultarem do direito de família (Livro 2); 

8. rendas constituidas sobre imóveis ou a eles vinculadas por 
disposição de última vontade (Livro 2); 

9. contratos de compromisso de compra e venda, de cessão deste 
e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que 
tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago 
no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou 
em prestações (Livro 2); 

10. enfiteuse (Livro 2); 

11. anticrese (Livro 2); 

12. convenções antenupciais (Livro 3); 

13. cédulas de crédito rural (DL 167, 14-2-67) (Livro 3); 

14. cédulas de crédito industrial, à exportação e comercial (DL 
413, 9-1-69; L. 6.313, 16-12-75; L. 6.840, 3-11-80) (Livro 3); 

15. contratos de penhor rural (Livro 3); 
16. empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclu

sive as conversíveis em ações (Livro 3); 
17. incorporações (Livro 2), instituições (Livro 2), e conven

ções de condominio (Livro 3); 
18. contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de ces

são de unidades autonômas condominiais a que alude a Lei n9 4.591, 
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20. contratos de 
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27. 

28. sentenças declaratóritl 
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30. permuta (Livro 2); 
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de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação ou a instituição 
de condomínio se formalizar na vigência da Lei n9 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973 (Livro 2); 

19. 	 loteamentos urbanos e rurais e desmembramentos urbanos 
(L. 6.766, 19-12-79 e DL 58, 10-12-37) (Livro 2); 

20. contratos de promessa de compra e venda, cessão e promessa 
de cessão de terrenos loteados ou desmembrados na forma do Decre
to-Iei n9 58, de 10 de dezembro de 1937, e da Lei n9 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, não compreendidos no n9 3 da letra ub", deste item 
(Livro 2); 

21. citações de ações reais ou pessoais rei persecutórias, relativas 
a imóveis (Livro 2); 

22. 	 fideicomisso (Livro 2); 

• 	 O registro de fideicomisso não é autonômo. Por Isso, deve ser ele 
mencionado no registro da transmissão. 

•• 	 A Lei n'Q 6.850, de 12 de novembro de 1980, suprimiu o inciso 22 
do art. 167, l, da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

23. julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis 
ou os demarcarem, inclusive nos casos de incorporações que resulta
rem em constituições de condomínio e atribuírem uma ou mais unida
des aos incorporadores (Livro 2); 

24. sentenças que, nos inventârios, arrolamentos e partilhas, 
adjudicarem bens de raiz em pagamento das dívidas de herança 
(Livro 2); 

25. atos de entrega de legados de imóveis, formais de partilha 
e sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamento, quando não 
houver partilha (Livro 2); 

••• 	 A sentença de separação judicial, divórcio ou que anular o casa
mento só será objeto de registro, quando decidir sobre a parti 
lha de bens imóveis ou direitos reais registrários (Comunicado 
n9 12/82, da Corregedoria Geral da Justiça, D.O.J. de 2-2-82). 

26. 	 arrematação e adjudicação em hasta pública (Livro 2); 

27. 	 dote (Livro 2); 

28. 	 sentenças declaratórias de usucapião (Livro 2); 
29. 	 compra e venda, pura e condicional (Livro 2); 
30. 	 permuta (Livro 2); 
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favor de terceiros (L. 6.941, 

16. fusão, cisão e incol'Ptl 
arts. 220 e segs.); 

17. arquivamento de 
de débitos para com a 'D-.~ 

2. - Todos os atos 
e deverão ser efetuados no 
averbaçôes, que serão efetullOll 
tro a que se referirem, aindall 
cer a outra circunscrição, 
em comarcas ou 
elas (L. 6.015, 31-12-73, art. 

3. O 
exige sua repetição no novo 

4. - Os atos relativos 
cartório correspondente à 
31-12-73, art. 171). 

5. - Na designação 

31. dação em pagamento (Livro 2); 

32. transferência de imóvel à sociedade, quando integrar quota 
social (Livro 2); 

33. doação entre vivos (Livro 2); 

34. desapropriação amigável e sentenças que, em processo de 
desapropriação, fixarem o valor da indenização (Livro 2); 

a) a averbação de: 

1. convenções antenupciais e dos regimes de bens diversos do 
legal, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencen
tes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente 
ao casamento; 

2. extinção dos ônus e direitos reais, por cancelamento; 

3. contratos de promessa de compra e venda, cessões e promes
sas de cessão a que alude o Decreto-lei nç 58, de 10 de dezembro de 
1937, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vi

nÇgência da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973; 

4. mudança de denominação e de numeração dos prédios, edifica
ção, reconstrução, demolição e desmembramento de imóveis; 

5. alteração de nome por casamento ou por separação judicial, 
ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham 
influência no registro e nas pessoas nele interessadas; 

6. atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que 
alude a Lei nÇ 4.501, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorpo
ração tiver sido formalizada anteriormente à vigência da Lei nÇ 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973; 

7. cédulas hipotecárias (DL 70, 21-11-66, arts. 10 e 13); 

8. caução e cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis; 

9. sentença de separação de dote; 

10. restabelecimento da sociedade conjugal; 

11. cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomuni
cabilidade impostas a imóveis, bem como constituição de fidei-co
misso; 

12. decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos 
ou titulos registrados ou averbados; 
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13. nomes dos logradouros, decretados pelo Poder Público, atuan
do o cartório de oficio, na forma dos itens 114 a 114.2; 

14. sentenças de separação judicial, divórcio, nulidade ou anula
ção de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem' imóveis 
ou direitos reais sujeitos a registro (L. 6.850, 12-11-80); 

• 	 A sentença de separação judicial, ou de nulidade ou anulação de 
casamento serâ objeto de averbação, quando não decidir sobre a 
partilha de bens dos cônjuges, ou apenas afirmar permanecerem 
estes, em sua totalidade, em comunhão, atentando-se, neste caso, 
para a mudança de seu carâter jurídico, com a dissolução da socie
dade conjugal (C.C., art. 267) e surgimento do condomínio "pro 
indiviso" (C.C., arts. 623 e segs.) (Comunicado nq 12/82, da C.G.J., 
D.e.I. de 2-2-82). 

15. re-ratificação do contrato de mútuo com pacto adjeto de 
hipoteca em favor de entidade integrante do Sistema Financeiro da 
Habitação, ainda que importando elevação da dívida, desde que man
tidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada em 
favor de terceiros (L. 6.941, de 14-9-81); 

16. fusão, cisão e incorporação de sociedades (L. 6.404, 15-12-76, 
arts. 220 e segs.); 

17. arquivamento de documentos comprobatórios de inexistência 
de débitos para com a Previdência Social (DL 1.958, 9-9-82). 

2. - Todos os atos enumerados no item acima são obrigatórios 
e deverão ser efetuados no cartório da situação do imóvel, salvo as 
averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do regis
tro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a perten
cer a outra circunscrição, e os registros relativos a imóveis situados 
em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas 
elas (L. 6.015, 31-12-73, art. 169). 

3. - e desmembramento territorial posterior ao registro não 
exige sua repetição no novo cartório (L. 6.015,' 31-12-.73, art. 170). 

4. - Os atos relativos às vias férreas deverão ser registrados no 
cartório correspondente à estação inicial da respectiva linha (L. 6.015, 
31-12-73, art. 171). 

5. - Na designação genérica de registro, consideram-se englO
badas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis (L. 
6.015, 31-12-73, art. 168). ' 

6. - Pelos atos que praticarem, os oficiais terão direito,' a titulo 
de remuneração, aos emolumentos fixados no Regimento de Custas' do 
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Estado e na legislação federal, os quais serão pagos pelos interessados, 
a critério dos oficiais, quando do requerimento ou da apresentação 
dos títulos, ou, ainda, a final, após sua efetivação (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 14), 

6.1 - No ato do requerimento, o depósito prévio das despesas 
totais dos serviços a serem praticados será exigido nos limites das 
tabelas, fornecendo-se recibo provisório, com especificação de todas 
as parcelas (D.L. 203, 25-3-70, art. 49 ). 

6.2 - O valor correspondente às custas, emolumentos e outras 
despesas legais devidas pelos atos praticados deverá constar, obriga
toriamente, dos próprios documentos, independentemente da expedi
ção do recibo definitivo (L. 6.015, 31-12-73, art. 14, p.u.). 

SEÇÃO n 
DOS LIVROS, SUA ESCRITURAÇÃO E PROCESSO DO REGISTRO 

7. - Haverá no Registro de Imóveis, além dos livros comuns a 
todas as serventias, os seguintes: 

a) Livro de Recepção de Títulos; 

b) Livro n9 1 - Protocolo; 

b) Livro Jl9 2 - Registro Geral; 

d) Livro n9 3 - Registro Auxiliar; 

e) Livro n9 4 - Indicador Real; 

f) Livro nl) 5 - Indicador Pessoal; 

g) Livro de Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Es
trangeiros; 

prática do lançamento im~ 
tamente no Livro n'" 1. 

9. - É recomendável 
para verificação da presenM 
dido, já no momento da 
independentemente de q~ 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) valor do depósito 

f) ocorrência de haver 
data; 

g) devolução com ex~ 

h) data da entrega ao 

11. - É recomendável a 
de todos os outorgantes, contei! 
Livro de Recepção de Títulos.l 
para obstar a tramitação 
tos reais contraditórios sobre 

11.1 - As fichas serão 
respondentes forem registradol 

h) 	 Livro para Registro das Comunicações Relativas a Direto
res e Ex-administradores de Sociedades em Regime de Inter
venção e Liquidação Extrajudicial. 

8. - Para os fins previstos nos arts. 11 e 12, parágrafo único, 
da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com vista a garantir a 
precedência de exame, bem como a assegurar o efetivo controle dos 
títulos em tramitação e do prazo legal, serão lançados no Livro de 
Recepção de Titulos todos os requerimentos, documentos, papéis e 
títulos ingressados. 

8.1 - Quanto aos atos de registro em geral, será dispensável a 
adoção do Livro de Recepção para os cartórios que empreguem a 
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prática do lançamento imediato de todos os títulos ingressados, dire
tamente no Livro nQ 1. 

9. - 1t recomendável que se proceda a exame prévio dos titulos, 
para verificação da presença dos requisitos mínimos do ato preten· 
dido, já no momento da apresentação, devolvendo-se, se for o caso, 
independentemente de qualquer outra providência. 

10. - O Livro de Recepção de Títulos será escriturado em colu
nas, das quais constarão, pelo menos, os seguintes elementos: 

a) número de ordem, que seguirá indefinidamente; 

b) data da apresentação, apenas no primeiro lançamento diário; 

c) nome do apresentante; 

d) natureza formal do titulo; 

e) valor do depósito prévio; 

f) ocorrência de haver sido praticado o ato, com menção de sua 
data; 

g) devolução com exigência e sua data; 

h) data da entrega ao interessado. 

11. - 1t recomendável a organização de um fichário pelos nomes 
de todos os outorgantes, contendo indicações do número de ordem do 
Livro de Recepção de Títulos, de sua data e do imóvel, o que servirá 
para obstar a tramitação simultânea de titulos constitutivos de direi
tos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. 

11.1 - As fichas serão inutilizadas à medida que os titulos cor
respondentes forem registrados ou devolvidos com exigência. 

12. - Deverá ser fornecido às partes recibo-protocolo de todos 
os documentos ingressados, contendo numeração de ordem idêntica à 
lançada no Livro de Recepção, a qual, necessariamente, constará ano
tada, ainda que por cópia do mencionado recibo, nos títulos em 
tramitação. 

12.1 - O recibo-protocolo deverá conter, necessariamente, o va
lor do depósito prévio, a data prevista para a prática do ato, além da 
advertência de que o título foi recebido para exame e câ1culo, sem 
implicar na prioridade prevista no art. 186, da Lei nO? 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, só assegurada com a prenotação no Livro Pro
tocolo, mediante requerimento, escrito ou verbal. 
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13. - Havendo exigências de qualquer ordem, deverão ser for
muladas de uma só vez, por escrito, de fonna clara e objetiva, em 
papel timbrado do cartório, com identificação e assinatura do servi

. dor responsável. 

13.1 - As notas de devolução serão feitas com cópias, as quais 
deverão ser arquivadas em pastas, segundo a ordem cronológica, a 
fim de possibilitar o controle das exigências formuladas e a obser
vância do prazo legal. 

14. - A ocorrência da devolução com exigência, após a elabora
ção da nota, será imediatamente lançada na coluna própria do Livro 
de Recepção de Títulos; reingressando o titulo, será objeto de outro 
lançamento, recebendo novo número de ordem. 

15. - A entrega de documentos aos interessados, com registro 
ou exigência, deverá ficar documentada em Cartório, exigindo-se 
recibo. 

15.1 - Idêntica providência será adotada em relação à restitui
ção, total ou parcial, dos valores correspondentes ao depósito prévio. 

15.2 - Tais comprovantes deverão permanecer arquivados pelo 
prazo de um ano. 

16. - Os Livros n.oa 2, 3, 4 e 5· poderão ser substituídos por 
fichas, escrituradas mecanicamente, cujos modelos serão aprovados 
pelo Juiz Corregedor Permanente (L. 6.015, 31-12-73, art. 173, pará
grafo único). 

17. - As fichas deverão ser escrituradas com esmero, arquiva
das com segurança e, de preferência, em invólucros plásticos trans
parentes. 

18. As fichas deverão possuir dimensões permitam 

a) número de ordem, 

b) data da apresentaclo, 

c) nome do apresentante; 

d) 

e) atos formalizados, 
31-12-73, arts. 175, 

22. - O Protocolo, quanddl 
grafado. 

23. - A escrituração do 
tuto legal ou a escrevente 
Juiz Corregedor Permanente 

24. - O Protocolodevert 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 184), 
protocolados. 

25. - ~ dispensável laVl'R1'<II 
tocolo. 

26. - Na coluna "natureza 
à circunstância de se tratar de . 
ticular, ou de ato judicial; 
cados por sua espécie (formal 
de arrematação etc.). 

27. - Na coluna 
serão lançados, em forma resumiII 
2 e 3, bem como as averbações 
como as averbações efetuadas 
de registro (Exemplos: 

28.- O número de ordem 

(itens 9 e 11 a 15.1) 
conformando 

não a podendo satisfazer, será o 

DE 

- que a 
extração de cópias reprográficas e facilitem o manuseio, a boa com
preensão da seqüência lógica dos atos e o arquivamento. 

19. - As fichas dos Livros n.oa 2 e 3 deverão ser autenticadas 
pelo oficial ou quem o substitua, e os atos assinados pelo escrevente 
autorizado que os tenha praticado. 

20. - O Livro Protocolo servirá para apontamento de todos os 
titulos apresentados diariamente, com exceção daqueles que o tiverem 
s~do apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos (L. 
6.015, 31-12-73, arts. 174 e 12, p.u.). 

21. - São elementos necessários na escrituração do Protocolo: 
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3.789-L3D) .. 

(L. 6.015, 31-12-73, art. 186). 
29. - Em caso de perniuta,ll 

circunscrição, serão feitos os 
tes, sob o número de ordem no 

30. - Se, desde logo, for 
Protocolo, no que couber, o .~ 
de Títulos 

31. - Não se 
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a) 	 número de ordem, que seguirá indefinidamente; 

b) 	 data da apresentação, apenas no primeiro lançamento; 

c) 	 nome do apresentante; 

d) 	 natureza formal do título; 

e) 	 atos formalizados, resumidamente mencionados. (L. 6.015, 
31~12-73, arts. 175, 182 e 183). 

22. - O Protocolo, quando em folhas soltas, deverá ser datilo
grafado. 

23. - A escrituração do Protocolo incumbe ao oficial, seu substi
tuto legal ou a escrevente designado por aqueles e autorizado pelo 
Juiz Corregedor Permanente (L. 6.015, 31-12-73, art. 185). 

24. - O Protocolo deverá possuir termo diário de encerramento 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 184), mencionando-se o número de títulos 
protocolados. 

25. - É dispensável lavrar-se termo diário de abertura de Pr0
tocolo. 	 .. 

26. - Na coluna "natureza formal do título", bastará referência 
à circunstância de se tratar de escritura pública, de instrumento par
ticular, ou de ato judicial; apenas estes últimos deverão ser Identifi
cados por sua espécie (formal de partilha, carta de adjudi~ção, carta 
de arrematação etc.). 

27. - Na coluna destinada à anotação dos atos formalizados, 
serão lançados, em forma resumida, os atos praticados nos Livros n.O. 
2 e 3, bem como as averbações efetuadas nos Livros n.O. 2 e 3, bem 
como as averbações efetuadas nos livros. anteriores ao atual sistema 
de registro (Exemplos: R.1/457; Av. 4/1950; R. 758; Av. 1 n.a T. 
3.789-L3D) . . 

28. - O número de ordem determinará a prioridade do título 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 186). 	 .. 

29. - Em caso de permuta, e pertencendo os imóveis à mesma 
circunscrição, serão feitos os registros nas matriculas corresponden .. 
tes, sob o número de ordem no Protocolo (L. 6.015, 31-12-73, art.. 187). 

30. - Se, desde logo, for prenotado o título, aplica-se, quanto ao 
Protocolo, no que couber, o disposto em relação ao Livro de Recepção 
de Títulos (itens 9 e 11 a 15.1). 

31. - Não se conformando o apresentante com a exigência, ou 
não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a 
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hora 

registros 

imóvel não 

Todos os atos serão 

Nas vias dos títulos 
os 

SER~ 
_. 

declaração de dúvida, remetido ao Juízo competente para dirimi-la, 
obedecendo-se ao seguinte: 

a) 	 o título será prenotado; 

b) 	 será anotada, na coluna "atos formalizados", à margem da 
prenotação, a observação "dúvida suscitada", reservando-se 
espaço para anotação do resultado; 

c) 	 após certificadas, no titulo, a prenotação e a suscitação da 
dúvida, será aquele rubricado em todas as suas folhas; 

d) 	 em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao 
apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notifican
do-o para impugná-la no prazo legal; 

e) 	 certificado o cumprimento do acima disposto, as razões da 
dúvida serão remetidas ao Juízo competente, acompanhadas 
do título, mediante carga. 

31.1 - Ocorrendo direta suscitação pelo próprio interessado (Udú_ 
vida inversa"), o titulo também deverá ser prenotado, assim que o 
oficial a receber do Juízo para a informação, observando-se, ainda, o 
disposto nas letras ''b'' e "c". 

32. - Transitada em julgado a decisão da dúvida, o oficial pro
cederá do seguinte modo: 

a) 	 se for julgada procedente, assim que tomar ciência da deci
são, a consignará no Protocolo e cancelará a prenotação; 

b) 	 se for julgada improcedente, procederá ao registro quando o 
título for representado e declarará o fato na coluna de ano
tações do Protocolo, arquivando o respectivo mandado ou 
certidão da sentença. 

32.1 - Aos Juízes Corregedores sempre caberá comunicar aos 
cartórios o resultado da dúvida, após seu julgamento definitivo. 

33. - O prazo para exame e registro, salvo as exceções legais, 
será de até 30 (trinta) dias (L. 6.015, 31-12-73, art. 188), contados 
da data em que o título ingressou em cartório, com o lançamento no 
Livro de Recepção ou no Livro Protocolo. 

33.1 - Apresentando título de segunda hipoteca, com referência 
expressa à existência de outra anterior, o oficial, depois de prenotã-Io, 
aguardará, durante trinta dias, que os interessados na primeira pro
movam o registro. Esgotado esse prazo, que correrá da data da pre
notação, sem que seja apresentado o titulo anterior, o segundo será 
registrado (L. 6.015, 31-12-73, art. 189). 
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34. - Não serão registra 
se constituam direitos reais 
6.015, 31-12-73, art. 190), 

35. - Prevalecerão, para 
apresentados no mesmo dia, 
ordem mais baixo, protelandl 
riormente, pelo prazo COI'reSD01 

6.015, 31-12-73, art. 191). 

36. - O disposto nos 
públicas da mesma data e 
nem, tachativamente, a 
efeito de prioridade, a que foi 
31-12-73, art. 192). 

37. - A prenotação será 
lançamento no Livro Protocolo~ 
por omissão do interessado em 
31-12-73, art. 205). 

38. - Para o registro de 

cuções fiscais, indispensável a 

termo ou auto respectivo, 

diligência (L. 6.830, 22-9-80, 

n.08 5 e 221, IV). 

38.1 - Havendo eXlgênciaSl 
comunicará, por escrito 
que a Fazenda Pública, 
tório, satisfazê-las, ou, não se 
dúvida, 

38.2 - Tais 

parte da Fazenda Pública (L. 


39. - Se o 

nome do outorgante, o oficial 

do titulo anterior, qualquer que 

art. 194). 


40. 
por seu substituto legal, podencll 
designado e autorizado, ainda 
ou impedidos (L. 6.015, 31 

41. 
declarados, resumidamente, 
art. 211). 
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la, 

da 
-se 

da 

ao 
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da 
.das 

l(]ú. 

e o 
li, o 

pro

leci· 
o', 
io o 
ano
• ou 

aos 

gais, 
:ados 
o no 

ência 
tá-Io, 
pro
pre
será 

rmIOR.. 

34. - Não serão registrados, no mesmo dia, tItulos pelos quais 
se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel (L. 
6.015, 31-12-73, art. 190). 

35. - Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando 
apresentados no mesmo dia, os tItulos prenotados sob número de 
ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados poste
riormente, pelo prazo correspondente a, pelo menos, um dia útil (L. 
6.015, 31-12-73, art. 191). 

36. - O disposto nos itens 34 e 35 não se aplica às escrituras 
públicas da mesma data e apresentadas no mesmo dia, que determi
nem, tachativamente, a hora de sua lavratura, prevalecendo, para 
efeito de prioridade, a que foi lavrada em primeiro lugar (L. 6.015, 
31-12-73, art. 192). 

37. - A prenotação será cancelada decorridos trinta dias do seu 
lançamento no Livro Protocolo, se o titulo não tiver sido registrado 
por omissão do interessado em atender às exigências legais (L. 6.015, 
31-12-73, art. 205). 

38. - Para o registro de arresto ou penhora decorrente de exe
cuções fiscais, indispensável a apresentação da contra-fé e cópia do 
termo ou auto respectivo, fornecendo-se recibo ao encarregado da 
diligência (L. 6.830, 22-9-80, art. 14; L. 6.015, 31-12-73, arts. 167, I, 
n.OB 5 e 221, IV). 

38.1 - Havendo exigências a cumprir, o oficial do Registro as 
comunicará, por escrito e em cinco dias, ao Juízo competente, para 
que a Fazenda Pública, intimada, possa, diretamente, perante o car
tório, satisfazê-las, ou, não se conformando, requerer a suscitação de 
dúvida . 

38.2 - Tais registros independem de qualquer pagamento por 
parte da Fazenda Públ1ca (L. 6.830, 22-9-80, arts. 7'1, IV e 39). 

39. - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em 
nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matricula e o registro 
do titulo anterior, qualquer que seja a sua natureza (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 194). 

40. - Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial ou 
por seu substituto legal, podendo fazê-Io escrevente expressamente 
designado e autorizado, ainda que os primeiros não estejam afastados 
ou impedidos (L. 6.015, 31-12-73, art. 210). 

41. - Nas vias dos titulos restituidos aos apresentantes, serão 
declarados, resumidamente, os atos praticados (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 211). 
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42.- O Livro nQ 2 será destinado à matrícula dos imóveis e ao 
registra ou averbação dos atos não atribuídos ao Livro n'l 3 (L. 6.015, 
31-12-73, arts. 167 e 176/178). 

42.1 _. Neste livro, será indevido qualquer lançamento por certi
dão ou "observação", pois o ato deve ser registrado ou averbado, 
inexistindo previsão legal diversa. 

43. - No preenchimento do Livro nQ 2, se for utilizado livro 
encadernado ou de folhas soltas, serão observadas as seguintes 
normas: 

a) no alto da face de cada folha, será lançada a matricula do 
imóvel, com os seus requisitos, e no espaço restante e no 
verso, serão lançados, por ordem cronológica e em forma 
narrativa, os registros e averbações dos atos pertinentes aos 
imóveis matriculados; 

b) preenchida uma folha, será feito o transporte para a primei
ra folha em branco do mesmo livro ou do livro da mesma 
série que estiver em uso, onde continuarão os lançamentos, 
com remissões reciprocas (L. 6.015, 31-12-73, art. 231); 

c) o número da matricula serâ repetido na nova folha, sem 
necessidade do transporte dos dados constantes da folha 
anterior; 

d) cada lançamento de registro será precedido pela letra "R" 
e o da averbação pelas letras "AV", seguindo-se o número 
do lançamento e o da matrícula (exemplos: R.1/780; 
R.2/780; AV.3/780; AV.4/780). (L. 6.015,31-12-73, art. 232). 

44. - Sendo utilizadas fichas, observar-se-ão as seguintes nor
mas: 

a) 

b) 

32 -

ao se esgotar o espaço no anverso da ficha e se tomar neces
sária a utilização do verso, será consignada, ao pé da ficha, 
a expressão "continua no verso"; 

se for necessário o transporte para nova ficha, proceder-se-á 
da seguinte maneira: 

l. no pé do verso da ficha anterior serâ inscrita a . expres
são "continua na ficha nQ 

••••• "; 

lI. o número da matricula será repetido na ficha seguinte, 
que levará o número de ordem correspondente (ex.: ma
tricula n'l 325 - Ficha nQ 2, matrícula nQ 325 - ficha 
n'l 3, e assim sucessivamente); 
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c) é dispensável a ~ 
ao número de ordem. 

45. - Cada imóvel terA 
riamente aberta por ocasião 

a) quando se tratar de 
livro de Transcrição 
espaço; 

b) 

c) a requerimento do 

46. - 1!: facultada aabe~ 
não acarrete despesas para os 

a) 

b) no interesse do Rl>1'Vf~ 

47. - A matricula será 
titulo apresentado e do registro. 
em outra circunscrição, 
respectivo cartório, a qual 
fácil localização. 

47.1 - Devendo compreendll 
tura de matrícula para parte 

47.2 - Será, igualmente, 
parte do imóvel, sobre a qual 
corretamente, deverá ser reglsttj 

47.3 - O ônus sobre 
matricula do imóvel todo, 
da parte onerada. 

47.4 - Não deve constar 
1ualquer outro logradouro púbH~ 
do registro anterior. 

48. - São requisitos da 

a) o número da ordem, 

b) a data; 

c) a identificação e a ea~ 
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c) 	 é dispensável a repetição do número da matricula em seguida 
ao número de ordem do lançamento de cada ato. 

45. - Cada imóvel terá matricula própria, que será obrigato
riamente aberta por ocasião do primeiro registro ou, ainda: 

a) 	 quando se tratar de averbação que deva ser feita no antigo 
livro de Transcrição das Transmissões e neste não houver 
espaço; 

b) nos casos de fusão de imóvel; 

c) a requerimento do proprietário. 
) 

:I 46. - É facultada a abertura de matricula, de ofício, desde que 
a não acarrete despesas para os interessados, nas seguintes hipóteses: 
s a) 	 para cada lote ou unidade autônor.la, logo em seguida ao 

registro de loteamento, desmembramento ou condomínio; 
l· b) 	 no interesse do serviço.a 
;, 47. - A matricula será aberta com os elementos constantes do 

titulo apresentado e do registro anterior. Se este tiver sido efetuado 
n 	 em outra circunscrição, deverá ser apresentada certidão atualizada do 

respectivo cartório, a qual ficará arquivada, de forma a permitirla 
fácil localização. 

47.1 	- Devendo compreender todo o imóvel, é irregular a aber•'" 
r:o tura de matricula para parte ideal. 
O; 

47.2 	- Será, igualmente, irregular a abertura de matrícula de:). 
parte do imóvel, sobre a qual tenha sido instituída da servidão, que, 

Ir· corretamente, deverá ser registrada na matricula do imóvel todo. 

47.3 - O ônus sobre parte do imóvel deve ser registrado na 
!l  matrícula do imóvel todo, sendo incorreta a abertura de matricula 
m, da parte onerada. 

47.4 	- Não deve constar da matricula a indicação de rua ou
!-á '1ualquer outro logradouro público, sem que tal circunstância conste 

do registro anterior. ' 
es-	 48. - São requisitos da matricula: 

a) o número da ordem, que seguirá ao infinito; ite, 
la· b) 	 a data; 
ha 

c) a identificação e a caracterização do imóvel; 
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d) o nome e a qualificação do proprietário; 

e) o número do registro anterior ou, em se tratando de imóvel 
oriundo de loteamento, o número do registro ou inscrição 
do loteamento. 

49. - A identificação e caracterização do imóvel compreendem: 

a) se urbano: 

I. localização e nome do logradouro para o qual faz frente; 

lI. o número, quando se tratar de prédio; ou sendo terreno, 
se fica do lado par ou ímpar do logradouro, em que 
quadra e a que distância métrica da edificação ou da 
esquina mais próxima; ou número do lote e da quadra 
se houver; 

b) se rural, a localização e denominação; 

c) o distrito em que se situa o imóvel; 

d) as confrontações, com menção correta do lado em que se 
situam, inadmitidas expressões genéricas, tais como "com 
quem de direito", ou "com sucessores" de determinadas 
pessoas; 

e) a área do imóvel; 

f) a designação cadastral, se houver. 

49.1 - É obrigatória a apresentação do certificado de cadastro 
dos imóveis rurais, transcrevendo-se, na matrícula, os elementos dele 
constantes (área, módulo, fração mínima de parcelamento) (L. 4.504, 
30-12-64, art. 49, § 2'1; L. 5.868, 12-12-72, art. 2'1; Apelações Cíveis 
n.08 271.969, 283.472 e 279.051, C.S.M.). 

50. - Para os fins do disposto no art. 225, § 2'1, da Lei n'1 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, entende-se por "caracterização do imó
vel" apenas a indicação, as medidas e a área, não devendo ser consi
derados irregulares títulos que corrijam ou que atualizem nomes de 
cOnfrontantes, respeitado o princípio da continuidade. 

50.1 - Entende-se ocorrer atualização de nomes de confrotan
tes quando, nos titulos, houver referência expressa aos anteriores e 
aos que os substituírem. 

51. - Sempre que possível, nos títulos devem ser mencionados, 
como confrontantes, os próprios prédios e não os seus proprietários. 
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52. - Se, por quwqua 
registro anterior, os 
imóvel (v.g., se o imóvel 
esquina mais próxima etc. 
matrícula, completá-los,
oficiais. 

53. - A qUalificação 
física, referirá sua 
número de inscrição no 
da Fazenda ou do Registro 
falta deste, sua filiação e, 
me de bens no casamento, 
depois da Lei n'1 6.515, de 
antenupcial, deverá ser 
Cartório de Registro de 

54. - Quando se tratar 
sede social e o número de 
buintes do Ministério da 
lI, 4, b). 

55. - 'As averbações 
art. 167, II, 4, 5, 10 e 13, da 
constantes à margem de 
pectiva matricula, 
portanto, venha a ser o Im~ 
anterior, mencionando-se, em 
cedentemente efetuadas. 

56. - A descrição do 
não conste do registro anteriOll 
mente averbr,i'~. Permite-se 
tura da matricula, se o reg:lst:rl 

56.1 - Logo após a abernl 
averbadas, no cartório a que 
cunstânclas previstas no art. 
31 de dezembro de 1973. 

57. - Também deverá 
cla a Jotes e respectivos nÚDle!'ill 
ou desmembramento registradnll 
visão de imóvel constante de 
mente à Lei n'> 6.766, de 19 

58. - Quando houver 
tricula para cada uma das 
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52. - Se, por qualquer motivo, não constarem, do titulo e do 
registro anterior, os elementos indispensáveis à caracterização do,el 
imóvel (v.g., se o imóvel está do lado par ou impar, distância da ão 
esquina mais próxima etc.), poderão os interessados, para fins de 
matricula, completá-los, servindo-se exclusivamente de documentos 

m: 	 oficiais. 

53. - A qualificação do proprietário, quando se tratar de pessoa 
física, referirá sua nacionalidade, estado civil, profissão, domicilio,te; número de inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério 

no, da Fazenda ou do Registro Geral de sua cédula de identidade ou, à 
lue falta deste, sua filiação e, sendo casado, o nome do cônjuge e o regi
da 	 me de bens no casamento, bem como se este se realizou antes ou 
lira 	 depois da Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Havendo pacto 

antenupcial, deverá ser mencionado o número de seu registro no 
Cartório de Registro de Imóveis competente. 

54. - Quando se tratar de pessoa juridica, será mencionada a 
sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contri

·se 	 buintes do Ministério da Fazenda (L. 6.015, 31-12-73, art. 176, § 19 , 

II, 4, b).:om 
ldaS 55. - cAs averbações das circunstâncias atualmente previstas no 

art. 167, II, 4, 5, 10 e 13, da Lei nQ 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
constantes à margem de transcrições, deverão ser, quando da res
pectiva matricula, incorporadas à descrição do imóvel. Irregular, 
portanto, venha a ser o imóvel matriculado com a mesma descrição 
anterior, mencionando-se, em seguida, o conteúdo das averbações pre

mo cedentemente efetuadas. 
dele 56. A descrição do imóvel não poderá incluir construção que 
504, não conste do registro anterior ou que nele não tenha sido regular
iveis mente averbl",i'~. Permite-se seja a averbação feita logo após a aber

tura da matricula, se o registro anterior estiver em outro cartório. 

.015, 56.1 - Logo após a abertura da matricula, também poderão ser 
imó averbadas, no cartório a que atualmente pertencer o imóvel, as cir
emsi cunstâncias previstas no art. 167, II, 4, 5, 10 e 13 da Lei nQ 6.015, de 
s de 31 de dezembro de 1973. 

57. Também deverá ser feita, na descrição do imóvel, referên
cia a lotes e respectivos números, quando não se trate de loteamento)tan ou desmembramento registrado ou regularizado, ou, ainda, de subdi

:'eS e visão de imóvel constante de planta arquivada no cartório, anterior
mente à Lei nQ 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

ados, 58. - Quando houver divisão de imóvel, deverá ser aberta ma
tios. tricula para cada uma das partes resultantes, sendo registrado, em 
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cada matricula, o titulo da divisão. Na originária, averbar-se-á a 
circunstância, com subseqüente encerramento. 

59. - Ao. se abrir matricula para registro de sentença de usuca
pião, será mencionado, se houver, o registro anterior. 

60. - Se o imóvel estiver onerado, o oficial, logo em seguida à 
matricula e antes do primeiro registro, averbará a existência do ônus, 
sua natureza e valor, certificando o fato no título que devolver à 
parte (L. 6.015, 31-12-73, art. 230). 

60.1 - Por tais averbações não são devidos emolumentos e custas. 

61. - Uma vez aberta matricula, não mais poderão ser feitas 
averbações à margem da transcrição anterior. 

62. - Quando for apresentado titulo anterior à vigência do Códi
go Civil, referente a imóvel ainda não registrado, a matricula será 
aberta com os elementos constantes desse título. 

63. - A inocorrência dos requisitos previstos nos itens 48 e 49 
não impedirá a matricula e registro das escrituras e partilhas, lavra
das ou homologadas na vigência do Decreto nQ 4.857, de 9 de novem
bro de 1939, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação 
anterior (L. 6.015, 31-12-73, art. 176·, § 29). 

64. - A matricula só será cancelada por decisão judicial. 

65. - A matricula será encerrada: 

a) qúando, em virtude de alienações parciais, o imóvel for intei
ramente transferido a outros proprietários; 

b) pela fusão. 
66. - Quando dois ou mais imóveis contíguos, pertencentes ao 

mesmo proprietário, constarem de matriculas autônomas, pode ele 
requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se 
as primitivas (L. 6.015, 31-12-73, art. 234). 

67. - Podem, ainda, ser unificadas, com abertura de matricula 
única: 

a) dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores 

68. - No caso de fusão 
rosa cautela na Verificação 
frontações do imóvel que 
a tal pretexto, retificações 
6.015, 31-12-73, arts. 213 e 
processo de usucapião. 

68.1 - Além disso, para 
o requerimento seja instrutn .... 
tura Municipal, que poderá 
a ser erguida no imóvel ........1. 

68.2 - Para a 
não deve ser aceito requerimenll 
titulares de partes ideais. 

68.3 - A unificação não 
mento vier acompanhado de 
difícil a verificação da ~ 

68.4 - Tratando-se de 
fará prévia abertura de ma~ 
averbação da fusão nas +.."...:.::. 

69. - São requisitos do 
art. 176, § 1'1, m): 

a) a data; 

b) o nome do transmitent 
credor, com a respecti 

c) o titulo da transmissã 

d) a forma do título, sua 
e) o valor do contrato, 

dições e mais especj 

69.1 - O testamento não 
missão. 

69.2 - l!: vedado o regif*-ll 
à Lei dos Registros Públicos, à margem das quais será aver
bada a abertura de matricula que os unificar; 

b) 	 dois ou mais imóveis registrados por ambos os sistemas, caso 
em que, nas transcrições, será feita a averbação prevista na 
alínea anterior, e as matriculas serão encerradas (L. n9 

6.015, 31-12-73, art. 235). 
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o respectivo compromisso de 

69.3 - O protesto contra 
o comodato, são atos insuscetivll 
no art. 167, da Lei 6.015, de 31 

70. - O Livro n9 3 será 
sendo atribuídos ao Registro 
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68. - No caso de fusão de matrículas, deverá ser adotada rigo
rosa cautela na verificação da área, medidas, caracteristicas e con
frontações do imóvel que dela poderá resultar, a fim de se evitarem, 
a tal pretexto, retificações sem o devido procedimento legal (L. n9 

6.015, 31-12-73, arts. 213 e segs.), ou efeitos só alcançáveis mediante 
processo de usucapião. 

" 68.1 - Além disso, para esse propósito, será recomendável que 
~ o requerimento seja instruido com prova de autorização da Prefei

tura Municipal, que poderá ser a aprovação de planta da edificação 
.. a ser erguida no imóvel resultante da fusão . 

s 68.2 - Para a unificação de diversas transcrições e matrículas, 
não deve ser aceito requerimento formulado por apenas um dos vários 
titulares de partes ideais. 

i
'â 68.3 - A unificação não deve ser admitida, quando o requeri

mento vier acompanhado de simples memorial, cujos dados tornem 
dificil a verificação da regularidade do ato pretendido.

~9 
a 68.4 - Tratando-se de unificação de imóveis transcritos, não se 
n farã prévia abertura de matrículas para cada um deles, mas sim a 
io averbação da fusão nas transcrições respectivas. 

69. - São requisitos do registro no Livro n'l 2 (L. 6.015,31-12-73, 
art. 176, § 1'1, m): 

a) a data; 

el- b) 	 o nome do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou 
credor, com a respectiva qualificação; 

c) o título da transmissão ou do ônus; 
ao d) 	 a forma do título, sua procedência e caracterização;
ele 
-se e) 	 o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, con

dições e mais especificações, inclusive juros, se houver. 
69.1 - O testamento não é título que enseje registro de transula 

missão. 
69.2 - l!: vedado o registro da cessão, enquanto não registrado,res 

rer- o respectivo compromisso de compra e venda. 
69.3 - O protesto contra alienação de bens, o arrendamento e 

asa o comodato, são atos insuscetíveis de registro, porque não elencados 
na no art. 167, da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 
n'l 	 70. - O Livro n9 3 será destinado ao registro dos atos que, 

sendo atribuidos ao Registro de Imóveis por disposição legal, não 
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digam respeito diretamente a imóvel matriculado (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 177). 

71. - Serão registrados no Livro nQ 3 (L. 6.015, de 31-12-73, 
art. 178): 

a) a emissão de debêntures, sem prejuízo do registro eventual 
e definitivo, na matrícula do imóvel, da hipoteca, anticrese 
ou penhor que abonarem especialmente tais emissões, fir
mando-se pela ordem do registro a prioridade entre as séries 
de obrigações emitidas pela sociedade; 

b) as cédulas de crédito rural, de crédito industrial, de crédito 
à exportação e de crédito comercial, sem prejuízo do registro 
da hipoteca cedular; 

c) as convenções de condomínio; 

d) o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, 
instalados e em funcionamento, com os respectivos perten
ces ou sem eles; 

e) as convenções antenupciais; 

f) os contratos de penhor rural; 

g) os títulos que, a requerimento do interessado, forem regis
trados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato praticado 
no Livro n'l 2; 

h) transcrição integral da escritura de instituição do bem de 
família, sem prejuízo do seu registro no Livro n'l 2 (L. 
6.015-73, art. 263). 

72. - Os registros do Livro n9 3 serão feitos de forma resumi
da, arquivando-se no cartório uma via dos instrumentos que os 
originarem. 

72.1 - Se adotado o sistema de fichas, é recomendável que o 
seu arquivamento seja feito segundo a ordem numérica dos próprios 
registros. 

73. - Ao registrar convenção de condomínio, deverá o cartório 
referir expressamente o número do registro de especificação do con
domínio feito na matricula do imóvel. No registro da especificação, 
fará remissão ao número do registro da convenção. 

74. - A alteração da convenção de condomínio depende de apro
vação, em assembléia regularmente convocada, de pelo menos 2/3 
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(dois terços) dos titulares 
convenção a ser alterada 

75. - A alteração da 
dade dos condomínos. 

76. - As escrituras 
do domicílio conjugal, sem 
lugar da situação dos imóvell 
que forem sendo adquiridos 
comum. 

77. - O registro da 
toriamente, os nomes e a 
ajustadas quanto ao regime 
casamento, constante de 
escritura. Se essa certidão 
ainda ser mencionados, no 
casamento, o número do 
lavrado. 

78. - Para o registro 
à exportação e comercial, 
o reconhecimento de firma. 
gida, para fins de averbação, 
de quitação (Parecer aprova~ 

79. - Nas cédulas de 
no Livro nQ 3, será efetuado o 
pensável matricula do imóvel 

79.1 - Na matrícula 
da cédula. Neste, por 
registro da hipoteca. 

79.2 - Quando o 
remissões por meio de AV/3l"hl!l. 

80. - Os emolumentos 
crédito rural são os previsíM. 
base o salário-referência, 
quele valor, não importando 
atos (incluindo abertura de 
matrícula, vias excedentes de 
dos (DL 167, 14-2-67, arts. 
6.205, 24-4-75; Pareceres 
pág. 9 e CG 65.238/83, D.v." •• 
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(dois terços) dos titulares dos direitos reais registrados, salvo Sê a 
convenção a ser alterada exigir quorum superior. 

75. - A alteração da especificação exige a anuência da totali
dade dos condomínos. 

76. - As escrituras antenupciais serão registradas no cartório 
do domicílio conjugal, sem prejuízo de sua averbação obrigatória no 
lugar da situação dos imóveis de propriedade dos cônjuges, ou dos 
que forem sendo adquiridos e sujeitos a regime de bens diverso do 
comum. 

77. - O registro da convenção antenupcial mencionará, obriga
toriamente, os nomes e a qualificação dos cônjuges as disposições 
ajustadas quanto ao regime de bens e a data em que se realizou o 
casamento, constante de certidão que deverá ser apresentada com a 
escritura. Se essa certidão não for arquivada em cartório, deverão 
ainda ser mencionados, no registro, o cartório em que se realizou o 
casamento, o número do assento, o livro e a folha em que tiver sido 
lavrado. 

78. - Para o registro das cédulas de crédito industrial, rural, 
à exportação e comercial, bem como de seus aditivos, é dispensável 
o reconhecimento de firma. No entanto, tal providência deve ser exi
gida, para fins de averbação, em relação aos respectivos instrumentos ,

[) de quitação (Parecer aprovado no Proc. CG nº 61.371-82). 

79. - Nas cédulas de crédito hipotecárias, além de seu registro 
e no Livro n'1 3, será efetuado o da hipoteca no Livro nQ 2, após a indis
I. 

pensável matrícula do imóvel (L. 6.015, 31-12-73, art. 227). 

79.1 - Na matrícula será feita remissão ao número do registro 
i· da cédula. Neste, por sua vez, será feita remissão ao número do 
IS registro da hipoteca. 

79.2 - Quando o cartório entender conveniente efetuar tais 
o remissões por meio de averbações, estas não poderão ser cobradas. 
tS 

80. - Os emolumentos devidos pelos registros das cédulas de 
crédito rural são os previstos na legislação federal, tomando-se por 

,o base o salário-referência, com teto fixado em 1/4 (um quarto) da
l quele valor, não importando quantos registros, averbações ou outros 
l, atos (incluindo abertura de matrícula, microfilmagem, certidão da 

matrícula, vias excedentes de documentos, etc.) tenham sido pratica
dos (DL 167, 14-2-67, arts. 34 a 40; D. 62.141, 18-1-68, art. 49 ; L. 

) 6.205, 24-4-75; Pareceres Normativos CG 4/78, D.O.J. de 30-8-78, 
'3 pág. 9 e CG 65.238/83, D.O.J. de 8-3-83, pág. 16). 
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• Os pareceres mencionados prevalecem, a despeito do que atual
mente prevê o Regimento de Custas e Emolumentos (Tabela lI, 
VIII e IX, "a"), à vista do disposto no art. 290, § 39 , da Lei n9 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação da Lei n9 6.941, 
de 14 de setembro de 1981. 

81. - Os emolumentos devidos pelos registros das cédulas de 
crédito industrial, de crédito à exportação e de crédito comercial no 
Livro n9 3 não incluem aqueles atinentes ao registro da hipoteca, no 
Livro nQ 2, que serão cobrados na forma do Regimento de Custas e 
Emolumentos do Estado (Parecer Normativo CG 4/78). 

81.1 - O recolhimento da parcela cabente à União deverá ser 
efetuado, através de guia própria, no dia imediato ao da prática do 
ato, salvo se o número de registros for reduzido, quando poderá ser 
feito semanalmente. 

82. - O Livro Jt.' 4 será o repositório das indicações de todos os 
imóveis que figurarem no Livro n'l 2, devendo conter sua identifica
ção e o número da matrícula (L. 6.015, 31-12-73, art. 179). 
__-to .. 

82.1 - Se não for utilizado o sistema de fichas, o Livro n9 4 
conterá, ainda, o número de ordem, que seguirá indefinidamente, nos 
livros da mesma espécie (L. 6.015, 31-12-73, art. 179, § 1;;». 

82.2 - Nesse caso, deverá o cartório possuir, para auxilio da 
consulta, um livro-indice, ou fichas, organizados segundo os nomes 
das ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e conforme os nomes 
e situações, quando rurais (L. 6.015, 31-12-73, art. 179, § 29 ). 

83. - Uma vez adotado o sistema de fichas para o Livro nQ 4, 
serão elas arquivadas conforme os municípios, distritos, subdistrítos 
e logradouros em que se situem os imóveis a que correspondem. 

83.1 - O mesmo critério será seguido quando a escrituração se 
fizer em livro, especialmente para a divisão de suas folhas. 

84. - Na escrituração do Livro nQ 4, deverão ser observados 
critérios uniformes, para evitar que imóveis assemelhados tenham 
indicações discrepantes. 

85. - Tratando-se de imóvel localizado em esquina, devem ser 
abertas indicações para todas as ruas confluentes. 

86. - Sempre que forem averbadas a mudança da denominação 
do logradouro para o qual o imóvel faça frente, a construção de pré
dio ou a mudança de sua numeração, deverá ser feita nova indicação 
no Livro n9 4. Se forem utilizadas fichas, será aberta outra e conser
vada a anterior, com remissões recíprocas. 
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87. - Os imóveis 
não só por sua denomina~ 
mentos disponíveis para 

87.1 - Dentre os 
les atinentes a acidentes 
respectivas matrículas. 

87.2 - Cada elemento 
uma indicação. 

87.3 - A menção do 
é útil para evitar confusãoll 
semelhantes. 

88. - O Livro n9 5, 
dos nomes de todas as pessoII 
ou passivamente, direta ou 
rarem nos demais livros, 
ros de ordem (L. 6.015, . 

89. - Se não for util~ 
terá, ainda, o número de 
indefinidamente, nos livros 
180, p.U. 1" parte). 

89.1 - Nessa hipótese 
buscas, livro-índice ou ficha&) 

90. - Também para 
indicações do Livro Jt.' 5 
número de inscrição no 
Geral da cédula de identidal 
tratar de pessoa física; ou 
de Contribuintes, quando 

92. - O Livro de _ 
Estrangeiros terá o fn'I'WI"i"n 
lamento da lei que o 
26-11-74, art. 15, p.u.). 

• Sobre o assunto, vide 
de 14-7-79. 
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nQ87. - Os imóveis rurais deverão ser indicados no Livro 4. 
não só por sua denominação. mas também por todos os demais ele
mentos disponíveis para permitir a sua precisa localização. 

87.1 - Dentre os elementos recomendados. devem figurar aque
les atinentes a acidentes geográficos conhecidos e mencionados nas 
respectivas matrículas. 

) 

) 87.2 - Cada elemento de identificação utilizado deve ensejar 
~ 	

uma indicação. 

87.3 A menção do número de inscrição no cadastro do INCRA 
é útil para evitar confusão. quando os imóveis tenham indicaçõesr 
semelhantes.) 

r 88. - O Livro nQ 5. dividido alfabeticamente, será o repositário 
dos nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa 
ou passivamente, direta ou indiretamente, inclusive os cônjuges. figus 

,- rarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos núme
ros de ordem (L. 6.015, 31-12-73, art. 180). , 89. - Se não for utilizado o sistema de fichas, o Livro nQ 5 con

s 	 terá, ainda, o número de ordem em cada letra do alfabeto, que seguirá 
indefinidamente, nos livros da mesma espécie (L. 6.015, 31-12-73, art. 
180, p.u. 1. parte). 

a 
s 89.1 - Nessa hipótese o cartório poderá adotar, para auxílio das 
s buscas, livro-lndice ou fichas em ordem alfabética. 

90. - Também para facilitar as buscas, é recomendável que nas 
l. 	 indicações do Livro l1'I 5 figure. ao lado do nome do interessado, o 
IS 	 número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, ou do Registro 

Geral da cédula de identidade, ou a filiação respectiva, quando se 
tratar de pessoa fisica; ou o número de inscrição no Cadastro Geral e 	 de Contribuintes, quando pessoa jurídica. 

IS 91. - Após a averbação de casamento, em sendo caso, deve ser 
n aberta indicação do nome adotado pela mulher, com remissão ao 

nome antigo, cuja indicação será mantida. 

!r 	 92. - O Livro de Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por 
Estrangeiros terá o formato e os lançamentos preconizados no regu

10 lamento da lei que o instituiu (L. 5.709, 7-10-71, art. 10; D. 74.965, 
~ 26-11-74, art. 15, p.u.). 
10 
('- • 	 Sobre o assunto, vide ofício do INCRA, transcrito no D.O.J. 

de 14-7-79. 
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U A escrituração deste livro não dispensa a correspondente no 
Livro nQ 2. 

92.1 Este livro poderá ser escriturado pelo sistema de fichas, 
desde que adotados os mesmos elementos de autenticidade das ma
triculas. 

93. - Todas as aquisições de imóveis rurais por estrangeiros 
deverão ser trimestralmente comunicadas ao INCRA e à Correge
doria Geral da Justiça, sendo dispensável a comunicação negativa 
atinente ao periodo (L. 5.709, 7-10-71, art. 11; D. 74.965, 26-11-74, 
art. 16). 

94. - Os cartórios deverão manter um livro destinado ao regis
tro dos oficios da Corregedoria Geral da Justiça ou dos interventores 
e liquidantes de instituições financeiras em intervenção ou liquidação 
extrajudicial, comunicando a indisponibilidade dos bens de diretores 
e ex-administradores das referidas sociedades (L. 6.024, 13-3-74, 
art. 38). 

95. - Os registros conterão o número de ordem, a data de sua 
efetivação, a indicação do oficio que lhe deu origem, os nomes e a 
qualificação das pessoas cujos bens foram declarados indisponíveis. 

95.1 - A indisponibilidade de bens será averbada à margem da 
transcrição, inscrição, ou, ainda, na matricula dos imóveis. 

96. - O livro referido deverá conter uma coluna destinada às 
averbações das comunicações que cancelem ou alterem os respectivos 
registros, as quais, portanto, serão efetivadas à sua margem, nunca 
constituindo novo registro. 

97. - Todas as comunicações serão arquivadas em pasta ou 
classificador próprio, depois de certificado, no verso, o respectivo 
registro ou averbação. 

98. - Os nomes das pessoas que figurarem neste livro também 
deverão constar do Indicador Pessoal (Livro nQ 5). 

SUBSEÇÃO I 

DAS PESSOAS 

99. - O registro e a averbação poderão ser provocados por 
qualquer pessoa, incumbindO-lhe as despesas respectivas (L. 6.015, 
31-12-73, art. 217). 

100. - Nos atos a titulo gratuito, o registro pode também ser 
promovido pelo transferente, acompanhado da prova de aceitação do 
beneficiado (L. 6.015, 31-12-73, art. 218). 
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101. - O registro do 
to do credor hipotecário 

102. - São consideradosll 
devedores, respectivamente: 

a) nas servidões, o 
viente; 

b) 

c) na habitação, o 

d) na anticrese, o 

e) no usufruto, o 

f) na enfiteuse, o 

g) na constituição 
suário; 

h) na locação, o 

i) 

j) nas penhoras e 

1) nas cessões de ;U-.H.J 

m) 

103. Somente serão 
a) escrituras públicas, 

sUeiros; 

b) escritos particulares 
tes e testemunhas, 
o reconhecimento de 
dos por entidades 
Habitação (SFH); 

c) atos autênticos de 
mento público, legali1.l
registradOS no 'Oam...-:l 
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101. - O registro do penhor rural independente do consentimen
to do credor hipotecário (L. 6.015, 31-12-73, art. 219). 

102. - São considerados, para fins de escrituração, credores e 
devedores, respectivamente: 

a) nas servidões, o dono do prédio dominante e o do prédio ser
viente; 

b) no uso, o usuário e o proprietário; 

c) na habitação, o habitante e o proprietário; 

d) na anticrese, o mutuante e o mutuário; 

e) no usufruto, o usufrutuário e o nu-proprietário; 

f) na enfiteuse, o senhorio e o enfitêuta; 

g) na constituição de renda, o beneficiário e o rendeiro cen
suário; 

h) na locação, o locatário e o locador; 

i) nas promessas de compra e venda, o promitente comprador 
e o promitente vendedor; 

j) nas penhoras e ações, ° autor e o réu; 

1) nas cessões de direitos, o cessionário e o cedente; 

m) 	 nas promessas de cessão de direitos, o promitente cessioná
rio e o promitente cedente. (L. 6.015, 31-12-73, art. 220). 

SUBSEÇÃO TI 


DOS TITULOS 


103. 	- Somente serão admitidos a registro: 
a) 	 escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados bra

sileiros; 

b) 	 escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas par
tes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado 
o reconhecimento de firma quando se tratar de atos pratica
dos por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH); 

c) 	 atos autênticos de palses estrangeiros, com força de instru
mento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e 
registrados no Registro de Titulos e Documentos, assim como 
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as sentenças proferidas por tribunais estrangeiros, após 
homologação pelo Supremo Tribunal Federal; 

d) cartas de sentença, formais de partilha, certidões e manda
dos extraídos de autos de processos judiciais. (L. 6.015, 
31-12-73, art. 221). 

104. - O titulo de natureza particular, apresentado em uma só 
via, serã arquivado em cartório, fornecendo o oficial, a pedido, certi
dão do mesmo. (L. 6.015, 31-12-73, art. 193). 

104.1 - Deve ser adotado sistema de arquivamento adequado e 
compatível com o movimento do cartório, de forma a permitir rãpida 
localização e fãcil consulta. 

104.2 - Se adotado sistema autorizado de microfilmagem, serã 
dispensãvel o arquivamento dos documentos particulares, que pode
rão ser devolvidos aos interessados. 

105. - Para o registro de imóveis adquiridos, para fins residen· 
ciais, com financiamento do Sistema Financeiro de Habitação, deverã 
ser exigida, caso a circunstância não conste expressamente do pró
prio titu10, declaração escrita do interessado, a qual permanecerã 
arquivada em cartório, esclarecendo tratar-se, ou não, de primeira 
aquisição, a fim de possibilitar o exato cumprimento do disposto no 
artigo 290, da Lei n<l 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e seu poste
rior controle. 

105.1 - Em caso positivo, a redução prevista para cobrança dos 
emolumentos incidirã exclusivamente sobre o valor financiado. 

105.2 - Quando do registro de escrituras ou escritos particula
res autorizados por lei, que tenham por objeto imóveis hipotecados 
a entidades do Sistema Financeiro da Habitação, os oficiais, sob pena 
de responsabilidade, procederão na forma do disposto no artigo 292, 
da Lei n<l 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

106. - Tratando-se de usucapião, os requisitos da matrÍt'ula 
devem constar do mandado judicial (L. 6.015, 31-12-73, art. 226). 

107. - Incumbe ao oficial impedir o registro de título que não 
satisfaça os requisitos exigidos pela lei, quer sejam consubstanciados 
em instrumento público ou particular, quer em atos judiciais (L. 
6.015, 31-12-73, arts. 222/224, 225, §§ 1<1 e 29 e 239). 

107.1 - Com exceção do recolhimento do imposto de transmis
são, quando devido, nenhuma exigência relativa à quitação de débitos 
para com a Fazenda Pública farã o oficial, para o registro de títulos 
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judiciais (Código Tributário Nacional, art. 192; Código de Processo 
Civil, arts. 1.026 e 1.031; Processo CG n9 61.983/82). 

SUBSEÇÃO m 
DAS A VERBAÇOES 

108. - As averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem 
da transcrição ou inscrição a que se referirem, ainda que o imóvel 
tenha passado a pertencer a outra circunscrição (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 169, I). 

109. - Serão objeto de averbação as sub-rogações e outras ocor
rências que, por qualquer modo, alterem o registro (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 246). 

110. - As averbações serão feitas a requerimento dos interes
sados, com firma reconhecida, instruido com documento comproba
tório fornecido pela autoridade competente (L. 6.015, 31-12-73, art. 
246, p.u.). 

110.1 - A alteração de nome só poderá ser averbada quando 
devidamente comprovada pOI certidão do Registro Civil. 

110.2 - Os desmembrame:ltos de imóveis urbanos não subordi
nados ao registro especial da Lei nQ 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
dependerão de prévia aprovação da Prefeitura Municipal. Nos rurais 
atender-se-á a legislação especial do INCRA. 

110.3 - Salvo quando adotado o sistema autorizado de microfil
magem, todos os documentos deverão ser obrigatória e conveniente
mente arquivados em cartório. 

111. - Serão averbadas a alteração de destinação do imóvel, de 
rural para urbano, bem como a mudança da zona urbana ou de expan
são urbana do Município, quando altere a situaçau do imóvel. 

112. - Também será averbada, nas matriculas respectivas, a 
declaração de indisponibilidade de bens. 

113. - Poderão ser averbados os denominados "Termos de Res
ponsabilidade pela Preservação de Florestas", emitidos para os fins 
de legislação florestal, por iniciativa do Instituto Brasileiro de Desen
volvimento Florestal, com a anuência do proprietário (L. 4.771, 
15-9-65 (Cód. Florestal), arts. 69 e 16; Proc. CG 44.522/76; Proc. CG 
53.873/80; Despachos no D.O.J. de 12-2-80). 

114. - As averbações de nomes de logradouros e de suas Alte
rações, decretados pelo Poder Público, deverão ser procedidas de oficio 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 167, lI, n9 13). 
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114.1 - Segundo a convemencia do serviço, essas averbações 
poderão ser efetuadas à medida em que houver registro individual a 
ser praticado. 

114.2 - Em nenhuma hipótese serão devidos emolumentos e 
custas por tais averbações. 

115. - Para a averbação de abertura de rua, deverá ser exigida 
certidão da Prefeitura Municipal, contendo sua perfeita caracterização 
(localização, medidas, área ocupada) e possibilitando o seguro con
trole de disponibilidade do imóvel em que aberta. 

115.1 - Fora dessa hipótese, será necessária a intervenção judi
cial, atentando o cartório para o fato de que a abertura de rua, sem 
o cumprimento das exigências legais, é prática indevida que facilita 
a prolif~ração de loteamentos irregulares e clandestinos. 

116. - Registrada a hipoteca, não deverão ser averbados os 
pagamentos de prestações, pois apenas caberá averbar o seu cance
lamento, após a regular quitação da obrigação. 

117. - O pacto comissório não deve ser objeto de averbação, 
pois é da essência da compra e venda condicional, prevista, como ato 
registrável, no artigo 167, I, nç 29, da Lei 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973 (Parecer no Proc. CG nQ 164/81). O seu posterior cumpri
mento, todavia, poderá, a requerimento do interessado, ser averbado. 

118. - A averbação do arquivamento de documentos comproba
tórios da inexistência de débitos para com a Previdência Social (item 
1, ub", n9 17) somente deve ser efetuada quando a providência for 
requerida isoladamente, independente do registro de alienação ou 
oneração que se suceder à construção levantada no imóvel. 

118.1 - Quando houver o registro de alienação ou oneração, 
bastará mencionar a apresentação obrigatória do documento oficial 
no próprio teor do registro, com especificação de seus elementos 
essenciais. 

119. - O cancelamento será efetuado mediante averbação, da 
qual constarão o motivo que o determin:-u e a menção do título em 
virtude do qual foi feito (L. 6.015, 31-12-73, art. 248). 

120. - O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a 
qualquer dos' atos do registro (L. 6.015, 31-12-73, art. 249). 

121. - Será feito o cancelamento: 

a) em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; 
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!S 
b) 	 a requerimento unânime das partes que tenham participado 

do ato registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas; a 
c) a requerimento do interessado, instruido com documento 

hábn. (L. 6.015, 31·12·73, art. 250).e 
122. - O cancelamento de hipoteca só poderá ser feito: 

la a) 	 à vista de autorização expressa ou quitação outorgada pelo 
lo credor ou seu sucessor, em instrumento público ou particular; 
n- b) 	 em razão de procedimento administrativo ou contencioso, no 

qual o credor tenha sido intimado (C.P.C., art. 698); 
ü· c) na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecá
m rias. (L. 6.015, 31·12-73, art. 251). 
ta 123. - l!: dispensável a averbação de cancelamento do registro 

de compromisso de compra e venda, quando ocorra o registro da 
os escritura definitiva. 
e- 123.1 - Se, por conveniência do serviço, a averbação vier a ser 

efetuada, deverá sempre suceder ao registro da escritura definitiva, 
não sendo, porém, devidos emolumentos e custas por aquele ato. 

LO, 
to 	 123.2 - Nos loteamentos registrados sob a égide do Decreto·lei 

nq 58, de 10 de dezembro de 1937, caso o imóvel tenha deixado de1"0 
pertencer à circunscrição, sempre deverá ser exigida, para a averbati
ção de compromisso de compra e venda, de cessão ou de promessa lo. 
de cessão, certidão atualizada da nova circunscrição imobiliária, a 

Ia- qual ficará arquivada em cartório (L. 6.015, 31-12-73, art. 167, lI, 
m n9 3). 
or 
lU SUBSEÇÃO IV 

DAS RETIFICAÇõES DO REGISTRO 
LO, 

124. - A retificação administrativa de erro constante do regisia! 
os 	 tro, desde que não implique em prejuízo a terceiro, será feita através 

de procedimento judicial, com a intervenção do Ministério Público e 
a requerimento do interessado (L. 6.015, 31-12-73, art. 213 e seu § 1<1). 

ela 124.1 - Quando se tratar de erro evidente, poderá ser efetuada 
~m diretamente pelo próprio oficial (L. 6.015, 31-12-73, art. 213, § 1<1). 

124.2 - Se o erro decorrer do título, indispensável a sua prévia 
a retificação, para ensejar a do registro. 

125. - Será necessária a citação dos confrontantes e alienantes, 
ou seus sucessores, no procedimento jUdicial retificatório que impli
que em: 

I; 
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a) altera~ão de medidas; 

b) alteração de ãrea; 

c) alteração na descrição das divisas (marcos, rumos, caracte
risticas). (L. 6.015, 31-12-73, art. 213, § 2'l). 

125.1 - Havendo impugna~ão fundamentada, os interessados se
rão remetidos às vias jurisdicionais (L. 6.015, 31-12-73, art. 213, § 49 ). 

SEÇÃom 

DOS CLASSIFICADORES DO REGISTRO DE IMóVEIS 

126. - Os cartórios deverão arquivar, separadamente e de forma 
organizada, em pastas, classificadores ou microfichas: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

1) 

j) 

l) 

m) 
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decisões do Conselho Superior da Magistratura; 

atos normativos do Conselho Superior da Magistratura, da 
Corregedoria Geral da Justiça e da Corregedoria Permanente; 

cópias de cédulas de crédito rural; 

cópias de cédulas de crédito industrial; 

cópias de cédulas de crédito à exportação; 

cópias de cédulas de crédito comercial; 

comunicações relativas a diretores e ex-administradores e so
ciedades em regime de liquida~ão extrajudicial; 

cópias de comunica~ões feitas ao INCRA, relativas às aquisi
~ões de imóveis rurais por estrangeiros; 

cópias de comunica~ões feitas à Corregedoria Geral da Jus
ti~a, relativas às aquisições de imóveis rurais por estran
geiros; 

documentos comprobatórios de inexistência de débitos para 
com a Previdência Social (DL 1.958, de 9-9-82); 

recibos e cópias das comunicações às Prefeituras Municipais 
dos registros translativos de propriedade; 

recibos e cópias das comunica~s ao órgão da Receita Fe
deral das operações imobiliárias realizadas (L. 4.380, 21-8-74; 
D. 76.186, 2-9-75; DL 1.510, 27-12-76; Comunicados da CGJ, 
D.O.J., 29-3-78 e 21-3-80); 
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n) 	 leis e decretos municipais relativos à denominação de logra
douros públicos e de suas alterações; 

o) 	 recomendações da Corregedoria Geral da Justiça feitas aos 
Cartórios de Notas e do Registro de Imóveis do Estado, para 
que não pratiquem atos com base em procurações lavradas 
em locais expressamente indicados, nem lavrem ou registrem 
escrituras fundadas em atos praticados nos locais também 
especificados; 

p) 	 fichas com padrões de firmas de todos os serventuâ.rlos da 
Comarca e de seus substitutos eventuais, bem como dos res
pectivos Juizes de Direito, destinadas à confrontação com os 
titulos e documentos que forem apresentados para registro 
ou averbação (Processo CG n9 54.041/80). 

127. - As cópias de cédulas de crédito rural, industrial, à expor
tação e comercial deverão ser arquivadas em ordem cronológica e 
separadamente, conforme a sua natureza. 

127.1 - No verso de cada via, certificar-se-á o ato praticado. 

127.2 - Formando grupos de 200 (duzentas) folhas por volume, 
todas numeradas e rubricadas, as cédulas serão encadernadas, lavran
do-se termos de abertura e encerramento. 

127.3 - Ficam dispensados do arquivamento das cédulas, na 
forma supra referida, os cartórios que adotem sistema autorizado de 
microfilmagem dos documentos. Nesta hipótese, deverão ser micro
filmados todos os documentos apresentados com as cédulas, sendo 
obrigatória a manutenção, em cartório, de aparelho leitor ou leitor
-copiador (Processo CG n9 65.239/83). 

127.4 - Os livros existentes, formados de acordo com o sistema 
previsto no subitem 127.2, também poderão ser microfilmados. Sua 
destruição, entretanto, dependerá de autorização expressa do Juiz Cor
regedor Permanente, após inspeção do novo sistema de arquivamento 
(Processo CG n9 65.239/83). 

128. - Deverão ser sempre comunicados os negócios imobiliá
rios às Prefeituras Municipais, através de entendimento com estas 
mantido, para efeito de atualização de seus cadastros. 

129. - As comunicações conterão, em resumo, os dados neces
sários à atualização cadastral, podendo ser feitas por sistema de lista
gem diária, semanal ou mensal, segundo o movimento do cartório no 
setor. 
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129.1 - A listagem serâ feita em duas vias, a primeira para uso 
da Prefeitura Municipal e a outra para arquivamento em cartório, 
com recibo (Prov. CGJ 13/77; Proc. CG 48.482/77). 

129.2 - As comunicações poderão ser substituidas por xerocó
pias das matriculas. 

129.3 - Em qualquer hipótese, as despesas correspondentes fica
rão a cargo das Prefeituras interessadas. 

130. - A eventual dispensa das comunicações, por parte de qual
quer das Prefeituras integrantes da circunscrição imobiliâria, deverâ 
ficar documentada em cartório, arquivando-se na pasta própria. 

131. - As comunicações relativas a diretores e ex-administrado
res de sociedade em regime de intervenção ou liquidação extrajudicial, 
as cópias das comunicações ao INCRA e à Corregedoria Geral da Jus
tiça relativas às aquisições de imóveis rurais por estrangeiros, bem 
assim as cópias e recibos das comunicações às Prefeituras Municipais 
dos negócios imobiliârios deverão ser arquivados em ordem crono
lógica. 

132. - As cópias dos ofícios que encaminharem comunicações 
ao órgão da Receita Federal deverão ser arquivadas· juntamente com 
os respectivos comprovantes de entrega. 

133. - Nas Comarcas onde não houver órgão de imprensa oficial 
dos Municfpios, os cartórios deverão oficiar às Prefeituras, solicitando 
periódica remessa de cópias dos atos legislativos referidos no item 126, 
letra "n", para fins de cumprimento ao disposto no art. 167, lI, 13, da 
Lei nl) 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

134. - As recomendações a que alude o item 126, letra "o" , 
deverão ser arquivadas em ordem alfabética, levando-se em conside
ração o nome da Comarca à qual pertença o cartório sob suspeita. 

SEÇAO IV 

DAS CERTIDõES 

135. - Os oficiais e servidores do cartório são obrigados a 
lavrar certidões do que lhes for requerido e a fornecer às partes as 
informações solicitadas (L. 6.015, 31-12-73, art. 16). 

136. - Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem 
informar ao oficial ou ao funcionârio o motivo ou interesse do pedido 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 17). 
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137. - A certidão será lavrada independentemente de despacho 
judicial, devendo mencionar o livro do registro ou o documento arqui
vado no cartório (L. 6.015, 31-12-73, art. 18). 

138. - O fornecimento da certidão não pode ser retardado por 
mais de cinco dias (L. 6.015, 31-12-73, art. 19). 

139. - Segundo a conveniência do serviço, os cartórios poderão 
empregar, em relação aos pedidos de certidões, sistema de controle 
semelhante ao previsto para a recepção de títulos. 

140. - 1!: obrigatório o fornecimento, pelo cartório, de protocolo 
do respectivo requerimento, do qual deverão constar a data deste e 
a prevista para a entrega da certidão (L. 6.015, 31-12-73, art. 20, p.u.). 

141. - A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou 
em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo ofi
cial ou seus substitutos legais (L. 6.015, 31-12-73, art. 19). 

142. - A certidão, de inteiro teor, poderá ser extraída por meio 
datilográfico ou reprográfico (L. 6.015, 31-12-73, art. 19, § 1\». 

142.1 - Na certidão expedida através de cópia reprográfica da 
matrícula, após o último ato, lavrar-se-á o encerramento, que poderá 
ser datilografado ou carimbado, recomendando-se, por cautela, direta 
conferência do oficial. 

142.2 - Neste caso, a cobrança sempre terá por base o número 
de folhas e não de pessoas. 

143. - De toda certidão deverão constar, conforme o caso, a 
data em que o imóvel passou ou deixou de pertencer à circunscrição, 
bem assim a qual cartório pertencia ou passou a pertencer. 

144. - As certidões deverão ser fornecidas em papel e mediante 
escrita que permitam a sua reprodução por fotocópia ou outro pro
cesso equivalente (L. 6.015, 31-12-73, art. 19, § 5\». 

145. - Sempre que houver Qualquer alteração no ato cuja certi
dão é pedida, deve o oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não obstan
te as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa (L. 6.015, 31-12-73, art. 21). 

146. - Quando solicitada com base no Indicador Real, o cartório 
só expedirá certidão após cuidadosas buscas, efetuadas com os ele
mentos de indicação constantes da descrição do imóvel. 

146.1 - Deve ser evitado fazer constar imóvel que, evidentemen
te, não coincida com o objetivado no pedido, bem assim o uso de 
expressões que aparentem ausência ou insegurança das buscas. 
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147. - Em vista de sua relevância, é recomendâvel, por cautela, 
que, para o setor de certidões, sejam destacados, no máximo, dois 
escreventes autorizados. 

SEÇÃO VI 

DOS LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS 

SUBSEÇÃO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

148. - Os loteamentos de imóveis urbanos são regidos pela Lei 
n'1 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e os rurais continuam a sê-lo 
pelo Decreto-lei nQ 58, de 10 de dezembro de 1937 (Parecer Norma
tivo, de 5-2-80, D.O.J., 8-2-80, Proc. CG nQ 53.995/80). 

149. - O parcelamento de imóvel rural para fins urbanos deve 
ser precedido de: 

a) lei municipal que o inclua na zona urbana ou expansão urba
na do Município (L. 6.766, 19-12-79, art. 39 , "caput"); 

b) averbação de alteração de destinação do imóvel, de rural para 
urbano, com apresentação de certidão expedida pelo INCRA 
(L. 6.766, 19-12-79, art. 53 e Portaria n9 17-B, do INCRA). 

150. - Nos termos do art. 29, § 2'1, da Lei nQ 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, considera-se desmembramento, sujeito ao registro 
especial (art. 18), qualquer, parcelamento de solo urbano procedido 
na forma nele expressamente prevista. 

151. - São, porém, dispensadas do registro especial: 

a) as divisões "inter vivos'· celebradas anteriormente a 20 de 
dezembro de 1979; 

b) as divisões "inter vivos" extintivas de condomfnios formados 
antes da vigência da Lei nQ 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 

c) as divisões conseqüentes de partilhas judiciais, qualquer que 
seja a época de sua homologação ou celebração; 

d) as cartas de arrematação, de adjudicação ou mandados, expe
didos em cumprimento de decisões definitivas transitadas em 
julgado; 

e) as alienações ou promessas de alienações de partes de glebas, 
desde que, no próprio titulo ou em requerimento que o acom
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1, 	 panhante, seja requerida, pelo adquirente ou compromissârio, 
la 	 a unificação de imóvel com outro, contíguo, de sua proprie

dade (L. 6.015, 31-12-73, art. 235). Nestes casos, a obser
vância dos limites núnimos de ãrea e de testada para a via 
pública não é exigível para a parcela desmembrada, mas sim 
para o remanescente do imóvel que sofreu o desmembra· 
mento; 

• 	 Consideram-se limites mmimos de ãrea e de testada para a via 
públlca os previstos no art. 4"', TI, da Lei n'" 6.766, de 19 de de
zembro de 1979, salvo quandO outros forem fixados pela legislação 
dos municlpios interessados, que, então, prevalecerão (Parecerei 
aprovado no Processo CG 39.612/81). 10 

a- f) os negócios que cumpram compromissos formalizados até 20 
de dezembro de 1979; 

re g) 	 as cessões e as promessas de cessão integral de compromis
sos de compra e venda formalizados anteriormente a 20 de 
dezembro de 1979; 

a
•• Consideram-se formalizados, para fins das letras "f" e u g", os 

instrumentos que tenham sido registrados no Cartório de Regis
1'8 tro de Titulos e Documentos; ou em que a firma de, pelo menos, 
'A um dos contratantes tenha sido reconhecida, ou em que tenha 
.) . havido o recolhimento antecipado do imposto de transmissão; ou, 

enfim, quando, porqualquer 	outra forma segura, esteja comproile vada a anterioridade dos contratos. ro 
:lo h) os terrenos que, até o exercicio de 1979, tenham sido indivi

dualmente lançados para pagamento de imposto territorial. 

151.1 - Nas divisões, em geral, o registro especial somente serã 
dispensado se o número de imóveis originados não ultrapassar o

ile número de condõminos aos quais forem atribufdos. 
151.2 - Os desmembramentos de terrenos situados em vias e 

os logradouros públicos oficiais, integralmente urbanizados, ainda que
9; aprovados pela Prefeitura Municipal, com expressa dispensa de o par

celador realizar quaisquer melhoramentos públicos, ficam, também,
LJe sujeitos ao registro especial do art. 18, da Lei n'" 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979. 
te 151.3 - Igualmente subordinados ao mesmo registro especial
m estarão os desmembramentos de terrenos em que houver construção, 

ainda que comprovada por documento público adequado. 
li, 151.4 - Nos desmembramentos, o oficial, sempre com o propó
111- sito de obstar expedientes ou artíficios que visem a afastar a aplica-
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ção da Lei nQ 6.766, de 19 de dezembro de 1979, cuidará de examinar, 
com seu prudente critério e baseado em elementos de ordem subje
tiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se se trata 
ou não de hipótese de incidência do registro especial. Na dúvida, 
submeterá o caso à apreciação do Juiz Corregedor Permanente. 

151.5 - Em qualquer das hipóteses de desmembramentos não 
subordinados ao registro especial do art. 18, da Lei nQ 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, sempre se exigirá a préVia aprovação da Pre
feitura Municipal (L. 61.015, 31-12-73, art. 246, p.u.; item 110.2). 

151.6 - Os loteamentos ou desmembramentos requeridos pelas 
entidades politico-administrativas (União, Estado e Municípios) estão 
sujeitos ao processo do registro especial, dispensando-se, porém, os 
documentos mencionados nos incisos n, m, IV e Vil, do art. 18, da 
Lei nQ 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Apelação nQ 570-o-C.S.M. 
- 25-11-81). 

152. - ~ vedado proceder a registro de venda de frações ideais, 
com localização, numeração e metragem certa, ou de qualquer outra 
forma de instituição de condomínio ordinário que desatenda aos prin
cípios da legislação civll (C.C., arts. 623 e segs.), caracterizadores, de 
modo oblIquo e irregular, de loteamentos ou desmembramentos (Pa
recer aprovado no Processo CG 59.044/81, D.O.J., 27-10-82). 

SUBSEÇÃO TI 

DA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS 

15:-1. - Não se aplicam os artigos 18 e 19, da Lei nQ 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, aos registros de loteamentos ou desmem
bramentos requeridos pelas Prefeituras Municipais ou, no seu desin
teresse, pelos adquirentes de lotes, para regularizar situações de fato 
já existentes, sejam elas anteriores ou posteriores àquele diploma 
legal. 

153.1 - Para esse fim, os interessados apresentarão requeri
mento ao Cartório do Registro de Imóveis, acompanhado dos seguin
tes documentos: 

a) planta do loteamento ou desmembramento, devidamente apro
vada pela Prefeitura, contendo as subdivisões das quadras, 
as dimensões e numeração dos lotes, logradouros, espaços 
livres e outras áreas com destinação especifica; 

b) quadro indicativo das áreas ocupadas pelos lotes, logradou
ros, espaços livres e outras áreas com destinação específica; 
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liDar, c) certidão de propriedade, com menção de alienações e ônus, 
ubje nos casos em que o imóvel tenha passado para outra cir
trata cunscrição imobiliária. 
lvida, 

154. - Aplica-se o disposto no item 153 às regularizações reque

ridas pelos próprios loteadores, desde que, comprovadamente, os parce


não lamentos sejam anteriores a 19 de dezembro de 1979 e todos os lotes 

le 19 já tenham sido alienados ou compromissados. 
Pre

). 154.1 - A comprovação será feita com planta aprovada pela 
Prefeitura ou com certidões que demonstrem lançamento individual 

pelas de impostos sobre os lotes, sempre anteriormente a 19 de dezembro 
estão de 1979. 
n, os 
8, da 154.2 - Além dos documentos referidos no subitem 153.1, os 

loteadores deverão apresentar necessariamente:~.S.M. 

a) declaração de que não há lotes por alienar ou compromissar; 
b) relação de todos os adquirentes, compromissários compradoleais, 

res ou cessionários dos lotes. outra 

prin 155. - De posse dos documentos apresentados, o oficial regis

!S, de trará o parcelamento na matrícula do imóvel, que, se ainda inexis
(Pa tente, será aberta nessa ocasião, com observãncia dos requisitos pre

vistos na Lei de Registros Públicos e nestas Normas. Os dados fal
tantes serão tomados da planta então apresentada. 

155.1 - Se o parcelamento abranger dois ou mais imóveis, serão 
eles unificados, cumpridas, sempre que possivel, as eXIgencias cons
tantes dos artigos 234 e 235, da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro 

6, de de 1973. 
Illem

les1n 155.2 Para tal unificação, poderá ser aceita a nova descrição 

. fato apresentada pelo requerente, desde que, juntamente com a planta, 

Iloma permita a perfeita identificação do imóvel com a constante dos regis


tros anteriores. 

lueri 156. - Nos loteamentos ou desmembramentos regularizados pe
guin- las Prefeituras Municipais (L. 6.766, 19-12-79, art. 41), valerá, como 

título hábil ao registro dos lotes, o contrato de compromisso de 
venda e compra celebrando antes da regularização, desde que o adqui

apro rente comprove, perante o oficial, o pagamento ou o depósito de
ldraS, todas as prestações do preço avençado, bem como do imposto de 
paços transmissão devido, sem prejuízo do cumprimento de outras exigên

cias previstas na Lei dos Registros Públicos. 
Ildou 156.1 - Gozará de idêntica validade o contrato de cessão, desde 
ifica; que firmado numa das vias do compromisso de venda e compra, ou, 

'ARIOS BOLETIM DA ASSOCIACÃo DOS SERVENTUÁRIOS• DA .JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • - 55 

-




embora formalizado em instrumento separado, venha acompanhado 
do instrumento de compromisso de venda e compra. 

156.2 - Para tal fim, o oficial, achando a documentação em 
ordem, procederá ao registro da transmissão de propriedade, arqui
vando uma via do titulo e os comprovantes do pagamento. Se a do
cumentação for microfihnada, poderá ser devolvida. 

156.3 - Na hipótese prevista no item 156.1, o compromisso de 
venda e compra e a cessão serão registrados. 

SUBSEÇÃO m 
DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS 

157. - Não se aplica o disposto no art. 18, da Lei n'9 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, aos conjuntos habitacionais erigidos pelas 
pessoas jurídicas referidas no art. 8<1, da Lei n9 4.830, de 21 de agosto 
de 1964 (Despacho Normativo CG - Processo n9 55.239/80). 

157.1 - Entende-se como conjunto habitacional o empreendi
mento em que o parcelamento do imóvel urbano, com ou sem aber
tura de ruas, ê feito para alienação de unidades habitacionais já 
edificadas pelo próprio empreendedor. 

157.2 - Os empreendimentos promovidos por particulares, embo
ra referentes a conjuntos habitacionais, subordinam-se ao art. 18, da 
Lei n Q 6.766, de 19 de dezembro de 1979, ainda que financiados com 
recursos do Sistema Financeiro da Habitação. 

158. - O registro das transmissões das unidades habitacionais 
deve ser precedido da averbação da construção do conjunto na matrí
cula· do imóvel parcelado, a ser aberta pelo cartório, se ainda não 
efetuada. 

158.1 - Para essa averbação, o oficial exigirá o depósito dos 
seguintes documentos: 

a) planta do conjunto, contendo a subdivisão das quadras, as 
dimensões e numeração das unidades e o sistema viário, se 
houver; 

b) prova da aprovação pela Prefeitura e pela CET'ESB; 
c) 

d) 
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prova do ato constitutivo do agente empreendedor, observa
dos o art. 8<1, da Lei n'9 4.830, de 21 de agosto de 1964, e o 
art. 18, da Lei n9 5.764, de 16 de dezembro de 1971; 
quadro indicativo das áreas ocupadas pelas unidades, logra
douros (se houver) e espaços livres; 
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nbado e) 	 memorial descritivo de que constem a descrição sucinta do 
empreendimento, a identificação das unidades e quadras, a 
indicação das áreas públicas, que passarão ao domínio do 

ia em Município no ato da 	averbação, e as restrições incidentesarqui. sobre as unidades;
a do-

f) contrato-padrão, observando o disposto no art. 69, §§ 3'1 e 49 , 

da Lei n9 4.830, de 21 de agosto de 1964;
ISO de 

g) 	 documento comprobatório de inexistência de débito para com 
a Previdência Social, relativo à obra, que poderâ ser apre
sentado quando do registro da primeira operação envolvendo 
unidade; 

h) 	 auto de conclusão ou vistoria ("habite-se").66, de 
pelas 159. 	- Os requerimentos dos interessados e os documentos assim 

IliQSto apresentados serão autuados, numerados e rubricados pelo oficial ou 

escrevente autorizado, formando processos, a serem arquivados sepa


eendi radamente, constando da autuação a identificação de cada conjunto. 

aber

160. 	- Em seguida, o cartório elaborarâ ficha auxiliar, que farâiis jâ 
parte integrante da matricula, 	da qual constarão todas as unidades, 
reservando-se espaço para anotação do número da matricula a ser 

embo aberta quando do primeiro ato de registro relativo a cada uma delas. 
L8, da 
! com 	 SUBSEÇÃO IV 

DO PROCESSO E REGISTRO 
lonais 
natrí 161. - Os requerimentos de registro de loteamentos ou desmem
l não bramentos devem ser autuados em processos que terão suas folhas 

numeradas e rubricadas, figurando os documentos pertinentes na 
ordem estabelecida na lei (L. 6.766, 19-12-79, art. 18).

I) dos 

161.1 - Logo que autuados, certificar-se-ão, após o último do
cumento integrante do processo, a data da apresentação do requeriti, as 
mento e, em seguida, sempre 	antes da publicação dos editais, sualo, se 
protocolização e o correspondente número de ordem. 

161.2 - Também serão certificados a expedição e publicação dos 
editais, o decurso do prazo para impugnações, as comunicações à;erva
Prefeitura e o registro.I, e o 

161.3 - Tendo em vista o intervalo temporal necessariamente 
logra-	 decorrente da publicação dos editais, as datas da apresentação e da 

protocolização jamais poderão coincidir com a do registro. 
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162. - Quando, eventualmente, o loteamento abranger vãrios 
imóveis do mesmo proprietário, com transcrições e matrículas diver
sas, é imprescindivel que se proceda, previamente, à sua unificação 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 235). 

163. - Será sempre indispensável a correspondência da descri
ção e da área do imóvel a ser loteado com as que constarem da 
transcrição ou da matrícula respectiva, exigindo-se, caso contrário, 
prévia retificação. 

164. - Quando o loteador for pessoa jurídica, incumbirá ao 
oficial verificar, com base no estatuto social, a regularidade da repre
sentação societária, especialmente se quem requer o registro tem 
poderes para tanto. 

165. - Os documentos apresentados para registro do loteamento 
deverão vir, sempre que possível, no original, podendo ser aceitas, 
porém, cópias reprográficas, desde que autenticadas. 

165.1 - Se o oficial suspeitar da autenticidade de qualquer 
delas, poderá exigir a exibição do original. 

166. - As certidões de ações pessoais e penais, inclusive da 
Justiça Federal, e as de protestos devem referir-se ao loteador e a 
todos aqueles que, no período de 10 (dez) anos, tenham sido titulares 
de direitos reais sobre o imóvel (L. 6.766, de 19-12-79, art. 18, § 11'); 
serão extraídas, outrossim, na comarca da situação do imóvel e, se 
distintas, naquelas onde domiciliados o loteador e os antecessores 
abrangidos pelo decênio. 

166.1 - Tratando-se de pessoa jurídica, é dispensável a juntada 
de certidões dos distribuidores criminais, bem como as relativas aos 
sócios. 

167. - Para as finalidades previstas no art. 18, § 21', da Lei nQ 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, sempre que das certidões pessoais 
e reais constar a distribuição de ações cíveis, deve ser exigida certi
dão complementar, esclarecedora de seu desfecho ou estado atual. 

167.1 - Tal complementação será desnecessária quando se trate 
de ação que, pela própria natureza, desde logo aferida da certidão 
do distríbuidor, não tenha qualquer repercussão econômica, ou, de 
outra parte, relação com o imóvel objeto do loteamento. 

168. - CUidando-se de imóvel urbano que, há menos de 5 (cinco) 
anos, era considerado rural, deve ser exigida certidão negativa de 
débito para com o lNeRA. 
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:08 169. - É indispensável, para a aprovação dos projetos de lotea

!r mento ou desmembramento de áreas localizadas em muniCÍpios inte

ão grantes de Região Metropolitana, a anuência da autoridade compe


tente da Secretaria dos Negócios Metropolitanos (Comunicado CG, 

publicado no D.O.J. de 8-2-80; Reg. SNM 13, de 29-1-80, publicado no 


ri· D.O.J. de 30-1-80).
da 
io, 170. - Para o registro dos loteamentos e desmembramentos, o 

oficial exigirá prova de licença de instalação por parte da CETESB 
- Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de 

ao 	 Defesa do Meio Ambiente (Prov. CG 12/77; Processo CG 48.414/77);
.'e

,., 	 Ao contrário do previsto na legislação anterior, a Lei n9 6.766, de 
19 de dezembro de 1979 deixou de exigir expressamente a prévia 
manifestação das autoridades sanitárias, militares e florestais. 

~m 

to 
IS, 171. - Desde que o registro do loteamento ou desmembramento 

seja requerido apenas com o cronograma de execução das obras (L. 
6.766, 19-12-79, art. 18, V), o cartório também providenciará, con

er 	 forme o caso, o registro ou a averbação da garantia real oferecida, 
nas matriculas dos imóveis ou lotes correspondentes. 

la 171.1 - A circunstância também será, de forma resumida, 
a averbada na matrícula em que registrado o lotemaneot ou desmem

!S bramento. 
I; 
;e 	 171.2 - Decorridos dois anos do registro, sem que o loteador 
~s 	 tenha apresentado o termo de verificação de execução das obras, o 

oficial comunicará a omissão à Prefeitura Municipal e ao Curador de 
Registros Públicos, para as providências cabíveis (L. 6.766, 19-12-79, 

:a 	 art. 38, § 2'1). 
IS 

172. - É dever do oficial proceder a exame cuidadoso do teor de 
todas as cláusulas do contrato-padrão, a fim de se evitar contenham 

19 estipulações frontalmente contrárias aos dispositivos, a esse respeito, 
5 contidos na Lei n9 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (arts. 26, 31, 
i· §§ 1'1 e 2'1, 34 e 35). 

172.1 - Nos loteamentos registrados antes de 20 de dezembro 
e de 1979, para permitir a averbação ou o registro de compromissos de 
[) compra e venda formalizados depois daquela data, os loteadores deve
e rão depositar em cartório novo exemplar do contrato-padrão, que 

conterá, necessariamente, os elementos previstos no art. 26, da Lei 
nl) 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

e 173. - Tratando-se de loteamento urbano, o edital será publi
cado apenas no jornal local, ou, não havendo, em jornal da região. 
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Se o jornal local não for diário, a publicação nele será feita em três 
dias consecutivos de circulação. Na Capital, a publicação se fará, 
também, no Diário Oficial (L. 6.766, 19-12-79, art. 19, § 39). 

174. - Nos loteamentos rurais, a publicação do edital continua 
sendo obrigatória no Diário Oficial, mesmo para aqueles situados fora 
da capital (DL 58, 10-12-37, art. 2'l). 

175. - Todas as restrições presentes no loteamento, impostas 
pelo loteador ou pelo Poder Público, deverão ser, obrigatoriamente, 
mencionadas no registro. Não caberá ao oficial, porém, fiscalizar 
sua observância. 

176. - Registrado o loteamento, o oficial poderá, a seu critério, 
abrir matriculas para as vias e praças, espaços livres e outros equipa
mentos urbanos constantes do memorial descritivo e do projeto, regis
trando, em seguida, a transmissão do domínio para o município (L. 
6.766, 19-12-79, art. 22). 

176.1 - Tratando-se de providência dispensável e, portanto, fa
cultativa, efetuada segundo o interesse ou a conveniência dos serviços, 
jamais poderá implicar em ônus ou despesas para os interessados 
(item 46, ''b''). 

176.2 - ~ vedado o registro de qualquer tItulo de alienação ou 
oneração da propriedade das áreas assim adquiridas pelo Município, 
sem que, previamente, seja averbada, após regular processo legisla
tivo, a sua desafetação e esteja a transação autorizada por lei. 

177. - O registro de escrituras de doação de ruas, espaços livres 
e outras áreas destinadas a equipamentos urbanos, salvo quando o 
sejam para fins de alteração do alinhamento das vias públicas, mes
mo que ocorrido anteriormente a 20 de dezembro de 1979, não exi
mirá o proprietãrio-doador de proceder. de futuro, o registro especial, 
obedecidas as formalidades legais (L. 6.766, 19-12-79, art. 18). 

178. - No registro do loteamento não será necessãrio descrever 
todos os lotes, com suas características e confrontações, bastando 
elaborar um quadro resumido, indicando o número de quadras e a 
quantidade de lotes que compõem cada uma delas. 

178.1 - Recomenda-se a elaboração de uma ficha auxiliar de 
controle de disponibilidade, na qual constarão, em ordem numérica e 
verticalmente, as quadras e os números dos lotes; anotar-se-á: M ..... , 
cujo espaço será preenChido assim que for aberta a matricula cor
respondente. 

179. - Para o registro da cessão de compromisso de compra e 
venda, desde que fonnalizado o trespasse no verso das vias em poder 
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das partes (L. 6.766, 19-12-79, art. 31) o oficial examinando a do
cumentação e achando-a em ordem, praticará os atos que lhe com
tirem (L. 6.015, 31-12-73, arts. 167, I, nQ 20 ou 167, 11, n9 3), arqui
vando uma via do título. Se a documentação for microfilmada, p0
derá ser devolvida, com a anotação do número do microfilme. 

180. - O cancelamento do registro de loteamentos urbanos sem
pre dependerá de despacho judicial (L. 6.766, 19-12-79, art. 23 e §§). 

181. - Apllcam-se aos loteamentos de imóveis rurais, no que 
couberem, as normas constantes desta subseção. 

SUBSEÇÃO V 

DAS INTIMAÇõES E DO CANCELAMENTO 

182. - Para os fins previstos nos arts. 32 e 36, m, da Lei n'l 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, os oficiais somente aceitarão e 
farão intimações de compromissários compradores, ou cessionários, 
se o respectivo loteamento ou desmembramento estiver regularmente 
registrado e os correspondentes contratos de compromisso de venda 
e compra, ou cessão, dos lotes, averbados ou registrados. 

182.1 - Do requerimento do loteador e das intimações devem 
constar, necessária e discriminadamente, o valor da dívida, incluindo 
juros e despesas,· e o prazo para o pagamento, além da informação 
de que este deverá ser efetuado em cartório, cujo endereço completo 
será destacado. 

182.2 - Constarão, também, o valor do contrato, o número das 
parcelas pagas e o seu montante, para que o cartório possa, ao efe
tuar o eventual cancelamento, proceder na forma do disposto no art. 
35, da Lei n'l 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

182.3 - Cumpre examinar, com o devido cuidado, o teor de todas 
as intimações requeridas, obstando-se o processamento das que não 
atendam às formalidades legais, especialmente as que incluam verbas 
descabidas ou inexigíveis. 

183. - Devendo ser efetuadas pessoalmente, pelo oficial, oficial
-maior ou escrevente regularmente autorizado, ou, ainda, por meio 
dos Cartórios do Registro de Titulos e Documentos da Comarca da 
situação do imóvel ou do domicDio dos intimados (L. 6.766, 19-12-79, 
art. 49), são absolutamente vedadas as intimações postais, ainda que 
por carta com aviso de recebimento. 

183.1 - Cuidando-se de vários compromissários compradores, ou 
cessionários, inclusive esposas, é necessária a promoção da intimação 
individual de todos eles. 
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183.2 - As intimações às pessoas jurídicas serão feitas aos seus 
representantes legais, exigindo-se a apresentação, pelo loteador, de 
certidão atualizada do contrato ou estatuto social, fornecida pela Junta 
Comercial ou pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

183.3 - As intimações de compromissário comprador ou cessio
nário, que não for encontrado no endereço indicado no requerimento, 
deverão ser feitas mediante procura do interessado no endereço de 
seu domicílio, constante do próprio contrato, e, ainda, no do respectivo 
lote. 

184. - Recusando-se o destinatário a recebê-Ias, ou a dar recibo, 
ou, ainda, sendo desconhecido o seu paradeiro, a intimação, devida
mente certificada a circunstância, será feita por edital, publicado, por 
três dias consecutivos, na comarca da situação do imóvel. Na Capital, 
a publicação far-se-á no Diário Oficial e num dos jornais de circula
ção diária. Nas demais comarcas, bastará a publicação num dos jor
nais locais, ou, não havendo, em jornal da região. Se o jornal local 
não for diário, a publicação nele será feita em três dias consecutivos 
de circulação (L. 6.766, 19-12-79, arts. 48, 49, §§ 19 e 2Q e 19 e 
§§ 19 e 39). 

184.1 - Tratando-se de loteamento rural, o edital será publica
do na forma do regulamento do Decreto-lei n9 58, de 10 de dezembro 
de 1937 (D. 3.079, 15-9-38, art. 14, § 39). 

184.2 - No edital, individual ou coletivo, deverão constar, além 
dos elementos especificados nos itens 182.1 e 182.2, o número do regis
tro do loteamento ou desmembramento, o número do registro ou aver
bação do compromisso de venda e compra, ou da cessão, bem como o 
nome, a nacionalidade, o estado civil, o número do C.P.F. ou C.G.C., 
caso constantes do registro, e o local de residência do intimado. 

do oficial de justiça de 
mencionado no contrato 
escrivão do Juizo, comp~ 
res reclamados. 

185.1 - Verificada 
o cancelamento deverã 
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184.3 - Decorridos dez dias da última publicação, devidamente 

certificado o fato pelo oficial, considerar-se-á aperfeiçoada a intimação. 


184.4 - O cancelamento só se fará, mediante requerimento do 

loteador, se o compromissário comprador, ou cessionário, não efetuar 

o pagamento até trinta dias depois do aperfeiçoamento da intimação 
(L. 6.766, 19-12-79, art. 32 e seu § 39). 

184.5 - Os prazos serão contados a partir do primeiro dia útil 

<'e~inte ao do aperfeiçoamento da intimação e, recaindo o último em 

!'ábado, domingo ou feriado, serão prorrogados até o primeiro dia útil. 


185. - O cancelamento do registro ou da averbação de compro

misso de venda e compra, ou da cessão, pode ser requerido à vista da 

intimação judicial; mas, tal só será admitido se desta constar certidão 
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do oficial de justiça de que o intimado foi procurado no endereço 
mencionado no contrato e no do próprio lote, além de certidão do 
escrivão do Juizo, comprovando a inocorrência de pagamento dos valo
res reclamados. 

185.1 - Verificada qualquer irregularidade na intimação judicial, 
o cancelamento deverá ser recusado, elaborando-se nota de devolução 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 198). 

186. - Ressalvados os casos de intimação judicial, não devem 
ser aceitos requerimentos de cancelamento em que a intimação efe
tuada tenha consignado, para pagamento das prestações, qualquer 
outro local que não o Cartório do Registro de Imóveis (L. 6.766, 
19-12-79, art. 32, § 1<1). 

187. - A averbação de cancelamento do registro, por inadimple
mento do comprador, deverá consignar se ocorreu, ou não, a hipó
tese prevista no art. 35, da Lei n<1 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

188. - As despesas decorrentes da intimação são as estabeleci
das no Regimento de Custas, que atualmente não inclui os gastos com 
condução. Estes deverão ser fixados pelo Juiz Corregedor Perma
nente, que atenderá às pecularidades da comarca, competindo ao ofi
cial provocar a providência. 

189. Cumpre deixar documentados, através da emissão de reci
bo, a satisfação das despesas de intimação, por parte dos interessados 
que paguem em cartório, bem assim o seu efetivo reembolso aos ven
dedores, que, eventualmente, os tenham antecipado. 

190. - Os cartórios deverão adotar sistema adequado e eficiente 
para arquivamento das intimações efetuadas, de molde a garantir a 
segurança de sua conservação e a facilidade de buscas. 

190.1 - Recomenda-se, para esse fim, sejam as intimações arqui
vadas em pastas separadas, caso por caso, lançando-se, nos expedien
tes formados, as certidões devidas e toda a documentação pertinente, 
sendo inconvenientes juntâ-Ias aos processos de loteamentos corres
pondentes. 

nQ191. - As intimações referidas no art. 33, da Lei 6.766, de 
·9 de dezembro de 1979, fÓ serão feitas se o interessado apresentar, 
com o requerimento, cheque nominal, visado e cruzado, em favor do 
credor. 

192. - A restituição ou o depósito previsto no art. 35, da Lei 
n'l 6.766, de 19 de dezembro de 1979, será feito sem qualquer acrés
cimo, não importando o tempo transcorrido da data do cancelamento 
do registro ou da averbação. 
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192.1 - Os juros e a correção monetária só têm incidência na 
hipótese do depósito efetuado na fonna do § 2'1t do art. 35. 

192.2 - Nesse caso, o depósito será feito em conta conjunta 
bancAria, preferencialmente em estabelecimento de crédito oficial, em 
nome do credor e do cartório, a qual somente será movimentada com 
autorização do Juizo. 

192.3 - Para cada depositante serA aberta conta distinta. 

193. - As nonnas constantes desta subseção aplicam-se, no que 
couberem aos loteamentos de imóveis rurais. 

SUBSEÇÃO VI 

DOS DEPóSITOS NOS LOTEAMENTOS URBANOS IRREGULARES 

194. - O depósito previsto no art. 38, § 19 , da Lei n'l 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, só será admissivel quando o loteamento ou 
desmembramento não se achar registrado ou regulannente executado 
pelo loteador. 

194.1 - Em qualquer das hipóteses, estará condicionado à apre
sentação de prova de que o loteador foi notificado pelo adquirente 
do lote, pela Prefeitura Municipal ou pelo Ministério Público. Tal 
comprovação será dispensada se o interessado demonstrar haver sido 
notificado pela Municipalidade para suspender o pagamento das 
prestações. 

194.2 - Em se tratando de loteamento ou desmembramento não 
registrado, o depósito dependerA, ainda, da apresentação do contrato 
de compromisso de compra e venda, ou de cessão, e de prova de que 
o imóvel estâ transcrito ou registrado em nome do promitente 
vendedor. 

195. Os depósitos serão feitos: 

a} em conta conjunta bancâria, em nome do interessado e do 
Cartório do Registro de Imóveis; 

b} preferencialmente, onde houver, em estabelecimento de cré
dito oficial; 

c) vencendo juros e correção monetAria. 
195.1 - As contas assim abertas só poderão ser movimentadas 

com expressa autorização do Juizo. 
196. - Admitidos os depósitos, o adquirente do lote poderA efe

tuar os recolhimentos independentemente de pagamento de juros ou 
quaisquer acréscimos, mesmo que em atraso com as prestações. 
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196.1 - De todos os recolhimentos efetuados devem ser forne
cidos recibos ou cópias das guias cOITespondentes, para os fins do 
art. 41, da Lei n" 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

197. - Os cartórios deverão dispor, conforme seu movimento, 
de um setor destinado ao cumprimento das atribuições previstas nesta 
subseção, contando, pelo menos, com um servidor apto ao atendimen
to dos interessados, a quem prestarão as devidas informações, espe
cialmente sobre a documentação necessária à admissibilidade dos depó
sitos iniciais. 

198. - Aos Juízes COITegedores Permanentes caberá disciplinar 
por instruções e portarias, a organização e desenvolvimento desses 
serviços, podendo, inclusive, estabelecer, em atenção às peculiaridades 
locais e à conveniência dos interessados, outro sistema de recolhi
mento dos depósitos, sempre observado, porém, o disposto nos itens 
195 e 195.1. 

199. - Se ocorrer o recolhimento judicial da regularidade do 
loteamento antes do vencimento de todas as prestações, o adquirente 
do lote, uma vez notificado pelo loteador, através do Cartório do 
Registro de Imóveis, passará a pagar as remanescentes diretamente 
ao vendedor, retendo consigo os comprovantes dos depósitos até então 
efetuadas. 

199.1 - O levantamento dos depósitos, nesse caso, dependerá do 
processo previsto no § 39, do art. 38, da Lei nq 6.766, de 19 de dezem
bro de 1979. 

SEÇÃO VII 

DAS INCORPORAÇÕES 

200. - Os requerimentos de registro de incorporação devem ser 
autuados em processos, que terão suas folhas numeradas e rubricadas, 
figurando os documentos pertinentes na ordem estabelecida na lei 
(L. 4.591, 16-12-64, art. 32). 

200.1 - Logo que autuados, certificar-se-ão, após o último do
cumento integrante do processo, a protocolização e, afinal, o registro. 

201. - Quando o incorporador for pessoa juridica, incumbirá ao 
oficial verificar, com base no estatuto social, a regula,ridade da repre
sentação societária, especia]mente se quem requer o registro tem po
deres para tanto. 

202. - Os documentos apresentados para registro da incorpora
ção deverão vir, sempre que possivel, no original, podendo ser aceitas, 
porém, cópias reprográficas, desde que autenticadas. 
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202.1 - Se o oficial suspeitar da autenticidade, de qualquer 
delas, poderá exigir a exibição do original. 

203. - As certidões dos distribuidores cíveis e criminais, inclu
sive da Justiça Federal, as negativas de impostos e as de protestos 
devem referir-se aos alienantes do terreno (atuais proprietârios e 
compromissários compradores, se houver, inclusive seus cônjuges) e 
ao incorporador (L. 4.591, 16-12-64, art. 32, "b"). 

203.1 - As certidões cíveis e criminais serão extraídas pelo 
período de dez anos e as de protesto pelo periodo de cinco. 

203.2 - As certidões de impostos relativas ao imóvel urbano 
são as municipais. 

203.3 - Tratando-se de pessoa juridica, é dispensável a juntada 
de certidões dos distribuidores criminais, bem como as relativas aos 
sócios. 

203.4 - Todas as certidões deverão ser extraídas na comarca 
da situação do imóvel e, se distintas, naquelas onde domiciliadas as 
pessoas supra mencionadas, exigindo-se que não tenham sido expedi
das há mais de sessenta dias. 

204. - Sempre que das certidões do distribuidor constarem ações 
cíveis, deve ser exigida certidão complementar, esclarecedora de seu 
desfecho ou estado atual. 

204.1 - Tal complementação será desnecessária, quando se tratar 
de ação que, pela sua própria natureza, desde logo aferida da certi
dão do distribuidor, não tenha qualquer repercussão econômica, ou, 
de outra parte, relação com o imóvel objeto da incorporação. 

205. - Deve ser exigido, das empresas em geral, documento 
comprobatório de inexistência de débito para com a Previdência So
cial, por ocasião do requerimento de registro de incorporações (L. 
4.591, 16-12-64, art. 32, uf", e DL 1.958, 9-9-82, art. 2'1, § 3'1). 

205.1 - Se vigorante o prazo de sua validade, tal documento 
servirá para todos os registros de alienações ou onerações, a qualquer 
título, das unidades autônomas ou de partes ideais, exigindo-se, caso 
contrário, a renovação (D.L. 1.958, 9-9-82, art. 29 , I, "a", e § 6'1). 

206. - O incorporador, particular, construtor ou empresa de co
mercialização de imóveis, não vinculados à Previdência Social, deve
rão apresentar, apenas em relação ao imóvel, o documento de inexis
tência de débito concernente aos responsáveis pela execução das obras, 
por ocasião da averbação da construção, ou da primeira alienação 
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alquer do prédio, ou de qualquer das unidades autônomas (D.L. 1.958, 9-9-82, 
art. 2'1, II, e § 39). 

inelu 206.1 - Nessa hipótese" independentemente do prazo de sua vali
.testos dade, tal documento servirá para os posteriores registros das primei
rios e ras alienações das demais unidades autônomas. 
res) e 

207. - Será sempre indispensável a correspondência da descrição 
e da área do imóvel a ser incorporado com as que constarem da trans

pelo 	 crição ou da matricula respectiva, exigindo-se, caso contrário, prévia 
retificação. 

II'bano 208. - Não poderá o cartório registrar pedido de incorporação 
sem que o apresentante exiba planta ou croqui dos espaços destinados 
à guarda de veículos (L. 4.591, 16-12-64, art. 32, "p", com a redação 

mtada 	 dada pela L. 4.864, 29-11-65). 
lS aos 

208.1 - Se a legislação da Prefeitura local exigir que a demar
cação dos espaços conste da planta aprovada, não será aceitável a 

marca simples exibição do croqui. 
las as 
xpedi- 209. - O atestado de idoneidade financeira deverá obedecer ao 

modelo aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça (L. 4.591, 
16-12-64, art. 32, "o").

ações 
210. - O quadro de áreas deverá obedecer às medidas que consIe seu 

tarem do registro, não se admitindo que ele se refira às constantes 
da planta aprovada, em caso de divergência. 

tratar 
211. - A averbação de construção de prédio só poderá ser feitacerti

a, ou, 	 mediante documento hábil ("habite-se" ou alvará de conservação), 
expedido pela Prefeitura Municipal. Será exigido que do "habite-se" 
conste a área construida, que deverá ser conferida com a da planta 

mento 	 aprovada e já arquivada. Quando houver divergência, o registro não 
la 80-	 poderá ser feito antes que se esclareça e corrija a situação. 
!S (L. 

212. - A instituição e especificação de condomínio serão rep.:is
tradas mediante a apresentação do respectivo instrumento (público 

mento ou particular), que caracterize e identifique as unidades autônomas, 
alquer acompanhado do projeto aprovado e do "habite-se". 
, caso 212.1 - Quando do registro da especificação, deve ser exigida,
~). também, a convenção do condominio, que será registrada no Li

vro n9 3.de co
deve 213. - Recomenda-se a elaboração de uma ficha auxiliar de 

nexis	 contrôle de disponibilidade, na qual constarão, em ordem numérica 
obras, 	 e verticalmente, as unidades autônomas, a exemplo do estabelecido 
mação 	 para os loteamentos (item 178.1). 
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214. - Antes de averbada a construção e registrada a instituição 
do condonúnio, será irregular a abertura de matriculas para o regis
tro de atos relativos a futuras unidades autônomas (C.S.M. - Apela
ções n.OO 286.693, de 17-12-79; 1.176-0, de 28-6-82; 2.145-0, de 4-4-83 
e 1.846-0, de 19-4-83). 

D.O., 31-5-83 

PROVIMENTO N9 3/83 

Dá nova redação ao item 136 do Capítulo XVII das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. n9 64.056-82, 
resolve: 

Art. 1'1 - O item 136 do Capitulo XVII das Normas de Serviço 
(Provimento 17/81), passa a ter a seguinte redação: 

"136. - Na averbação far-se-á a indicação do nome do 
Juiz signatário do mandado, da Vara em que foi proferida 
a sentença, a data desta, a sua conclusão e o fato de seu 
trânsito em julgado, bem como o nome que a mulher pas
sou a adotar.:. 

Art. 2'1 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 16 de fevereiro de 1983. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

PROVIMENTO N' 08/83 

Dá nova redação ao item 66 do Capitulo In das Nor
mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, no uso de suas 
atribuições legais e, 

Considerando o que ficou decidido no Processo CG no;> 66.738/83, 
resolve: 
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Art. 19 - Dar nova 
mas de Serviço da 
n9 5/81), que passa a 

Desembargador 
Justiça 
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Par" d""l..rar que a p/ de 27.4.82, li Vi~t: .. do que dispõe 
O art. 19 da Lei Campo 474/82, o cargo de Oficial Judiei! 
rio ••"areldo por l>IAItIA MEIlCEOES OOS SAj;'roS, mat;. 20.964, 
ficou com a dO~inaçio alterada para Es~r~ven~e, .nqu. 
4rado no padrio 12-&, Tabela X, Eieala de Venc~mento~ 2,
da l,,!glllb.çio vlgant.e, t1Qan:!o 1na\,\bdsl;llnte' a ilpoatUa p~ 
,bl1c.4a IIQ DOJ. de 1.7.82. 

'ara declarar que a p/ ~ 27.'.82, i vi.ta do que dispõe 
o art. 49 da Lel C~. 214/12, o cargo de Auxtllar de PO! 
t.aria, .urcldoa por MAJlXA li'IOaEtlQ. DA SUVA I'IlIEN'tA, IIl4t. 
as.7U ., flAlUA 1121U1.ANO BJlONZ8IU. III&t., 3Z. n~, ficou com 

,a 	4anqqtnaçio alterada para ,tel, .nquadr4doa noe pad~õea
'I·A. 17-C, n.pe~iv_nt., Tabela I, I!.sca14 ds V.nc.l.ma.!! 
t.oa 1. ds le9hlaçao vig.nte, ficando 1JU1ubdetllnt•• ' aa' 
çonll~ publ1Q,ads. 110 DOJ.: ... 30.6.82., " 

,~. ;,' ',;,"" ' , 

FALECXMEII'l'O 
De aUBENS PI~CIOTTI, RG. 3.275.881, Oflcla1 de Justiça, 
~ Comarca de T.ubati, ocorri40 em 35.8.12. ' 

,uoSTILl DO llIRE'l'OR DE DEHJiT.ltíEII'l'O pE PESSOAL 
, i 

Deolarando 110. tepo. d9. arte. 91 • 91 4a Lei Compl.1l.lI 
180/?8. ap11cada a ••ta Seor.tarla pela Lei Co~l. 195/ 
70.'co~orm. !Toc••aó.&va1iat6rio 4. S.cr.taria doe N.
,601oa 4a J4m.l.Dl.traçaol ha.olo~JW.m ,a.10~~J_o car
80 d. Baç.reVOl1t.1_IIIxero do por & 1'WIu. Jt.t:;A.U. l'lUGQ 
SO FETf& satr. tu.217. tia! enquadrado a partir d. l~ 
d. lIovtd,ro 4e 1982 110 padr.o' eU-E-! )'aOll1& l. Escala 
d....nq1untq. 2da LtiCo.pl. ;247/8, ., ,; , ' , 

pESP~ ~,I!~ Do DEPARTAMEN'fODO fÊssOAx.' i 

:éonclId.ndO llceJIça-prâllio'iu' ,J,~; .c, •• ' 
.~ f..~.l~~.',{f" ,~:~ ~,,:'. - . ~~~"-'./::~' 

art.' ~13dO' I~':P,'~;' " ";' 
- ~ 'i 	 , '- ,.; ,:':-i" .~. ,:; í,{t~ '.("'i 

IiDlESXC GÀIi.('OIf,'i matr, U 833, ,o d.' P&1'~ ,ozo, qq , de ' 
1967 ~ 19?2~'~ '~~~~,"~ Z·f ::~, -.. 1.' :" .. ~:,.~ ';:,~",'.~,_. 'JI; 

: • ,-.\ j ',. , 

LdCollpleaentar 18/73. ' 	 ,;.J 

MARaARt.D.A iuiú'Bisros SILVA,' satr 20 26à, :50 da pa
ra 80Z0, 'qq 11.1968 a 197:5 ~ d. 1973 a 1978, ' : I. 

DESPACHOS DO' SECRE'l'lRto-DtRE'NI! GERAL. , 
• 

'. ,.'- -. >.~.' 	 j) "; 

Indd.rlndo, : poJ' íabao1uta necessidade de lIerv1ço, 30 
~1u ~.f.rlas de 1982, bem como 90 dla' de licença 
,pré.lo, J'etlrentes aoa qulnquenloa de 1968 a 1973 • de 
'191:5 • 1978,'d••enhora LEO~ BARRBLLA, .atr!cu1a na 
aO,022. ,~< 

SEÇAO XIX 

DIRETQRIA DE OIVISAO 00 MATERIAL 

COH~~CI& 19 001/83 PROCESSO 19 001/83 
Aclla·ae aberta na Secr'ltar14 40 Tr1bWlal de .lu,Uia, a 
concorrêncla n9 001/83. re914a.pela Lel n9 U/7l, para.
'aql1illçÃo d. autuaçõca COII bpreaaio. com o recehimento 
doe ...vel0P411 aarcado 'par~ i" 11.00 norall do dia 11 d. f,!. 
verelro da 19$1.' " _ . '~,' 
O int;;lII1l:'o teor 4a pres.nte Uc1taç.o, 11.- \l0lll0 d_» 1111 
clõrllctm.ntol. poderio ser Q~tt40a na Dtr.toria ~ 'B,rv! 
ço 4.Co.pr•• ~ Tribuna' d, .1Ultiça, rl1a Th6bQr, 161 - I 
ph:anga, 4a,1~IOO ia u.ao hor.... ;' 
.,. '" ".", 22, 25 e 21.01.83 

, • ' PROCESSO H9 FI-120/82
~6D!~!~:~.~!e~~!{::t~ 40 Trt~unal de J~etlç., • 
_a-__ .. ,-., 	 8 / 
tomada da P~.Ç~8 n9 002/83, reg14a pala Lei n9 9 12'tP! 
ra a oontntaçao ~• •,"19Q, 41 tere,lral para li man\l 811 

, ,'I. ,çlo da l1mpu.a Wpl"dl0 40 tor.... 4a Coaarca d. cerql1.!
" "; 1'& C'sa", oqII • IÜl<aC'tll<1'& daa pl:Opoat;al a&rCla4a pau a. 

'~'~, 'l",: U b' 40 4ta lU 4e '8VII~.j;ro d. un.' 
";:" • ,Ir;; 9 lnui':Q \;<lo.: 4a prallut.e llc1t.çio, ~'CQKI 4....'. •• 

J Art.lga 22 - Fict:.nI tam1J~;'tl r"vogaoos to
dos o~ atos nprm~tiV03 baixsdos pelos J~Izos.corregedo 
res Perman(>ntQI.l, que dl.'~ponham em contrario as nNormas 
de :'\erviço da Corregedoria C9ral da Justiça", c\Jlll2rlndo

àqueles abster-se de ditar nol~as que com estas nao se 

harmonl~eru, nas ~scp~ctiva~ sedes correcionais. 


, parágrafo único· Cl.lberá ,ao .. ~u{zosCÓ!:
regedores Pen;umente;sl' Quando entenderem neC;lIssar1a ' ou 
conveniente lIlodlf1caçao ou adaptaçao dos lU tamea conti 
dos naS "Normas d~ Serviço da Corregedoria Geral da Jus
tiça", representar"motlvad6lllente, de torwa a 2ns~Jar,i~ 
clusive, constanti ~perfelçoam~nto ~ atua~iz,ça9 das alu 
didas ,regras. " >, ;.' "~,' "', ','.'1 .,. 

~ "o <. • ' '" : . ' ". j , :'. ' • ~ "', • . • 

,,;'~",'; " ' c Artigo' ,Q - El!Ite prQVilllento entrara '1IIl! 
vigor ,00 'dia 11 çle fevereirO de 1983. " ,! , ,': 

, Pt,IbliQue~~e. Reg1stre-se:CUDlpra-se. ' 
~ , I ,,',' ,. 

"'i ' " são Paulo, '-I de janeiro de 19a~•. 
, '(a) DelÍ. BRUNq AFFONSO DE ~oot ,. COR· 

REGElXl~ C~L~ iYS'ft.ÇA.',.. ,,', 'I. 

- .. _,_~..,. ..' ~'N<' 

' , 
~, :,!,,;~i~;\ Jh ,';"', (c!2 e 25/01/a 3) 

~~~ ;;~~~.-. ',,1' .. ):~t( ~:~~..:t:,~";.~~ ,.~,. "i.:., . »,_~, ..q'.-" 

, . CAPfTULO XX 
'DO' fiEoISTrw p~ IM6VEIS 

Sução I 
"~o ,u '~'~:ôA.s ATRIBVIÇOl!:S , 

d 

1. 	- No Registro' l1e Imóveia, : além da matdcula,.liIerão 
fei tos I ,,'" "\ ~ " :l ' 


a) o resgllltro d',:' !t,:' , ',' 

1., inl!titu~çio !li ;b4jllde fam!lià(DLi~ 3.209/,,19. 4• 

': 41, C.C'" arts.'70/nh(Livro".sj! • 3);\,','''' .' ~' 

2. h~potecas lt;'gàh, :;)udiç1lllB' ~ convencionaia '(1! 


vro -2);", ,.;",_:,-1\ ~!:.' _..' ,..- ''', <~ .. ~-~ .~~ ;~.~ . 

3, contratos de.'looaçl)o de prtl.tiosi nos: qusll1 "tilnha 


sldo consignada elausu1a'd, Vige.nçia no, çaso de 
,d 

lIli!nação da coi!!a ,lçéallfl. U,; fI,649,l(iJ'79art.
, ,14) (Livro s);>': . ~'~': ': •. " , , ;' ,." 

4. 	penl)o~" de maqu1!las e 5le apar",lhos"ut1l1Zl!-dos na 
lndustria, instaladQs-e em\funcionam,nto,oolll os 
respecUvos pertences ou Bem eles (Liyro 3) j' i 

5. 	~~:,m2írs, arr~~~s e~eq~,~t~s ~~iiov':Q \ L! 
6. 	servidoes e\ll"~sral-(LlvrQ <!);" '.;":':;, A" 

7. 	úsutruto.e' ';1,l$0' sobre 'lmovei. li tI.da. l'lIibl.tação,' ;'f:
quando naorl!'ilultarelll 'd9 direito defamÍll\l. \ L!; 
vro 2) i ", ',,: ,"," . ',' ' " ":'" 

e.remlas constit,,!das !l0bre ~móvds' ou'aeles" v1!!, 
culadas por dbpoÍliçao de ultilluLvontade (Livro
2); , " '! ' 

9. 	contratos de'çomprolllisso de compra_i! venda, di! 
ceii'sao dltste e dI! promessa de ce~sao, com ou s~II', 
clausyla'~e arrependilllentq, que tenham'por obje-',' 
to imoveis não lotea.dose cUJO preço·tenha' 'sido' 
pago no àto de ~ua celetlração, ou deva 'sê-19" a 
prato. de uma sovez ou em prestsções (l.tvro'2)1

10. 	enfit!lu:ls' (L1vrO '2);,' ., 
11. 	ant1crelle (Livro 2>1 .". . ' 
12. 	cQl1vençoes an~enupclais (Livro 3) 1 . , 
13. 	cedules de credito rural (DL. 167,14.2,67),( l.! 

vço 3>1 ','.' , , . ' _ 
14. 	cedulas de credito indulltrlal. a f.jxportaçao li! ca 

merclal (DL. 413 9.1,69' L. 6.3U, 16,:"2.751 L. 
6.840. 3.11.80) ,ll.1vro 3~1 "",. ' 

15. 	cOllt~ato!i de peÍlhor'rul1!l (Livro 3); , '. 
16., 	emprest1mosporol;;rlgaçoes 90 portador.ou deben

tUrll~. lne1ua1v!l .,~"çonvers1vdll ell! aço~4 (Livro 
, 3) I ,."" .', • ",' ", ,o" 

17, 	lncorpora~õe~'(Llvro ?l, instituiçõe; (Livro '2),:
e convençoli!S de'condo~lnl0 (Livro J)l . 

18. 	contratos ga promessa de ven~e., cessa0 ou prome,! 
'.411 cessa0 de unidadu autonomali condollliniais
a Que alude a ~ei na 4.59!, de 16 de dezemero da 
49~~, q~I~O a1incOfPloraç.O oui ~ ini!tld~aLiÇ~9 ~e·. 

Q</0....om111.0 Sll orQU,:.t/ilr na v genc e.. , n,,~
Q.Ol,. de 31 4t deltmpro de 1973 (Livro 2); ",'

19. lQtíl.'lliilntol UrbillO' '. Nra1111 11 Itelilllembrlllll,ntoo' 
, urbanoll (L, ~.7661 ~.12.79 e DL. 58, 10.12.'7) 

" 

' 

lI." tlCnt ll:1çaO de rS~po.ruçao jt:.~tcial. div~rci0f nul! 
d3.de ou anulaçtio à~ casamento, quando nas l"e:.:.pec
tivas pl1rtllhas existirem itl,Óveis ou direi tos -= 
re~is sujeitos a regi~tro (L. 6.850, 12.11.80);

** 	 A s"nteflça de separaçã9 jucHcia1, ou de nulida
de ou any1ação de casamento sere objeto de averbação, _ 
quando nao <jec1dir sobre a partÚha de bens <;los cônjt.ges, 
o~ apenas.aflrmar permanecerem estes, em sua totalidade, 
em ~0~)ao,atent3nQo-se, neste caso,_para a mudança de 
s~u carater jurídiCO, com a dissoluçao da sçciedade con
juaa1 (c.e. ~rt. 267) e aur~imento do condominio "pro in 
diViSO· (C.C~, 'arts. 623 e sega.) (CO~icado nl 12/82;
da C.G.J., D.O.J .. de 2:2.82). 	 . 

',l~'ire~ratill~ação do contrato de mútuo éom pacto 
1 ,'adjeto 4e hlpotlca em favor de entidade integr~ 
, ':: te do Sistema fin!!ncelro da Habitação; ainda qui

'importando e1evaçao da dIvida, desde Que manti 
'das as mesmas partes e que lnexista outra hipotê 
oa r~gistrada em favor de terceiros (L. 6.941, = 
14.09.81): ' 

l~. tusão, ,cisão e incorpora~ão de SOC1ed,ades (L.
'" 6.'~,l~.12.76, arts. 2 O e segs)1 , 

·17. ,arqulV\llllento dç document<1S comprobatorlos de ine 
'::xisttncla de d,bitoa para COIII a Previdência s:§: 

clal(DL.< 1.958, 9.9.82).' , 
2;'~~Todoá~os atos enUDIerados' no .item acima sio obrlgató 
riQ$ e deverão '~er efetuid08 no aartgrio da situação' dõ 
imovel,'salyo asaverbaçoee, que serao efetuadas na ma 
trícula 9u a margem do registro a Que se re~erirem, ainda 
Q~e P Jmovel tenha passado a p~rte9cer a outra circunscr! 
çao, \1' Plil' registros rtlaU VOlj' a imov\11s situ!dos em c2
matcas ou çirc~crlçQiS limltr,ples, Que serao feitos em 
tq!1as elas (L.'6..:015, 31.12.13, art. 169). 
;~ :0 deBmem~r8llentQ_terr~tor4àl poqterior ao registro
nao exiie sua r~t1.çao no npyP: canorl0 (L. 6.0l~, ..... 
:n.l~. 7~, II,rt. 170). " '.... : " 

: 	 i ""l;~~, '>' ,,~ _:_"~':":.';f"\ . \:' . , :--';',? ..:. ~" ! ': . _ f 

4. OS'atos r,latlvos as vias~erreas deyerao ser regia 
trado~ nO ca~torio correspGndsnte a estaçao inicial di 
respec,t~val1~ (L. ,6.015, 31.12~73, art. 171). 
5. Hadesignação g~nérica deregis~ro, consideram-se
englobadas a lnscfiçao e a tranBcriçao a que se referem 
a~' l~is civis ~. 6~Ol~1 31.12.73, art. 168). 

, 6.- pelOS atos que pratisarem, os oficiais terão direi 
to, a t tulo dt rellluneraçao, aoe emolumentos fixados no 
Regimento de.Custa$ do Estado e na legislação federal, 
os quais serao pagos pelQs interessadoa~ quando do reque
rlwento, ou, a flnal, apos sua efetivaçao ( L. 6.015; 
:n.12.73. art. 14). .,• • 

6.1., Ho ato"do requerimento, o d"1'Osito previo,das
despesas totais dos ~erviçoQ , serem praticsdos sera ex! 
gido nos limiteS ~as tabelas, fornecenda·se recibo pro
visório, com espeçificação de todas as parcelas ( D.L7 
20~, 2:;'.'.10,a""i41 ). ,
:1'·00 6.2-. O valor 'correspondente' a~ c4Stas, emolumentos 
e out~as despe~~s 1ega~s devldas pelos atos praticados 
devera constar, 9brigatoriamente. dos proprios documentos 
independentemente .Qa expedição do recibo definitivo (L.
6.015, 31.1.2.13, "art. 14, p.u). 

_ 	 • 
Seçao IJ. 

DOS LIVROS, SUA f;SCIlI'I:\IRAÇXO,'E PROCESSO 'DO REGISTRO 
.,' , ." 

7.,.' Haverano Registro de Imoveis, alem dos livros 
muns a todas I;IS serventias, os seguintes: 
,:".a Livro de Recepção <te 'fIt\llosl 

,;>:r:'l:'b Livro nl' l- Protocolo I 
'c Livro ne :2 • Reg18tro a\1r~ll 
d Livro'UI} - Begistro A~illar; 
s Llvro nQ 4 - Indicador R~al' 
t Livro nt 5 • lndtc~dor Pell$~a11 ' 

, 
,I 

J 

.", 
I 

J 
J 

! \ 

J? 
,-' 

c2,éiõ" 
j.I)  r 

(Livro 2) I ", >"", , ',,,,' ,> , • , unteo, da Lei 6.015, df 31 dI' lIezel\lb~ 4e ,1973" CQIII VU· 
20. 	contratos de prOm'8lia de CQmpra li y\1n4.~. M:I:~,·II.&f"fJlUt::.\Pret:e4,nol..14.i~., beta Qomo.a'assellu ,!", 

11 'Livro de R.egistro de A~uisição de IUlÓvels Rurals " 
. por Estrangeirosl

h~ Livro para ReGistro das Comunicações Relatlvas a
Dlretores e Ex-admlni;trador'es de Socied&des em 
Regime de Intervenção', Liquida-io ExtrajUdlCi~i 

.. , • • 
~•• P~ra OI tins previstos nos arts. 11 e 12, paragrafo 

" 

, ~r.nru, tot,~oa'\II",90nt~04.'CO.-=OfD'.9l'Jt~Ii t!t"0I'afa*tvo,::o9ntrQl"!lOII titulQ. _4f11111.1.:I;aç&O .. 40 pr! 
"i, ',.,,">'í'. Lar.cl..lItOI; poõ.riq '.f qbUdoll na llir.4;c)lr....d.,S.rV!~,~,;;~,ilWI"'fI. ~.~lO·de·q"z..b t!"'l':51;'1tr"a~,"'v. 110 ''''ga j"rao lançac:los no Livro ~t l}eçeP'if.2 4e 'rÜ\.llo'" 
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TOMADA DB PREÇOS N9 00l/83 PROCESSO N9 007/83 

Acha-.e aberta na Secretaria do Tribunal da JU5ti~a. a To 
mada de Preço. n9 003/83. r891da pela Lei n9 8~/12. pari 
a aqui,içio'de autuações com impressão, com a abertura dãS 
'propo.~•• ·aarcade para i. 13,00 hora. do 4ia Q8 48 f~v! 
reiro 411 UI3. '. , ' 
O Lnteill!'O,QOf.'de preaente licitaçio, bllll CQa:o d....h •• 
Qla.reç1MQto.,'p.,duão .U obtido. l1a Diretoria de' servI 

.'90 4e ÇaiIp,... '4Q Tribunal de Ju.tiç., rua 'l'b.&bor 17'1 - ! 
. ~~"~~~',~flll~O la l'hOO horj''!~!,:,,;,,;t. ' 
.~ .... ',.':~~t '.' ~2, 2S • 27.01.83···· 

~ 	 .•.1!'"· : ~ 

.'f<lIWlA D_.UÇOII H9 004/83 PROCESSO N9 004/8l 
Acha-H &bery'na Secreta1:ta do Trtbunal da Just1:ça, li. T!!. 
&&da de 'reçoe n9 OO'/'l, re914a p&la Lei n9 89/71, para
• a.qu,.içio·4a lu=JQ(ria. completa., coa a. abertura . da. 
propo.ta. aarca44 P4ra.•• 13,00 boras do 41a 03 d, feve 

. rllil:'O da 1983. ',.;." . It .'. ' . . 
O inteiro ·teor 4a pre8ent.·llc~taçi'o, b_ COlllO 4.....i. •• 
'çla.reciMnto., poderio .er obti4o~ Qa Qicetoria de Se~r 
ç~.ca.pra. do Trib~lde Ju.ti..a, &ua ThabÓr, 767 ~ IpI 

...': :~. , I'U9a, d•• 11 .~ 11 bar... " . 
'~"~',~',f~",,;::"",., .~~"~'.,;,, , 
; k:/i'.;(; . .' ~2. Z5 , 31/01/83 

,......, .:~:. :~:,'.. '. .' " .', '., .. 

i'"~ Corre,edorla Geral da JU~liça 
.':..~tiJ~t~~~·Jr,~:~,j.;~.,:.:·< ~:'.,' ~';: ~ ,;" "'. ·r. 

,<'l",~'~~.i1~~~'!;~;:~'; alçA0 XXIII' 
, "- :"t~",,!~', ~'~f" '.' 

.d, ,~)ÇPE;OIE~T.E 

\,it~;~ ig:b ' ' "" 
".., ,: '.1'!,,·,7 PROVIMENTO Ni 02/8) 

':. ',~~ ••1t ~)'~ , \' 
; , ');' o DESEHeARGADOll. BRUNO AFFONSO DE JlNDRt,

:W'vl vi; !CO/UlEGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, NO, USO DE. 
i::I~' :,\ASUAS A'lRISUlçOE!p..EGAIS E.· . 

.i,', 'i'If' ',..'~ J.'~~l.~. ,; , , ~ '" '. ,i ","
":"-( " .. ,t ',," COOSIDERANOO, consoantll ja tixado a e 

dlção'do' ProV11118nto, Jla 5/81, a imprtscind1-bllidade de sI 
reli unU<i1lol at\laU.zada~ ali ~'~9l'111&!l d" :Serviço da Corre
,8401'1& Gllral de Justiça"I" .. . . ' 
.'1;1""; ~,,'.:, iCONSlDERANOO. em espech,l', reclamar 11.
tualizaçio'.co~lelllentação. parallllllhor atendimento de 
seus t1na 9Ormativ9"o Cap~tulo XX, r,latlvo'ao' Rllgis~
tro' 'ca, Imovelll"" ' . ,,' 

o', ","~i '. 	 ,.' (, :" , ' 
" .>' u' '-' < .. í CONSlOORANDQ, neSGe -colllpartimento, . 08 

r8su1ladoa'reoentea da experiencia çorrecional desllnvol~ 
vida pela Corrlliedor1. Gllral ôa JUBtiça, t'ornecedora de
li\lbltÍdlo,1 IIijIll! .plos qUi' 01ll~1IlI61,ÜdGlS no trabalho origi
nario, ilp,dalll'l)te nu 61ÇOfll sob t,Ítllloli' "Dos Livroll 
dll Registro dll.tlllOve1s e liWi Elilorituraçao·, NDoRegh
tro"., "Dali Loteamentos Urbanoli e Rurah", e "OilS Incorpo~
rações" ( dêntr. outras I .,~,.; : 'H ., ',,; '.. . 

.- ."" 'CONSlDERANOO' a néC'ilisldade d~ ÍI~\W.ção~ , 
fU9clónal unltorllle por todos os Cartorlos de ~e~lstro de 

'f,. I~ovell'~o Estado e. par.lelamente, • inconvenienctade 
~. orientaçoeG d!assonantea, emanildss dos diversos JuIzos 

Cor:regedores: i'enaaneqtes, .ou IIlllsmQ' dll "erem'. ap licadas , ex 
tens1vlllDeUtt,' t,)Qnaa, ÇIH'reç,iQnal; não dHada/l!J;Hllo 6rSiõ 
auper1Qri, qué !I. a .CQITlIgill!ior:!-a GIlra1 da JUlItiçai .' , 
. , . -,' " ''', COlISIDEiLiNJ;lO, ti-!ldlÍutnte, 'que~a ampH
tU4e 1/ O' alcance das alteraçoe. perfllhadas 1l1lpoem' mil!. ' 
pratica a substituição total do Cap tulo XX das'·Normas" 
de Serviço da'Cqrr.,edoriaGeral da Ju,t1ça'l'nostermos 

,':' 	,.,' 4ar~'~,c~n~~~no, art1g~ " do PrQvilllen~o '/~1"'·"í. 
,.- .;~ J:';~~~'~:i':"~!~'~~'.,:;·':.:;.,'(/'~,,~~';;;:~:~>· :',~SO~~! . '::, ; ,,'. ""'" .',< 

;'~'~~;,;l:g,.~~o,::>,-:-<: ",": ,ArUao ~~ ''':'0 Cap!t\llO.XX dlu\,'·tI!'I'IIlU' 
~~., íHi ~/.::-d. SII'Yiçoll, 'Cor.regedoria ~lIral da Jullt1...• '!'" "Qo Re

....!t<:)oI ___.. ,-r"Jo'r{"~~~~",,."""':~"IJ!tI'~ •."'''''''''',i''''''''_~'f~~,.~ 
, -.;;.... -n... "'uar:to ~co atos de r(:ei~t:ro em iSL<rul, ser~ " , 

a adoça0 do Livro de Hecopção para os Curto 
21. 	 cqlpregcteI:! a prática do lançwmmto i,Jcdia1;Ç> de 


, rela.tiva!l a ti~uloa ingressados, dir'et"m"ote n0 Li VI'O n~ 1. 


22. ;~I.corujsso (Úvro ?J I. _, • 9.. recomendável qu~ ~e prol;eda a eXlJme llI'évio do;:; ti 
.. v r'egll;;tro de flddcoÁliaao nao+" autono:no. P2~ tu10~ ara veri ficação 9a prc""nça dos r"qí.ü:;l to" m1m 

lS"O~/l~vo se,' ele mend.onado no regls,.ro da transm!!is .. ~, mos db ~to pI'etendido, ja no momento da aprcsentuç;;o, de 
" . A L<:i na 6.850, de 12 de nOvellloro de 1980 suprA 1 d -se se for o caso independentem~nte de qual

ngm.u o inciso 22 do art. 167, r, da Lei 6.015 Je 31 dp VQ ven c . p'r viri"encIa • 	 _ 
dezembro da 1913. ," 	 ' quer Ot!'Lra o" • _ , ,~; 

23. julgad9s e atos jurIdicos entre vivos que dividl 10.- O Livro de Recepçao d~ Títulos Sera " ;,:] 
relll imov~is ou O" gemarcarem, lnclu:live n'?s C5 em col\mas~ das quaiS constarao, pelo menos, . ' .. '-'" ~~;'f' 
sos _de inçorporaroeG que resultareI; em .constI tes elementos: . ,.~,r.1. 
tulçoes de-condollllnio OI atribuírem UlDa ou, raaia .. a) nUJ!lero de ordem, que seguirá ao infinito i liJ..... .-,l'f..4 ~ 
unida(11)s aos lncorporador~s (L,ivro 2); ,. . . b) data da IJpresentação ap",nas no primeiro lllnçalil'~ ';,'

24. lient~nças, que nos tnventarios, arrolamento.s mento d1arl0 I ' 	 .ti' 'o,1 

• partühas, adjudiqllrem bens de rah em pjl.gament_ 'cI nOllle do apresentante' 	 ,'" '" , 

r. 	 das dívidas de herança (Livro 2)0 " c' . . .' d nati.!reza fOl"ljlal do t! tuloj I:"~ ti" 
2~. 	 atos de entregad~ legados de imove!s, f~rwalB.ge e valor.do deposito previo; ~ J:~ 

partilha e sente.n\iGS áe ad;lUdicaçao.. em inven."! f -ocorrl/neia de haver sido prahcado O" ato, com m~n.16 ',t', " 
rio ou "r:ol:went9( quando ~o hO\lVer.. partilha .., I,,' ção de !ua datai • 1f~r.>:, ,;':'t 

....* (Livro 2), " '.' :._ '.' . \ .". " "'- g) devoluçao.com ex1gencia e sua datai ;"_11 ... ,:4:,
A sentença de.,epaça,çao judicial, divorcio ou q\1e.. ~ h) data da entrega ao intenssado.

anular o casamento ao serl! óbjeto de :regIa't;ro,.quando de~.·'· , , _", 

cidir s9bre a peU:tUha d~ ~ns imóvd:il 0.\.1 d1rei tos' reaii' '11.-:, t rOCQlIIindavda organizaçllo de um fich!!rio pf;!

l'",g1strarios (Comunlcado'nH12/82, da Corregedoria. ' O.!:" nolllell de todos 08 o.utorgantes, cgntendo ,indicaço"s d9. 

ral'da Justiça, D..O.J. di/~. 2._82). '... mero,de or<}'i1m do Llvro de Resepçao de T.tulos, de sul!! 
~ ~ 26. arrfmataç~o e adjudicaçao elll haata publica ( .Li; ta e do illlovel, o que servira para obstar a tl~mltaç~o 

. 'vro 2)1 ...• . '.:' '. . .,' .~ IllUltâr.,a de ti. tuloli constitutivos de direitos reaiiI.,,;:;;i
'.:,27. dole (Livro 2); .,'.. ' _ ," ,~".. ;, traditorlos oobre o meslIIgimovel. , "':"~":it 
. 28~ lientenças deçlarator1as de usucapiao (Livro 2). I ' ~l.l- As tlchasserao inutilizadas a medida qy,~~

,J 

'29; cÇlmpra 11 ve.nda, ~pura '.' com.iCi\lnalo (I,ivro 2) I ' tItulos rorrespondentes forem rt'g1strados ou devo+l'~~~ ,i/. " 30, pe!,!uta (Livro ,.J;, . '" .: " '-.I cOlll \llIigençia~,,~ ".,:':h[;4:~ 

'1. daçaQ elll.pag<\llllento·'Livrp2); ,{l. ~ ;,:.' 12.~· Deverá ser fornecido às partes recibo-prot~ôle-4 .-

,lo 

)21 	 ~ransferençiade ~~vel li soçiedade, ,q~dO 1nt~ de todos os do.cumentos ingressados, contendo _~ira~~ 

grar_qlJota. soc1al ~Livro 2>1 '-oi. de orc!ealdênt1ca à lanç~c:ia nó Livro de Recepçap .,.9.uaJI,


3:5. dOilçao entre_vivoll {Livro 2}i. ., ~ " nec!lÍlsariamente constara anotada ainda qu" EQ,r.' , 

'4. desapropriaçao amigav!l i/ sentençaa qUIl, "pr!l do mencionado r~cibo, nos tItulos' e~ tram1taçaq:,'o'; ", 


cesso_de desapro):('i~,?~o..~ f1~relQ .~ ~alClr ~a ind: : '12,1- o recibo-p~otocolo ,devera conter, n4!Celtllari! 
· nlz.açao (~ivro 2 .' ,,' ' ~. ,i ! " ~'ment" o valor do deP9s1to previo

A 
a data prey1Iitt:''''IIJU"a 

b) a' averb~çao' de: '-;.r ",,'. " " a pratica' do do, alem da I}dvertencia de que cr~~l-!J.Q 
, '-.. ." ."" . ., foi recllbldo para exame e calculo, sem lmpll.car na 1>1-10

1. 	convençoes antenupciais e dos regimes de bens d1 rldadll prevista n9 art 186' da Lei nQ 6.015 de 31 de de 
verso e do legal, nos regist~s ~ referentes a im~ zembro de 1973, so ass~gurada com a prenotaçio no Livrõ 
vels 2u a direItos reaia pertencentes a qualquer Protocolo medlante requerimento escrito ou verbal. 

· dos eonjl.l~es,tncl~Siv~ os adquiridos poateri9r- ,..' _ 

., mente !O caaalJlento;, '.,- " ".(;~: B. _ , H.-vendo·ex1s:"ncias de qualquer ordem, deverao ser 


"2. ext1nçao dqs onus e direitol <reaiS,· por. cauce:!.e,~,:"', torm~ladas l1e UJ!la So YIlZ' por escri~o, de forroa clara e 

mentol .", . ..'~ , . , .' '.':.' .' ;./c;~",~· objetiva, em pap'j!l. timbrado do carto~io com identIf1C! _ 


3, contratos de promes!!1I de COmpra e venda,. cessoas çao e auinatura do servidor r!spons!!vei. , 

o' 111 promessas de'ces~ao 11 que alude o Decreto- Lel •• 13.1- ÀS !lotas de devoluçao serao feitas com copias 


,., nQ 58, de 10 de dezembro de 1937, quando 9 lotl!. 
, 

asquaia d~verao 'nr arquivadas em pastas, segundo a ar 

" lIlentQ se tiver torl\\aUzadÇ) anter10rmenh avlg.e!! dem fronplogica, a f1m de poSSib.1l1tar u con~rol.e d .. " 


... : eia da Lei ui 6.01" ~d, '1 de dezeDl!2ro dEI. 197);, .;: exi~enc1as torm~ladas li! a o\l~lIr~ jpCla do P:IlZ0 lega:. 

4. 	mudança da den2minaçao ., de !!~raçao d2. . pr_,.,;. 14. _ li ocorrenclll da,devol.uçao CÇ>m e igenc1a, apos ax

dJ.\le, fid1.tlcaçao,. rlõconl!t,ruçaol detlloUç~OI '. \l-el!lIl~.!,. el,boraçlO da nota, ~era illled1atamente lançada na coluna 
bram4jnt!! I! loteamento de illlOve 111. ..; PftPria dot,.ivro de Recepção de TItulos; reingressando o 

.5. 	alteraçao de nome por casamento ou por••eparaça~. t tulo 'era oP'eto de outro lJncal;ento recebeqdo novojudiclal, ou. aindá,de outras circuntancia. qUII, ,.., " 
de Qualquer modo, tenham inlluinc'a llQ ra,j..tro.' nUlllero!ia ord8lll. 

, . . 1'. ,. A .ntrtgt cle clOCUQin)Oll 801 1ntere~:;EI,J01l,. com rO 
e nas pe~8oas nele interessadas! 	 ,litro ou axigllncia ' devera ficar documentada em Cartõ

6. 	atos pertlnentes aunidade~ autonomall .condollli~ rio exigindo-3e re~ibo. ' 
niais li que alude a.Lei nR 4.591~ de.16 de deze!, , 15.1. Idêntica proVidência aerá adotada em relação 
111'0 dll1964, quando • lncofP\lra~ao tiver.. ' S1d~ ,'. .. restitl,Lj.ção, tot,l ou parcial, dos valores corresponde!l
tOI'lllal~zada. antertoI'IUente a. vigencia da Lel. n,~, tu ao depoll1 to previo • 

· 'h015 , de 31 de ,dezembro de 1913; , ~ .' í'
1: .ceduha hipotecarh.s; _ '. ~ 16.-.0111 Livros nas. 2, " 4 e 5,poderao ser subsLtu * O regis~ro no Livro ng , nao dispensa a avarb.~Q~' dos~por flchas, escrituradas mecanIcamente, cujos modelos 


daemil!são da çedulll,'na OlatrIcula em,~U~ ,toi. :Ceito. 0.1"[-, ' . serao aprovados pelo Ju;z Corr,gedor Permanente (L.6.015 

gi~tro ida hllloteca. ~ . • ',', :.-, ' . o '1.12.73, ert,. 173~ paragrafo un1co). . 

. 	 a, \:auç')o e cUllAo fidl.lciaria de ~ire~tos.relattyoo; 17;'- . A.'t~cball deverio aer escrituradas com e~mel'o, 


" a illloveis; .. .' '_ '4'" '. , . lu'"u1vadelll com segurançe e, <ie preferencia, em involucros
9, 	lentenç" de sepp/,raqao e dote' .... , .' _ . 
10..< rQ\ltllblllecimento dI!- lIociedade oonjugal; plasUcos transparenteli! _ 


I ,n~ çlil-ul!ultt.s de il'!lilienabUidade, 1mpçnhorlibllida4e " ,. la _ As flcha., deverao possuir dimensoes que permitam 

. ", \ ,i!'lCODlUllicab!lldade impostasa. lmove-is, .. blitlll . CS,";:.. , a \ixtraçio de copial\l_reprogr<Í.f!Cas e !ilcil1tem 
 o 	 milllU 

" I 	 lIjO cOlUltitulçeo de tideicOllliu\l, , .. ".. "', .•ei\l 'a b9a compreensao da lleqU'i'ncia lqgica dOEi "tos 'ilo,', diC1sõUEi, rel;ursOIl, 5ílUlI e1'e1l;0s, q\le tel\h.aJll.. , o arQu1valll,nto. . 

;~,I':."I;·' .por' obJet..o.. :. a.tOI! .~.l.\ t!tU+Oll r.egl$tradO.~ 0\1 I!.Vlrb,t." .." 19~' '. Ali tioh"11' dos Llvroi n's 2 e 3 devel'BO ser
' cio!!,"'·· h'·," .. . ""'-"1,' ,. au 


'.':.,:1.:(.." nOllles:dQS.' logradouro. al.d.liÍcr .. tad~S, p. lia ).:Po.der P':' '.t.':·: t"1I1t1CSda.1S pilo OfiC..ia1 ou quem o substitua, e os atos 

'."::i-t;; "'tj~~; SI.t1"9, de ~lIIQvl.ll,· ..... ,. paul avtgt;raJ:collL a ~~~çao ' J,~.:''''l bl1cQ,\at~1I<k> 9'cartor10lde oficio"na ,:ifor~"':',~l:aasln~1I pelo ~scr~ventll a~tQrh;adQ que 011 tenha prat!.
'#/I~:I.t;; lll' ,4J :tte P",y.t.antoo"'~",;", " ",3 ,H':' .;,(dQS l,t'!!l',:.{;~ ,1;!:t~!~;~"'·I" , ·:';t~~i;~J~!~~;~~;,~~· ~.: ';1"" "'I 'o. ... " ,.
lfHf: f~~'~l~'~' ?::f;~;:Y~~~~PWf~';:~i ;fl~':~j~, ~FF~' -h: ~!.~ .~ 

-\',~.':
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- -----------~=====:::::::========._= - 20. - O.Li Vl"O Pl'vtocolo servirá para apontarr.onto de to 
dO~ 003 título:;.. a,pro-!Ji,;21tsdos d.1ar.i.êlmente, CODl e~ceção dã 
qUt:les Q""C' o tiv~rel!l sldo apenas para ~xume EI calculo = 
a<;iS resjlect!vos olllolumentos (L.6.0J.5, 31.12,73, aI'ts. 1'{4 
e 12, p.u.). 

p21. - são el<lJlentos llec~ssários na el;\crituração do r,!l.tocolo: 
número de ordem, ql!e seguirá inóe:C1nidamente;

~i data da apr~sentaçao, apenas no primeiro lança
mel,to;: " 

c~ nome do apTasentonte~ . . 

d naturl1;:a ·formal dQ titulo;; , 

11 a1;os formalizados, resumidamente mencionados. 


(L.6.015, 31.12.13, art•• 175, 182 e 183)
' . . ' ,

22. - O Protocolo, quando em tolhas ~oltas,devera ser 

datilografado, 

23.- A escrituração do Protocolo incumbe ao ofici&l, 

seu substitu~o legal ou a' escrevente designado por aqu! 

l:e3 e autorizado pelo Juiz Corregedor P~rmnnente (L.

6.015, :n.12.73, art. 185). 

24. 	_ O Protoco~o eleverá possu.l.r terno diário de ancer 

t (L 6 0'5 "1 	12 73 t ln•. ) , d 
J'9Illen o .!...,"'. . ,ar. • .,... menc~onan o-se o 
numero de t tu1o, ,prot~~olados., , 
25. - ' t dispensavel lavrar-se terlllo ciiario de abertura 
da l'rotoco10. 
26.,- N~ coluna .~ture~a formal do tItulo",bsstar; re 
ferenoia a clrcunstanoia dI! se tratl!-r de escritura pub11 
ca de instrumentQ 2art1cular ou de atCljudicial'apenas
e~te8 últimos dever.o· ser ~de~tificados_por sua ~spécie
(tol'lll!l de partill'lai carta 'de adjud1caçao, carta de arr.!. 
mataçao etc.).: i • . ,,' 
27. 	_" Na col~'des'unada à ~otação do~ atos' formal! 

, zsdoa serão lançados, em forma resumida, os atos prati=
cados no~ Livros n9s 2 e 3, bem Qomo as averbações ~fetua 
das nos livros anteriores ao atual sistema de re~istro _
(Exemplosl R.1/4511, ~v. '4/1950; R.758; Av. 1 na T.3.789
1.:51).' '. .. .,. '.\ ' ~,' - ': , . . . . 

. , ,., . < , ' . 
26., -O numero de ordell! determinara a prioridade do tLtulo 
(L. 	 6.015, 31.12.13. art.1B6).

'",:, 'd . ta t nd l' i ' 29 • - ~ caso !! permu_ , e per ence o os move s ~ 
..mesma. circunocriçao, serao fei~os os tegistros nas matr1 
~U1;S c~rr(tPO~d~~§es31s~~ 73 un~o ~~ro de ordem no 

. ro oco o • . '1' '.' a. • 
30.·.. Se,· desde 10gQ, 'for prenotadp o !;Itulo, aplica-se 
qUlUlto ao iPrqtQCQlo, o 4!apoato em r~laçao ao .Livro de Re
cepção_de :T!tulos (itens 9 e 11 a 15~1). 
,51. ,-Nao' se conformando o apresel)tant'l com a exigência,
ou não a podendo flat1sfazer, sera o titulo, a seu r ue 
rim~nto e coa a declaração de dúvida, 'remetido ao J~ZÕ 
com;>etente ~ara diri!jii-1a obe<1ecendo-lJe llo aeiUlntel 

aJ o 	 t tulo sera pr~notadcl 
... t d' 	 •
" 	 sera ano a a, na c21una atos formal1;ados~. a 

~r8elll.da prenotaçao, a observaçao "duvid! ' sU! 
citada, reservando-se espaço para anota~ao do 
re~Ultadol '_ 

c) 	apos cer~1ticad95, no t!t'flo.a preootaçao li a 
liullci.taçao da duvida, SEtra aquele rubricado em 
todas as suas folhas; . 

. _. . _ 
. " d) elJ seguida, o otlcial dara ciencia dos t'l'nDOS ela 

duvida a2 apreseptante, . tomecendo-lhe,copie. dar, eUllci taçao e no~1f~candO-:-Q pa~ illlpugna."la no , T 
I?razo l,gal~ . .. I,. 

e) cer:l;;1fiçado.o cumpril!!ento do aci~ disllosto, ali. 
" .. razoes da duvida aerao .ttemetidu ao .Juizo c01llpe/'14 

", tenh, acorupanhadas'do t!tulQ, lIIed.iantt ·carga."':',. 
31.1- 9correndo direta susq1taç~0 pe~o propr:!o .int! 

ressado ("duvida inversa"), q titulo tambem deveta ser 
prenotado '. assim qu.e o oticial a re9aber do Juizo para 

1_" -. b and ind .' o dispoato nas l"t- u 
: u·..o~ia(),.,Q ~irv o-s" a "I' ',. w. ,'- ~ .• "" 

c) 	o nu..ero da mat:riculn ser" repetido na nova f,!l.
lha, 	sem necessidade do tt'litlsForte d.os d.ados 
constuntes da folha aater.ler; • 

d) cada lançamento de registro sere. precedido pela 
letra "R" e o ela averbação pelae .letras "AV" se 
guindo-se o numerv do lançamento e o da matrlcu= 
la (exemplos: I!. 11760; R. 2!7fjO;AV.3/780; Av.4! 
700). (L. 6.015, 31.12·13, art. 232)._ ' 

44.- Sendo utili~adaa fict~s, observar-se-ao as se 

"a) ao se esgotar o 'espaço no anverso da :C1cha I! ali 
tornar necessári'l a ,ytilhação do ver!!o, ' sera 
consignada, ao pe. da ficha, a expressa0 ft conti 
nua no verso·~·.. 

b} se for neces.!jario o transporte 'para nova' ficha,
proceder-ae-a da neguinte ma~eira: 
1. 	no pé do verso da :ficha anterior será inscri 

ta I) expressão -c;ontlnua Ija ticha nV "; 
II. 	o numero da matricula seta repetido na ftcha 

~eguinte, que levara o numero de ordem corres 
ponell;nte (ex; matricula n. 325 - Ficha n. 27 
matricula)n. 32, - ficha n. 3, e 8Sill i m suce.!!, 

• 	 lIivamel}te I ~ ,
c) 	'e dispensavel a replltiÇao do numero da matrIcu~ 

la em seguida ao nUJaero de ordem do lançamento 
de oada ato. . 

45.-' Cada hlóvel terá matdcul! prÓpria" que será 

obrigatoriamente ab~rta por gcasiao do primeiro registro 

ou. ainda: . . _. 


a) quando se tratar de averbaçao que deva ser feita 
' no antigo_livro de Transcrição das Transmissões 
. e neste nao houv!!r Il11VaÇ9; . 

b) nos casos de fusao dlll illlovl11 ; 
.c) a requerimento doprollrietario. .' 

46.- g :facultada a abertura de matrIcula, de oflcio, 
desde que não ,carrete despesas para OS lnteressados,nas 

seguintes hipoteses:'':·'. ,. .: 


11) 	 pbra cada lote ou unidade autooolll$,.logo elll s~ 
~1d.a ao registro de loteamento, desmfi!mbramento 
ou Qondomlnio' •. 

b) 	no intereaqe dó serviço. ' 
. ',.. 


47.- J\ matrIcula sera aber·ta com os elementos constan 

tes do tItulo apresentado e do registro anter~or. Se ei 
te tiver sido efetuado em outra circunscriçao, . devera 

·ser apresentada c~rtidão atualizada do respectivo c~:tó 
rio. a q~l ficara arquivada,óe forma a permitir. faci! 

localizaçao.· , ';, " 


47.1- Devendo compreender tOdO o imovel,. e irregular 

a abertura de ~trIcu:a para parte ideal. . 


47.2- Sera, igual!jiente, irregulsr a abertura de, ma 

trIcula de P!rte do i~vel, sobre a qual,tenha sidoins€! 

tuIda 3trvidaO,QU" corretllJl\ep.t~. deVlira slir resistrada 

nq, matr cula ~o imovel tollo •.:' ". '. . ,


47.3- O Qnus sob~ iart~'do 1movel deve ser regis
trado na matricula do iaovel todo, /lendo .incorreta li aber 
tura de IIl$trIcula ó. parte onerada.' . '. 

' 47.4- Não deve constar d4 matrIcula a indicação de 
,rua ou q~lQ~er outro 10gradQuro público, selll qUIi tal 
'cil'cun/ltanc!a cOl1llta do I;'egisti'o anterior. 

_ 	 I.. .. , 
48.... Sao requilJitos da matr~oulal , . • 


a) o,nume:o da ~rqe.lIl~ que se~ira ao intin1t~,

b) a data, _ .. ~. ". . ' " '_,: . 

c} a ldent1ficaçso , li c!racter!zaça04o illlOve~,,;' 
d o n9me e a quali.f1~açao dO. proprietaric!l' .,... 
e o nUlllero ,do l'liSl"tro anterior 01.1, em se traí'a.!! .';,. 

do de illOvel orl~ d!loteamento,'çL'nUJaero .,f 

. oiais, o lmovel tor in~eiramenta tranafe 
,,'": .' rido a outros proprietarios; 

: b) pela tusão. 
. '.' .., ., .', ! 

66, • Quando dois 0,/ mais imovels cont guo~. pertence!).
tas ao mesmo proprletarlo, çons!aram de matricula~ aut2 
nol1laS, ,pode ele requerer a fusao destas em uma so, de 
novo numero. encerrenélo-Se as p~imitivss (L. 6.015.:51.12. 
73. art. 234): . . 

Q'I' ,_ L Podem, ainda, .ser unificados; com abertura ele ma 

trlcu1a única:, . ." 
." 	 !_,~) dois_ol1 ma:l,iI i!llóVeiii constantes de trall.!!, 

" c'fiçoes enteriQrell1 a LeL dos Reg~stros
Públicos, à margem das quais sera av"rba 
da a abertura da matricula que os \J!lifi= 
car;' . " ' 

b) 	doio ou mais imoveis registrados por S!!! 
bos 2s slste,a~, caso .m que,_l1Ss trans
criç01s, sera teita a averbaç70 ~reVi!lta 
n! a1 nea anterior,· e as matr cu as s! 
retO ~ngtr5ra~~si2 7-t 2-5)'

• 	 • • • '.I, ar. •.I 

68.:; . No caso de fusão de matrIculas. deverá ser adota 
da rigorosa cautela na ver;!:Ucação <;la area, !lledidas, C! 
racterIsticaa e confrontaloes do imovel que dela poelera
rt3~ltar, a fi~ de se evi arem, a tal pretexto. retif~c! 
çoe~ sem o devido ,proCl!'dimento legal (L. 9.015 ,31.12.73, 

·art ... 213 e.e8s • '" ou efeitos ao alcançavels.mediante. 
pro~esso 	de ul,jucapiao, .,'

68.1- Alem dill90, para ease proposito, sera reeomen 
dável q~e o requerimento seja instruido com urova de a~ 
to,-izaçaQ da Preteitu<a Municipal, que podera ser 11 apl'o
vaçã" de planta da ~if1cação a ser erguida no imóvel re
sultante da fusão.' . 

. 66.2- Para a unificação de diversas transcrições e 

matrIculas, não dev~ ser aceito' requerimento formulado
p<l.rAgenas um dos var!os !1tulares de partes ideaIs. 
.' 68.3- A unitlcaçao nao deve ser. admitida. quando o' 
reouerimento vier açompanhado . de_flimples memorial, cujos 
elados tornem difIcil a veriticaçao da regularidaéle do! 
to Itretendido. _" 

6ê.4- Trat.ndo~se de un1ficaçao de tmoveis transc~ 
tos, .1ao· 3e fara previa aberturQ de !!)atrlculas para !2ada' 
um 4eles, IDas sim a averbaçao <ta tusao na3 transcriçoes
rasDwctivas.. 

-' 
69.- São requil!1toa..elo re8istro no Livro nQ 2 L. 
6.0l5, 31.12.73, art. 114, ~ lt, 1II):


a) a datai 

b} o nODle do transmitente, ou do devedor, e 


do Ildqu1rente ... ou credor, coro a respect!
Va quel1ficaçaol ~ , 

c} o tttul.O da ~ran~miISao ou elo_onus; 
, o' 4), a tOr1D4 do_ tJtulo, sue procedencia e ca

.H\· ~ 1\: ,rIlQterhaçf,OI,;.:.. , 
.... . 'e} o valor do ç:on.tntQ da coisa ou ela d~vi 

. ;,\;,~, . - da, Pl'azo desta, oo~ições li mais esplle!
' .. .. ticaçoes,_inI(1U4iv8 juro:!, u houver.I., "" 

::1..~... _--,._...-,~----'--, .. 
.... ,

63.- A_inocort.ênç1a dos "equisitos pre.vi atos nos i tens 

4r!' e 49 nao impedira a matricula e registro d!j~ escr!t!:; 

ras e partilhas, lavradas ou homOlogadas na vigcncia do 

"ecreto nQ 4.857 de 9 de novemQro de !939. deveudo tai~ 

'atos obeelecer ao diSI?OS!O na legislaçao anterior(L.6.015. 

31.12.73, ,art. 176" s>.2 ).

"4." A lIIo.tiícula só será cancelada por decisão judi
çla1.. . , 

65·-'~ matrIcula sera encerrada: 

guintes nOrma!H -"~... -. a) quando, em -yirtude d.e alienações pC!. 

do l"f8istro ou inscr1ç'9 411 lote_Ento. ',: ...:;,', \.., 69.1.. ,Q_te,!am~nto ~Q,', tit\.llo que enli\eje registro
4 t fi' - t' 1 -"A i' , ,'" I a. '!iralllll!lis~aq. 'l·'. 'I,," ' .', " 
9. -A id~n 1 caç"o 11 carac,~r :a.çao - IIIOVII.. c.o~"!1 ''<;'4' '. 69.2. ~ vedado Q'rII81otro da c:euio, enquanto não 

4ellll ) ae Úrbanol . -;~:', ~"" "':"":'i,:,;·J,êruht:,ado o.respecttvQ çomprom1aso I!e compra 11 v~nela. 
... '. -, .. ,,.. ',;'..' '. ;'.' ,,69.!i,:.. O·Pl"9tllsf~i!:(mtra alienaçao ele b9l11, o arreu 
".l. 	10cal1zaçao e D?lIIe do ~osral1ouro paraQ.·,. t1aJDf,••t.o e ~ comoc1atosao atos,inaullcedv\lill de registro"

qual til:!: trentat . , • ..>, --	 6 6 ' n. 	o número, quan40 l.1li tratar de préelilll QI}. ,;{,porque<nao dencado. no art, 17, 4a Lei ni .015.de> 31. 
.~ . e c • . 	 '., sendo terreno, lIe f!ca do lado par Ou 111 ':' da de;"mbro de 1913. 

12.-' Transi,taOS em julgado a decieão da dúvida, o ot1 JNLl" ~o 1.0gr9elouro,em que qUli!lra e a qui ~'"'7(l.~. O Hvro nQ 'será el8ljtinado 'o tssLstro elos ato!> 

, oial Pfcectera do lIegu1nte IlIQdo: , dilltiU'lcti ,etrict. da 4Jdlf1çaçao ou 4" e:squ,! ~'\; ÍlYfI,':,1endo atribuídos aQ Registro 'cte bovets P9r disposi 


lá lIe for julgag. proc~~nt"', ,3sial que t01ll1lr c1en ,na M1I.I Pro:d1Jl8.1 ou nuJllflf'Q ,dQ 1ot& • da qy!:. ' çao 18"al "nio dif;- rl!'!!pe1to diret_n~e a 111l0vel. matr! 

~"",: ola d9 dllÇl.aQ." .... colllllinart. ~~Prot9001o.' '9an !:< .• dra, se houveri' _ ,:, ,:, _'':' JWi,,.,,,,,: 4i'çullldQ~(I,! 6.01', 'l.~~ni''''ri.·l17). 

-, colara a prenotaçao; .. :" ~ , li} •• 'rur.li~. -local taçao li dllnoa~Il!lÇaoH_l,.lh.rilik .,,:~ -"- lo''; • ,-:..."" , (" ' 
;';'", , ': ,,,--l» -ae tor j\.lli~' iliOpf9cedenta, proc~era o rell,! 'v" , . c o dia,!:rUo "_que 110 lI1~ua_o illlOv~lJ " '71-;~ ......1' r"· _li\t~ckllI ~ L.I.?,Q li' 1""h, ... ·Q:).;;I-:,~!-""~,' _. ,~,,,.. 
fí:,.:t:.::.,!t", ;', :tçq 'quandq Q tI1i\llo.t"!f reaprJlIentado .4tClar,., d el.l cont~r,'OO!Ulen9110 \lPrret,!.Io ':1~.: 1~~~~-')~, \i-f~;''''d'bia:'t&-til·"""o~~.:,~ti"~-\'.c{\,'" .,. 
~ -.r<4?'.. ,,4'a:'Q t.to_~cQJ.u.na <lJl'&IlQl:açqllll..A.l!%'op:>401Q.q. ''111'" d-,,;·o...,.ii.._!l~ ~1IIl1'L4M"~l'fnoli~, .flne ~<~--... , . ':_1 Á 11, I> ,8 -t'4, i i"i "A' :,(
\:"'~?;:~ .. ;:1!.'; ~14111andO li 1',".pec,t..\.VQ ~'t ~1tI c.r~1di9..4!1:liI.!.\,""'''''''~'''';''' !~~~!:'l.. _.~~~Q~~1~~:~!A~!~~!~~íI!_~~~~,!~1'I!!II~""S!81/1j;rp"i".v..nt l:,•. uI 11 t vO_,rut, 
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tro_a prioridade33 ' ' ' .;, *l!: cónvenient..' que lIejaDi 'traÍlscritos 011 	 gaço"s emitidas .. _______ ~ ___ ~. , 
,- O'pr~2Q,parf exame e reslstro, salvo as exceçoes constantea do co~provante de ~ançamento'(área, b) a3 cédulas de creglto ~ral, de creditQ, legaiaL)será de ate 30 (trinta) dias (L. ,6 015,:51.12.73, nlma de pijrcelamento etil.) , , ", industrial, 	de-credito a exportaçao e de art. ,ltlO , contados da data em que o titulo i!:!8ressou em í' I, , ''}> 	 cartorio, com Q lançQento DO Uvro da necepçio ou no Li 50.- Para os fins do dlspo$to no art. 225, § 2 i , d~.' cl'édi to comerciel, sem prejUízo do regi.:!, 

vro Protocolo. ' - LeI n~ 6.015, _de :n d, dezembro de 1973, enl;ende-se por - tr'o ds hipoteca cedular; 
'3.1- Apreselltapo tItulo d01 liI~gur.da l1ipoteca, com _ "car'}cter1z!çao do illlOVelM apenas a illdicaçao, as medigas c) as convenções de condomínio; 


d) o penhor d'il IJIáqulnas e de uparelhus util.).
,retereneia expressa a exi9teoeia de outra anterior o e " area. l'lIi:O devendo ser coruiidel'8doa irregulares titu iados na industria, instalados e em fun1; dias, qUe 011 interes~ados na primeira promovam o regis- frontantes, respeitado Q princIpio da contin~idade. - cionamento, ~om 9S respectivos pertences
oiiclal, depois de'prenota-lo, aguardara, dur&Qte irinta-' los que corrijam omissões ou que atualizem nomea de' cón 

ou sem eles; , .. . ,-i, tro~ Esgotado liue prazo, que correrá da data da preno , 50.1- Entendê-se ocqrrer atualização de.nomes de co;!l 
~ taçao, se, Que saja apresentado o t tulo anterior, o se frontantes quando, nos titulos, houver referencia ~xpres- eJ as convenções 'antenupciais;

f os c ntratos de penhor rural;,r gw40 	sera regiatrado (L. 6,01', '1.12.73, urt. 189) - ~a aos anteriores e aos qu~ 9~ substituírem. 
g os t~tulos que, a requerimento do , int! 

34. -Não serão reg15tra40ll, flQi mesmo dia, tItulos pelos 51.- Sempre que posslvel,':ríos tItulos q,evell! ser mencio ressallo, forem rej1:1strados no seu ~ntel
quais se 9Onstit~ di~eitoerQais contraditórios sobre nadOs, çomo c9nfrontantes, os próprios pr~ios e não os ro teor, sem pre~u!~o do ato praticado no 
o lliesmo lmovel ( ,,~, 6.015, 3l,12,n, art. 190)., seus proprietarios. " i: " ' " 	 Livro nR 2. ' 
35. -Prevalecerão, para efelto d~ priorid~de de regis- . ~52.~ Se, por qualqUjlr 1IlOt1~~, não constarem, 49 ,.,~{~u: 72.- Os' regi:ltfOll 40 Livro n~ 3 serW:l feitos de forma 
no, quaruJo apresentados no lIIesmo dia, os ti tulos prenot,!!1 lo' e do rjlgilltro ant~rlor), o!l !'lenntos ,inclJ,IIP.e~avlfh a. resumida, arquivando-se no cartorio uma via dos instru""!!),

I ~ 	

dOIl sob numero de ordem meis baixo, protelando-se o r e ( caracteríizaçao do !movel lV.g.,' se o iDlovlIl esta do ladQ tos que os original;'em., " ,.
gistro dos apresentadoa posteriormente, pelo prazo cor, par_ou mpa~, distancia 'da ellqulna mals,gróxtma etç.)i po 72.~- Se adotado o lIistema de fichas, e recomendqvel
reapondente, a, pelo menos, um dia útil (L. 6~015, •••7. uerao os interessados, para fí~ de matricula,' cO~Pl.tá-~ qUe o seu.arquivamento seja feito segundo a ordem numer1 :n.12.73. art. l!/l).. ,los, ser'\findo-se exclusivame~te de documelltos ofiqi~1s,,:5 ca dosproprios registros. " 
36;- O 4!sposto nos iten's.'4' e 35 000 se aplica às es 63.- A,qíal1fiCaçào do ,proprietário, quando se tratar 73.~, Ao registrar convenção de çondom{nio, ?everá o 
crituras publicas da mesma data e apresentadas no mesmõ de pessoa f ~ica, refçrira sVa naçionalidade4 estado c1 ~artorio referir expres,amente o numero dQ reg1stro de 

, f dia, que determinem, taxativamente, a hora de sua lavra i tl , profissao, domicilio, nuw~ro.de inscriçao nO Cadas- espeCificação do condomLnio feito na matricula do imóvel. , tura prevalecendo para efeito de prioridade a que foI ro das Pessoas F!sic~s do Min1aterio da Fazepda ou do Re, ' No registro da especificação, fará remissão ao número do
, i , , (&. " ' ) gistro Geral ~e sua cedula de J,dentidade ou, a falta des régi:ltro da convenção.' ',,' 	 ,lavrada em primei:l'<!, 1uga:; 1:-''1'.015, 31,12.7"" art.192 • te, suá filiação e, sendo caSlldO,o nome do cônjuge e 0~ ~. '. 

37.- A prenotaçao sera c~celada decorridos trinta- regime de ~ens no casamento, b~m como se este se reali-: 74.- _A alteração dIJ convenção de condomínio depende de 
d!as ~o seu lançumento no Livro I?I'?:!:oco10, se o t!tulo-zou antes ou tlepoill da Lei nl b.515, de fé de de:;:embro ' aprovaçao, em assembleia,regularmente convocada, de pelo-} nao tiver ijido ragistrado por omiasao.do interessado em de 1971. Havendo ~cto ~ntenupcial, gevera ser ménciona- menos 2/3 (dois terços) doS titulares dos direitos reais 
atender as exigencia!j legais, (L,(í.01S. <n.12.73,art:205), do.o numero de seu reg~stro'~{lO Cartorio de Registro de registrados" salvo Sli! a.convenção a ser alterada exigir':'.{.. 39. Para_o registro de arrest9 ou penhora decorren- Imoyeis competente. , ~;,' , 	 quorum ,uperior. , 
te de ex~cuço~s, fiscai!'. j,ndispensavel a apresentaçao da 54.- ,Quando se tratar, depess6a jurídica, mencig,. 15.- A alteração.da especificação exige a anuência da" ;/'~," .. 	 contT'a-fe e COpl8 do termo ou auto respectivo, fornecen nada a sede social e o numero de inscrição no Cadastro-' totalidade dos condominos. ,.
dO-8e recreio ao encarregado da diligencia (L. 6.830,- Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (L.6015. 76,~ As escrituras antenupciais serão registrud3S no- ~ ) <!2.09.ao, art. 14; L. 6.015, 31.12.73. arts., 167, 1, n. 31.12.73, art. 176, § lU, lI, 4, b). Car!ório do 	 d9m1cíliO conjugal, sem Ereju{zo ~e sua ave!5 " 221" lV) • 	 " " 5 38.1 _ Havendo e~lgências a cumprir, o oficial do ~ J'- As averbaçoes previstas no art. 167, ~I, 4" 5, . baçao obrigatori~ no lugar da lIi-tuaçao dos imoveis de -
Refistro as cumunicara, por escrito e "m cinco dias, ao \" 19 e 13, da Lei 6.015, de)l de 4ezembro de 1973, " deve PJ:"oprte<lade tloll ç1'mjuges, ou dos que forem sendo adquiri 
Ju zo competente, póra que a F~e~a Publica, intimada _1\ rao ser incorporadas e aaaptadas aos dados constantes dç dos e s~jeitos'a' regime de bens diverso tio comum. 
pgsl>a, diretamente perante o cartorio, !!at1sfa~ê-las, ~u,{ r!!gistro anterior, ao ser sberta a matricula do '. imóvel, 77.- O registr() da convenção antenupcial m"ncionará.
nao se copformando, requerer a suscitaçao de duvida. nao devendo ser este descrito'tal como,anteriormente cons ~brigatoriamente. os nomes e a qualificação dos cônjuges,

38.2 - Tais 	registros indepen~m de qualquer paga' t~va, para depois menciona~se o conteudo dessas averba- 'as disposições ajustadas quanto ao regime de bens e a da 
mento por parte dá Fazenda PÚblica (L.' 6.8}O, 22.9.80, ~ çoes.' 	 " ta em que se 	realizou o casamento, constante de certidbo~arts. 7, IV e 39). 52'- A_de~crição do imóvel não pod~rá incluir CQnstru que_dev!!rá ..er aprijsentada com ~ escritura.. Se, essa cel'" 
39.- Se o imóvel não filativer wtriculad9 ou rçgistra- ..ao que nao conste do registl'o ant"dor ou Que nele nãõ tidao nao for arquivad~ em oartQr~Q, (.\ev~n.o ,i!1n<:la ser 
do em nome do outorgante, o oficial exigira a previa ma' tenha stdo regularmente ~ver9ada. Permite-se seja a ~encionados, n9 registro, o cartQrio em que realizou o 

i, 	 trIcula e o registro do titulo anterior, Qualquer ql4i! se averbaçao feita, logo' apos',s ~ber~ura da 'l'atrIcula, , lIe· casamento, o numero do assento, o livro e a' folha em que

jl; li sua natureza (L. 6.015, ;)1.12.73, art. 194). - o,rllg,istro Ilntenor estiVer I1l!1,outro cartorio. , ~iver s~do lavrado. 

40.- Todos os atO$ serão assinados ti encerrad~s pelo. 57.- Ta~bém não deverá ser 'feita, na,descrição do imó 7e.~ Para o,reeistro ~as cédulas de crédito indu.:!,
oficial QU por seu substituto legal. pOdendo faze-lo es v~l, reterencia a loteI> e respectivos numeros, quando .- trial, Nr!}:!:, a eltP9rtaçao e comercial. ,bem como de seus 
crevente expressamente designado li autorizado ainda que ,nkO se trate de loteamento ou desmembremp.nto regularmen- aditi.vos, e diapens!!vel o reconhecimento de firmas. No 
os primeiros não estijjam afastados ou impedid~s (L.6015, te registrado, ou de subgivisão do imóvel const~nte de entant04 tal provid!ncia deve ser exigida, para f1QS de
31.12.73, art. 210). '," 	 planta arquivada no cartorio II(Iteriorruente à t.al número averbaçaoJ e~ relaçao aQS respeotiyos instrumentos de' 	 6.766, de 19 de dezembro de 1979. qultaçao lparecer aprovado no Proc. C.C. 61. 371/82) • 4l.· ~as vias dos t I tulos restituIdos aos apresentan-	 - • " 
tes, serao declariildos, reaumidamente, os atoa praticados 56.. ,{Quando hOl4ver divisa0 de illlovel, devera ser aber 79.- Nas cédulas de créd~to hipotecárias, além de seu(L. 6.015, 31.12.73, art. 211). ' 	 ta metr cuIa para cada uma qa~ partes resultantes, sen= registro no Livro nQ 3, sera efetuado o da hipoteca no" , ' • 	 • do reg\strado, em cada IIl8trlcUJ,a, o 'título da divisão.Na Livro n~ 2, após a indispensável matricula do imóvel (L. 42.- O Livro nQ .2 sera des!l.nado a matrÍeula dos im2 originaria, averbar-se-á a ctrçunstânciIÍ com Subs"quen 6.015. 31.12.73, art, ;:27)., . _ ,veiS e ao regietro ou averbaçao dos atos· nao 'atribuídOS te encerramento.'; ,  79.1- Na matrIcula sera feita remissa9 ao numero doao Livro nO 	 } <.1..6.015, 3l.~2.73, arts. 167 e 176/178). : . ' 

,42.1:- Negte 	livro, sera.J,ndevl.do qualquer lençamel1- 5.9.- Ao_slI Ilbrir IIl8trJcula.para registro de sent"nça· r~g~stro.da cé~~la •• Neste. por SU4 vez. sera $eita remi! 
sao ao numero do reiist[~ da hipoteca, 

, 79.2- Quando o oartor~o entender conveniente efetuar


to por certidao o~ 'observaçao" pois Q ato deve s~r re de uSticapiao, s~ra mencionado, $e houver, o registro au 
gistrado ou averbli-do, inelClIItind.o prllvisão legl>l dive:.'si. terior. '., 	 , 

tah remissões por melo de averbações. eSta3 não poderio
43.- No preenchimento do Uvro nQ 2. se for utllü,ado 60.- ~e o i1!!óve1 estiver onerado, o ofioial, logo em' ;er cobrudas,
livro encadernado ou 4e tolhas soltas, serão obiervadas- s~guida li ~atr1cula.e antes dO 'primeiro regi~tro, averba 
as lle~inte8 nO~SI ra a exist~ncia d9 onus, sua naturez~ e valor, certifi ~ 80.- 09 emolumentos"dev1dos pelo~ registros da~ cédu

a) no alto da tace de oada folha, será lançada a ma cando o fato no titulo que devQlver li parte ( L. 6.0l~, laa de credito rural a~o os pr~vistoa na legislaçao fede 
trícula 40 1movel, Com 0ê seus requisitos, e,no espaç9 = 31.12.73. art. 230). .'.. ral, tomando-se por baoe o salario-referên9ia; com teto = 

fixado ~m 1/4 (um quarto) .daqueh velor, niio importandorestante ti' fiO VilriO , aeno lançados, 1101' arde. 2rono10S'! 60.1· for tais averbaçoes nao SIlO devidos emul~en
1~anto. rtgiltro. OU Iverbaçõ•• tunh~= sido protica~oa ca e em tOI'llt& narrativa. os re813tr08 .'aver~açoe. dOI tos e custai. , " , ' 

:..;" 	 (DL. 167, 14,2.67, arts, 34 a 40; L. 6.205, 29.4.75. p!atos plrtin~ntes ao. i~v.l. matr~culado$1 ,61.- Uma VI! ab~rt.·matrIcula, não mais poderio' ser recer Normativo CO 4/78, D.•O.J. d.e >0.8.76, pg. 9).b) prlllnchida uma folha, ser. feito o tran.porte p& feitas av~rpaçoe. a'mar,em da t~lcriçio anterior' "' i > .. O pareCóilr mencionado prevaleoe, a 4espelto do , ra a ..priuir\l tolha e. branco CIo lAeullQ Uvro ou ' . , " ' • , • ,
40 'livro ~a me.ma .árie Q~ ••tiver ...uao~'ood. 62.-, 'Quando 101' apr~aent.do,~Itul0 .uterior à vigência ")ue"tuelmente vrev' Q Re,t.,n~o 4e Cuetas e emolum~ntos 
çonUm.u.l'flo OS lançuentoa, QOII remissoell rec!pro <lQ Co<ltao, Cl.v,U. 'reIerente li 11110vel 'li\incla oao reid.stra4q, \'J'abela 11, VIU. 1XL -."1, a vista do Ilispostll nl) ar~. 
C4.'< L. 6.015, 3\.12.73, ,rt. 231h ' .. - ~6~t~~~~la sera aberta, c~ oa IIlellent911 collfltanÍ8s de~ 29Q, § ~', da Lei n' b.015, de 31 de dezbmbro de 1973,cow 

....._\Sit"4n ~A 	'Ai na r.. aL.l ' tiA lLL tio ,,~t.41mhron rtll:l lQAl 
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e 
organizada, em pastas, classificadores ou micra 

81.- O~ emolwnentoo devidos p~los r~gistros das c~du 
11>,'1 d .. creJi to industrl.!l, 1" cregito a exportação e de-
cr"d~to comerciul no Livro 1)2 3 n .. o inclue,H aqueles ati 
nilntes ao registl'o da hipoteca, no Livro nO 2.que serãõ 
cobrados na forma do Ree,lmento de Custu e EmolUlllentos do 
Estado (Parecer Normativo CG 4/78). ' 

, 81..1-,0 rt:colhlmEl)to da parcel~ cabente à União deve 
ra :;er eteiuado, atrllVl/II de guia proprla, no dia im,.odiatõ 
aa da pratica do ato, §alvo se o número de fegiltros for 
redu,id9, . quando podere ser feito 5smanalment,. . 

,. " _ 
82.- O L~vro nO 4 sera·Q rep08itor10 das indicaçoes de 
todos o~ imoveis qU! figurarem no L1vro,qi 2, devendo COE 
ter sua identi!iC;çaO ,e o numero da,~t:icul~ (L. ·6.015,
,1.12.73, art.ll9 ". 

82.1- Se n,o for utili.",do o sistema de flchas, o,L~ 
vro ng 4.contera, ainda, 9 numero·de ord~. que seguira:
indefinIdalllente, nos livros da mesma especie (1.. 6.015, 
31.12.73, art. 179, § l R). ;' .r. '" 
I 8~.2- Nesae·caso, devero o cartório,possuir, para a~ 

x lio da conSu1t4, um livro-indice, ou flcbas, organiza ~ 
dos segundo os nome. das rua~, quando se t~tar de 1ma 
veis urbanos, ti conforme os nomes e situaçoes, quando ry 
raia (~. 6.015, "1:J2.73,. art. 119,' § 20). , . 
83.- : uma'vez adotado o sistema de fichas p~rs o L1VI'0 
nO 4,' serão elas arquivadas conforme os municipios, dis 
tritos, subdistritoa e logradouros em que se situem oi 
ilOÓvell1 a que correapon\lelll.,,· . 

:!:!3.1~ O melJlIIO çrlter~o sera seiuido quando a escr!
turaçao setizer.e~ :J,ivro. especialment~ para a divisa0 
de suas folt\.u.·... ', .' _ . ' ,.' , , '_ 
84,- Na e6crlturaçao do Livro n' 4, devera9 ser obser 
vados critérios'uniform!s, para evitar que imove16 ali!>i 
.e~doa tenna. indic,çoe§ discrepantes; , 
a5.:" Trat&n!1o~"e dOi imovel lÇ)cal1zadÇ) em esquins, de
vem ser aberta. i~icsções para todas all ruas confluentes 
~._ :,. Sempre que forem averbadas ,a mudança da aenom!n,!!. 
çao do 12gradoul'9 para o qual Q imovel faça frent!. a 
con,truçao de predl<) ou a m!:!dança de sua '.'umeraçao, d,!!. '., 
vera !ler feita nova !ndicaçao'110 Livro ali ..,.,Seforem'.~ 
t1l1zadas tichas..sera!· Qberta .outra e conservada a ante
rior, com rem!SlIOeS reciprocas..
87.- ,_Os 1,oveisrurais deverio ser indic~dos no Livro 
nO 	 4, ,nao so por s4& denominsyao, mas tambem por todos 
os demsis·elem!nto.·di~pon!yeis,para permitir a ~ua pr,!!.
cisa local1zsçao. 	 . 

67.1- Dentre os elementos recomend~dos, devem fig~ 
rar aqu~le~ .~lnelltes a actdentes geogra!icos conhecidos 
e mencionados nas l'upect1vas 'natriculus:. 

, 67.2.p Cada e1emeuto de ldentiflcaçao utilizado d,!!. 
ve enseaar uma ingicaçao, _ , ' 

, 67 .3; ~ mençao do llUIIIero de iescriçao no cadasÍro 
ÔO 	 INCIlA e uU;!, para evitar confusaQ, quando QS lIIIoveh 
tenhlilll indicaçoes semelhantes. 	 ,110.1- Á alteraçao denoure·so podra ser, aver'ba!1a • 
68.. Q~ Uvro nO 5, dividido alfllbeticamente, sera o 
repoll1tório dos nomes de todlis as pessoas que individual 
OU coletivamente, ativa o~ pass1vamente, direta ou tndi 
retumente,inc1usi.ve 08 2onjuses, fiiurarem noS ,demais 
11vl"OS fazendo-se referencia a9$ rllsplllct11/OS l'lumel'Os de 
ordem lL. 6.9,15, 31.12,73, art. 160)
89.- 'Se nao f9r utIlizado,o sistema de fichas, o Li 
Vro nO 5. contera,ainda, o n~ero de ordem em cada letra 
do alfabeto, que seguira indefinidamente, no. livros da 
meS11lâ espéCie (t. 6.015, 31.12.7;, ,art. 180, p.:u,ll par. 
te). , , . :' " 

69.1- Nessa hipotese <)'cartori'o"podera adotar, para 
aux!lio'das, b\lScas",l1vro-I~içe QU fichas em o",em aI 
tabet1ça. ',':', :' . .•. ,', .' 

,90.;::., Tambem l1ars tacil1tar as ~usc,s., e recomendavel
que, nas irxUcaçoea do L,ivl'Q ,nll S, .ti.sure, ae; hdO do ... "ll. 
.e do int~resaado. O.nUllle~ de, inBCf1Çao no,Cada,tro '.de 
Pessoll' Flstcal, ou do· ·R~iistro Geral da cedula de id~n 
t1dadR, 'qu a tHiação ,respectiva, quando s, tratar de . .. 
pessoa fisical ou o numlll'Q de inscriçao{no Cadaatro G!, 
ral de Gon!ribu1ntes,.guando pessoa jur dica. 
91.-' ApOi a sverba!õao de cualllento, em sen<io.caso, de 
ve ser aberta indicaçao do nome· adotado pela lJulher, ;'
com,rem1Saão ao nQme·antilo, CU;!.a 1ndiCeção ser, mantide. 

, 92.;" O L1vro'ôe RlI8htt'O' <I. Aqui.içao ele lmove111 RJ:!. 
> raia por Estrangltiros hra o formato 11 ali lançamentos ~ 
,~, i precoiúzadoa tIO regul&lQ4lnto. da Hi. que o 1nstituiu . ( .... ' 

, . 5.709,.',1.11,>.71; .art; lOI~J).• 71t.,965". ~.1.1.14,. art. l~,p~
'~ u.) ••• ,-,,· ... ' .,~' ~,',.~" ".,' ; ,., . . ,,' .• ~". r,", ,."", 

'.lio>.. l.... ..~<.;'. Sobre o fSSW'lto, vie111 qfÍÇiQ d!) l:liCllA, "transcrl.
-·:·"·'+;;,";.;~"n.rLT: ",,,1'4.'(.'(';1.·-"·'-- ,'.,;".,,,A. 

, 

d) 	cartas_de sentença, formalo de partilha, 
cortidoes e mand3doS uxtraídos de autos de 
",rocessas .jUdiClaiS.
lL. 6.01S, 31.12.'73, art.221}.

104.-, O tItu19 de nature."a pSl'ticul,u', apresentado elll 

uma 50 via, sera arquivado em cartorlo fornecendo o ofi 

cial, a pedido, certidão do lnesmo (L. 6.01S, 31.12.73, : 

,art. 193). . '. . 

. 104.1- Deye ser adotado sistema de a~uivamento ade 

quado e comp,tivel com o moyim~nt9 do cartorio, de ~ormi 

a permitir rapida local1zaçao e fllcU consulta. .• 


104~2- Se adotado .s1stema autorizado de microfilmá
gem, sera dispensável o al~uivamento dos documentos par
ticulares, que pOderão ser deyolvidos aos Interessados.
10S.- Para o reg1stro de imovels adquiridOS, para fins 
residenciais, com financiamento do Sistema Financeiro de 
Habitação, deverá ser exig~da, ca~o a circunstância não 
conste expressamente do proprio titulo dec:J,aração escri 
ta do intel'lllll;l.do, a qual permanecerá a~úiVada em cartó= 
rio, esclarecendo tratar-se, ou não, de primeira aquisi
ção, a fim de POSSibilitar, o exato cumprimento do dIspos 
to no artigo 290, da Lei ng 6.01S, de 3~ de dezembro de 
1973, e lIeu posterior controle•. ' 

105.1- Em caso positivo ,redução prevista para ca 
brança dos emolumentos incidIra exclusivamente sobre o· 
.valor financiado. ' , 

10S.2- Quan40 do registro de escrItUras ou escrItos 
particularee autorhllãos por lei, que tenham por objeto
lmoveill_hipotecados a entidad,s 40 Sistema Financeiro da 
Habit!çao, os ofic1ais, sob pena 'de responsabilidade,pro
cederao na t'or!ll8 dO disposto no artigo 292, da Lei' ng-
6.01S, de :n de de."embro de 197';· . 
106.-· Tratando-se de usucapho, os re9u!sitos da matl'1. 
cula dev~m constar do mandado judicial (L. 6.015, 31.12. 
73, art. 226).,. ' ".' 
107.- Incumbe ao oficialimp~dir o registro de t{tulo· 
que não sa~1'sfaça os requisitos exii1d9~ peia le!; quer.
sejam çonsubstanciados em instrumento publico ou partic~ 
lar, quer, em atos judiciais (lo. ,6.015, ,31.12,73. arts. 

'2221224,2<:S, §~ H e 211 e 239).,·. 
SUBSEÇKO ·III 

. DAS AVERBAÇOES . 
108.- As averbaçÕ!s serão efet!:!adas na matrIcula ou à 
margem 'da tran~crlçao ou inscrlçao a que se referirem, 
ainda que o imovel tenha passado a pertencer a outra clr 
cunscrição (L. 6.015, 31.12.73, art. 169, I). . 
109.- Serao objeto de av~rbação as sub-rogações e o~ 
tras ocorrencias que, por qualquer modo, alterem o regis 
tI'O (L. 6.015, 31.12.73, art. 246). 
110.- As averbaçõe~ serão feitas a requirimento dos ia 
teressados, ~om firma reconheoida, instru do com documen 
ta comprobatorio fanecido p'ela autoridade cOlnpeten~e (L. 
6.015, 31'.12.73. art. _246, p.u;)..,' 

quando devidamente comprovll4a por certidão do" (,Registro
Civil. 	 .,.. 

110.2- Os desmemebramentos de imóveis urbanos, nio 
subordinados ao reiistro espeéia!,da Le~ nQ 6.766, _ de 
19 de dezembro de 1979, dependerao 4e previa aprpvaçl!o _ 
da Prefeitura Municipal. Nos rurais, atender-se-a a 1.t 
gislaçio especia:J, do INCRA;. .'. 

110.3- Salvo quandO adotado o siste~a autor1."ado \le 

microfilmagem, todos os documentoa·deveraq ser obrigato-' 

ria e convenlenlemente arquIyadoll em oartorto. . , 

111.- Se o !moveI rural houver passado a integrar a~ea 

urbana ou de expansão_urbana,: tlll cIrcUll.3tã.ncia l1evera ,. 
ser objeto d~ averl]açao. ..:. , 
112.'\', Talllbem !era aVerbada,. nalf matrículaa resp,ct.!, 
vas, 'a declarj!çao de indiliponlbHidade de bens. . 
113.- Poderao ,er averbado!!, os ·denom1nadoll "Termos 4e 
Responsabilidade,pe1a,Preser~ação d.1I Florestas~, emiti 
dos para os fins de legislaçao florestal, por lnlciativa. 
do 	 Instit1.lto Brasileirq de Dellenvolvimento Flore,ta1, COm 
• anuêncill do proprietario (1., 4. nl, 15.9.65 (Cod. Flo 
restsl), arts. 6; e 160j ~roç. CG-44.522/76, .Proç. C~ 
53.673180, Despaçho no D.O;J. !le 12.2.S0}. ' ' . 
114.- As averb8Iões de nomes de 199radouros e de ·'1Iuaa ' 
alterações, dacre ados pelo Poder Pílb.l1CO, deverão sei:, 
procld1.dal <le of cio (L•.6.,015, 31.12,73,art.167,'lI"n.' 
'13).' ,;! )o >' 	 ..': 

_ 114.1- §egunc\o a convep1;rllia dQ eerviço, éssas ave! 

a) 	decisões do Conselho Superior da Magistra
tura;

b) 	atos normativos do Conselho Superior da Ma 
gtstratura, da Corre~edoria Geral da JustI 
9i a da C9r:çegedoria Permanente; . 

c~ c9pias de cçdulas de .cr~dito rur1l1.;
d cqpias de c,dulas de cr~d1to ~ndustrtall 
e c9pIas de cçdulas de cr,dito a expo:taçao;
f ~opiaa de cedulas de credito comerc~al; 
g comunicações relat1vas a diretores e ex-ad 

ministradores e sociedades em.regimG de II 
q~idaçao extrajudicIal;

h) copias d,í' comunics!õ0es feit~s ao INCRA, r,!, 

. lativas as aquislçoes de imoveis rurais 

<. P9r estrangeiros; , ' , 

i) copias de ~muoicações feitas à çorl'egedo


ria Gera:J, 4S Justiça, relativas as' aquisl 
çoes de imoveis rura~s por estrangeiros:

j) 	docum~ntos comprobator.10s de inexistência
de débitoll para com·. Previdência Social 
(OL. 1.958, de 09.9.82). 

~),r~cibos 11 cópias das comunicações às Prefei 
: '. "turas "Ul')lcipais dos registros "'translat!, 
'", vos de propriedade; _ _ 

m) 	 recibos ~ copias das comunicaxoes ao org~o 
da Receita Federal das operaçoes imobilia
rias realizadas (L, 4.380, 21.8.74; D. 
76.186, 2.09.75; DL.l.510,27.12,76; Comuni 
cados da CGJ, D.O.J., 29.3.78 e 21.3.pO):

n) 	 leis e gecretoa ~unlcipais,relativos \ d~ 
nom1naç~o de logradouros publicos e de suas 
a1teraçoesl

o) ·recomendaçoes da Cor~egedorla Geral da Jus 
tiça feitas ~os Cartorlos de Notas e do ~~ 
gistro de Imoveis do Estado, para q~e nao 
pratiquem atos com base em procuraço~ l~ 
vradas em locsis expressamente indicados,
nem lavrem ou registrem escrituras funda
.• 

das em 'atos prllticados nos locais tambem 
• especitlçados. " 

127.- Aa copiali ele çedulas de credito rural, indus 
trial, à export,ção e comercial deveria ser arquivadas = 
em ~:aem cronoloiica e separadamente, confo~e a sua n~ 
'turl a. • 
' 127.1· No verso ôe cada via, cert1t1car-se-a o ato 
praticado.

127.2- Formando grupos de ]00 (duzent~s) folhas P2r 
volume, todas numeradas e rubricadas, as cedulas serao 
encadernadas, lavrendo-se termos de abertura e encerr! 
mento, _. ,
12!}.- peverao ser selitpre comunicadcs olj negocios imob!, 

l1art Qs as Prefe1tur\ls Municipais, atraves de !ntendio€!l 

to com e!ltas ~ntido, {lara efeito de atual12açao de seus 

cada~troJ3. .:; _ ' 

129.,: .•'. oODlunlQaço~a contereQl em reaumo, os dados ne 

oessur.ios a atual~zaçao ca~astra , podendo ~er feitas = 

por alstema 4e 11stage, diarla, semanal ou mensal,segun
do Q lIoviment 9 docartorio ,no $ator. 


,129.1- 4 l1stagelD sera feita jjm Quas vias, a primei 
ra para USQ da ~reteltura Municipal.e a outra para srquI 
vame·.~to em Dartorio, com recibo lProv. cru 13/77; Proc. 
CO. 48.4a2/77). _ 

129.2- As cOIllW'jioaçoas po<terão Ser substituIdas por 
x:arocopias das matriculas. , 

129.'- §III qUII1qullr hlpotue, IIS despeella cOl'l'espon
dentu f1cllrao s cargo da~ Prefe1turas ln!eress<ldas. 

".~.,-" 	 ~ 
,"' ... 

baçoe. poderao ser efetuadas a me.dida ali!. qu.e /Io\tv.~l'. ,.,."f!.'i...-.~l,g, N~.,A .lIy.ent.~+ diljpensa .das .\lomunicaçoellt por·"psr~e
listro indiVidual li ser prtt1clldo, ,,,".," .".,;,~~.~.'.. ;.,. .ojO"',+. 4e qua.&.Cj1.ler ~S_fr'(e1turas intesrantell da ç l,;'Cumilcriçao 

114.2- EuI:~ hi20~.•e, .. .. .. .. rla. cartorio, arqu!,...,~i4'.V~dol:8!IlO't-eIlUi"~\!!I~ti.l ..ia '!e.ra ficar documentada flI. 
ouataapo;r;.ta erJ?açoeA!':.'·":~"" .,- ~, ".:" ,v~-!t,1lI laPr!ltPr::~i.,." .. --~ ... 
';,_ Para a· aeao de abergura de' rua, devera .se~ ..:.l~l! ~ '>.I\s ~_.Acl'-ç~e~ relativas a"diriltorea e_ex-admi
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ma de i'ichas, 	desde 'lu't 
autenticidade das matrIculas. 
~3.- Todas a~ aquisições de imóveis rurais por e~ 
trangelr~liI deverao I!l'r trimestralmemte comunicadas ao-;
lNCRA e a 	 CorregedorIa Geral da Justiça, ~endo dipensa
vel a comunicação negativa atin~nte ao periodo (L. 5.70~, 
7.10.71, art, III D., 74.962, 26.11.74, art. 16),

l 94.- 'Os cartqrio.'dlverao manter um livro destinado ao 
,I \ 	 registro 40u oficio. da Corregedoria Geral da Justiça ou' 

dO$ interventorll! '~ 1iquldÍlllt,! de instituições finance! 
ras em interv,'ençllO ou l1q,Uidaç/j,9 ex,trlljudic!al, comunica!! 
do a ind~lIp,;miblHd~de ~9,. 'blln~'de.dlretores e ex-adUltni!" 
traJores das referidas socledade~ (L. '6.024, 13.3.74, 
art. 38).' ~. 
9~.- Os registros contera2 o numero de ordem, a data 

de sua ~fetivação, a indicaç!o do oi'ício que lhe deu or! 

gem, os nomes e a qualificaçao das pessoas cujos bens f2 


\., ram declarados,indispon veiS. • ,

95.1- A-IndiSP2nibilid~de d~ ben~ sera.aver.bada a 

margem da'tranacriçao ou n~ ma~rlcu1a dos imo,ei~. 
96.- O livro referido devera conter uma coluna desti 

f nada às sverb~ções das comunicaçQes que cancelem ou al~ 
t~ rem os respectivos registros, as quais, portanto, Berao 

efetivadas ;,. S\l~ margelD, nunca constt tuindo novo,' reg\!!. 
tro. ' ,1 	 97.- Todas ss co~unlcações serão srquivadas elD pasta 
ou classificador proprio, deBols de ~ertificado, no, ver 
so, o respectivo registro ou averbaçao. ',',3-"t 98.- Os nome~ das pessoas que figurarem neste livro - ,.... t-
também deverão constar do Indicador Pessoal (Livro n~ 5).i' i 

, I· 	 SUBSEÇÃO I 

r , P!<S. pt;SSOAS 

I 99.- O'regIstro'e a averbação poderão ser provocados
por qualquer pessoa, incumbindo-lbe as despesa'! respectl 
Vil~ (L. 6.015, 31.12.73, art. 217).
100.- No~ ato, a titulo gratuito, o registro pode t~lll . bém ser promovido p~lo transferente~ ~companhado da prõ 

!' VQ de aceitação do beneficiado (L. 0.015, 31.12.73, art. 
'1, 	 218).' "'" 

101.- O registro do p~nhor rural independe do consenti
I, mento do çredor hipotecario (L. 6.015, 31.12.73, ªrt.21~). 
I 	 102.- Sao considerados, para'fins de escrituraçao, cr~ 


dorjS e devedores, respegtlvamente: ,

," a) 	nas servldges, o dono do pred.l1o dominan~e . 

e o do predl9 serviente: •bl no uso, 	O \!suario e o proprietario; , 
c na habitaçao, o habitante e o pro~rietsrio;
d na anticrese, o mutuant~ e o mutuario; 
e n9 usufruto, o usufrutuario e o nu-propri~ 

tario: " 
f) na enfiteuse1 o senhorio e o enfiteuta: 
g) n~ constitu.ií;ao d~ ren<la, o beneficiário e 

O rendeiro censuario;
h) na locaçio, o loc~tário e o locador;
!) 	nas promessas de compra e venda, o promilen 

,te comprador e o Ilrorniiénte .vep.dedol'l 
j) nas pellh\2ras e a~ocs, o autor e o réu: 
1) nas C~SSOGS d~ direitos, o cessionário e 

't 	 o cedente: ' 
rol 	 nai promess~s d~ cessão de direitos,o pro

mitentu cessionario e o promltente cedun= 
te. (L.6.015, 31.12.73, art. 220). 

SUBSEÇÃO II . 
\ \ 00$ '.l'tWLOS 


103.- Somente serão admi~idoa a registro:

a) ~scr1tunls publ1cll$, inclusive as lavradas 
.., em, cor.~ulados brasileirosl 

b) escritos particulares autorizados em lei, 

assinados pelas partes e testemunhas, com
as fll':nas recoriheciá(ls, dispensado o rE" 

cor.necimento de firma quan<lo se tratar de 
atol! pl'atlcado:l por "ntidades viuculadas 
ao SistelPll llinanceiro da Habi ta.çao (SlIF); 

c) 	fitOI lI.utenticol d~ PilI'lé5 elitrunj!elroe,com
for'Ç& d" ins~rum"nto publicc>. legal1zadoz
lt tf'ilau~i4o~ n~ fQPíhz.t di,; li'-i, e rt:tgl.:.;t.c'L1rl.;)5 
11'" Uegl:;tI'Q à~ '.!' lul",,, c' I,luçu,nel,t()~, "'l>'1m 
CO',O 'UI sent\i'nça~ pro1'eridAla jlor tr!bliÍlfliG 

"-'" IIstralllllJJ.roll, "POII 1101l1010,açoo PIIIQ SU{>re- • 
..1If', '-:ril!.~~ F~4J!r,!11 :~ ,';Y:.".~:; ;J " 

do imóve_ _,a que abel'~a. 


115.1- Fora desu. hip:.tese. ser·á n"cessária a inter . ,.'eçibos 

venção judicial, atentando O cll.l'tório para o fato de ~ipais dos negocios lmobl1iarl 
que ~ ab~rtu~1l. de ~~a, sem o, cumprimento das exigên2ias 'Jl ordem "c~ono1ógica. 
legals, e pratica ind~vida que facilita a pro11feraçao  132.- As copias dos ofIcios que encaminharem comunica
de ,10teament03 irregulares e cla~jestino!." ,:ões ao órgão da Receita Federal deverão'ser arquivadas
116.- Registrada a hip2teca, 'nao devora0 ser ,averbados juntamente com os respectivo! comprova9te~ de entrega. 
os pagamentos de prestaçoe~, pols apenaa c!bera averba~ l33.- Na:;; ComarCíls onde nao lJouver orgaS) de .imprens{' 
o_seu cuncolamento, apos a r~gu1ar quitaçao da obrig~ - oficial do~ ~unicípios, os cartorios deverao oficiar as 
çao. '" PrefçiturjiB,lIoHcitando periódica rl?messa de cópias dos 
117.: O pacto comissório e o se~ posterior cump~~men atos leg1ll1ativos referidos no item 126, letra un", para 
to nao devem ser objeto de averbaçao, pois aquele e da 'in:; de c\llllprimento 110 disposto no art. 167, lI, 13. da .~,

Lei na 6.015, 	de 31 de dezembro de 1973. -'ljessencia da compra e venaa conqlclollal, 'prevista, como 134.- A~~recomendações a que alude o ite~ 126, letraato !'egistrável, no artigo 167, '1:, n. 29, da Lei 6.015, "o·, deverao ser_arqulvadlls em ordem 1I1fabetica,lE'vandode 	31 de dezembro de 1973 (Pflrecer no Proc.CG.n9 16q/Sl). se em cons1deraçao o nome da Comarca a qual pertença o118,- A averbação.do arquiv~mento de documentos comer2 çartório~ob suspeita.batorios de inexistencis de d~bitos paro com a Previden
cia Social (item I,' ub"l n. 11), somente deve ser efetua
da quando a providencia'for req~erida isolagamente, ind~ SEÇlo IV
pendente do 	 regi!tro de II.lienaçao ou;oneraçao que se s~ 
ceqar a,construçao levantada no imovel. ' , DAS CER.TIDÕES 

_ 118.1- Qvando houver ,o r~gistro~~e alienaç;o ou on~ 
raçao, bsstara mencionar a apresentaçao obrlgatorla do 135.- Os oficiais e servidores do cartório são obriga~


documento oficial no próprio t~or do registro, com espe- dos a lavrar certidões do que lhes for requerido e a for 

cificação de seus elemento~ e~sençiais. _ necer às partes as infOrm&yões solicitadas (L. 6.0157 

119.- O cance1amento sera efetuado mediante averbaça2, 31.12.7" art. 16). ' 
da Qual constarilo o motlvo que o l1eterminou e a mençao, 

do título em virtude do qual foi, i'eito (L. 6.015, 31.12. , 136.- Qualquer 'pessoa pode requerer cer~idão do regia

'73, art. 248). •. ' tro sem informar' ao ofictal ou aQ funcionario o motivõ 
120.- O cancelamento poàera ser tutal ou parcial e re ou interesse'do aedido (L. 6.015, 31.12.73, art. 17). 

ferir-se a'lua1quer do~ atos,do registro (L. 6.015, 31.1~. 137.- .• certldao será lavrada independentem~nte de de! 

73. art. 24~). .,,' '. pacho judicial, devendo menci9nar o livro do registro ou 

121.- Sera feito O cancelam~n~o: ' o docume~to arquivado no cartorio (L. 6.015, 31.12.73. 

a) em cumprimento de decisão judicial,transi artigo 18). ' , , .. . __ 
tada elU ,1u1gado·1 . 13a.- O fornecimento'da certidao nao pode ser retarda 

b) a requerimento unânime das partes que te do por mais de cinco. dias.(L.6.015, 31.12.73. art.l~). 
nham participado do ato registrado, se c~ 139.- Segw1do a conveniencia do serviço, os curtol'ios 
pazes, com as firmas reconhecidas; poderão empregar, em relação aos pedido~ de certidões. 

c) a requerimento qo interessado, instruído - s!stema 1e controle semelhante ao previsto para a recE:E, 
, 	 com documento habil. çao de t tulos. • ,

'(L. 6.015, 31.12.73, art. 250). 140.- obrigatorio o fornecimento, pelo cartorio, de 

122.- O cancelamento de hipoteca 50 podera ser feito: 'protocolo do respectivo requerimento, de qual deverão


a) à vista de autorização expressa ou quita cor~tar a data deste e a prevista para a entrega da cer 

ção outorgada pe~o credor ou sou sucessorj t1d&o (L. 6.015,_31.12,73, art. 20, p •.u.). . -, 

em ins~rumento publiCO ou particular; , 141.- . A certi<}ao sera, lavrada em inteiro teor, em res!:! 


b) em razao de procedimento adminiatrativo Ou -' 'mo, ou em rel~torio, conforme quesitos, e devidamente au 

contehcioso, no qual o credor tenha lIido'i!l, tenticada pelo oficial ou seus substitutos legais (L.
timado (C.F.C., art. 698); _ • 6.015, :n.l';::.73, art. 19).

c) ~ conformidade,da legislaçao referente as 142.- Acertidã9, de inteiro te9r, poderá ser extraída 
cedulas hipotecarias. 	 por meio datilografico ou reprografico {L. 6.015, 31.12. 
(L. 6.015, 31.12.73, art. 25~). 73, art. 19, § lU}. _ ' ' , • 


123.- t dispensável 11 averbação de cancelamento do r~ • 142.1- Na certidao ,expecJ1da atraves de copia rep~

gistro de compromisso de compra ~ verma, quando ocorra o grafica da matrIcula, alios o ultimo ato, lavrar-se-" o 

registro da escritura definitiva. ~ encerramento, que poderà ser datilografado ou carimbado, 


123.1- Se, por conven~encia do serviço, li averbaçao mas sempre mediante 4ireta conferencia do ofic\ul. 

vier a ser efetuada, deverê sempre suce<Je.rao ree;tatro - • ,142.2- Neste ClaS2, li cobrançà s~mpre tera por bllse 

da ~~critura definitiva, fia0 sendo, porem, 4evidos emal~' o numero de folhas e n!o de,pes$oa~. 

IG0ntoB e cu"tas por aquele ato. 143.- De toda certidao deverão constar, conforme o cu 


123.2- Nos loteamentos registrados sob a égide d~ 110, a datl' em3ue o imóvel paosou ou d~ixou de pertcncE:r

Decroto-Lei ng 58, de 10 de dezembro de 1937~ caso o imo ' a c;ircunscriçao, bem assim 11 qual cartorio pertencia ou 

vei,tenha deixado de pertencer à_circunscriçao, sempre a~, 'passou a pertencer. 

vera ier exigida, para a averbaçao de comprom!sso de co!!!. : 144.- As certidoes deverão ser fornecidos ~m papel c 

pr« e venda, de cessa0 ou de promessa ,de ,cess.ao, certidao! m,4iante eSCrita que permitam a ~ua repl~duçao por, foto 

atu~lizada da nova cirçunscriçao imobiliaria, a qual fi copia ou outro procenso equivalente (L~ 6.015, 31.12.73; 

cara arquivada em cartorio (L.6,015, 31.12.73, art. 167, ' art. 19, § 5u).: _ 

U, n, 3). 145.- S,rupre que houver qualquer alteraçllo no ato cuja


1fJBZEÇÃO IV certidão e pedi4a, deve O oficial m,mciona~lll, obrlgato-
D!S RET~FICAÇÕES 00 REGISTRO riamente, nao'obstar!te as li'specif1cações do pc'àido, sob 

124. A retUicaçao_administraUva de etr0 c;:onstante ~o pena de rellponsabHidade c~vll, penal 'il administrativa. 
registro, desde que na;) 111lplique em prejuh:o il terceiro, lL. 6~015, 31.12.73. art. 21). 

será feito ~tr'av~3 de procedilllento judicial, com a lnteL: 146.; Qu,ndo so1191tada C~1Il bU'F no, Indlcadol' Real, o 

v~nção do Minlsterl0 Publico e a l'&querlmento do 1ntere!~ csrtorio ao expedira certldao apos_cuLda~osas buscaG,ef~ 

aado (L. 6.015. l·,,12.73, art. 213 i aeu § li). ' tuad~s com o~ ele~entos de lnd~c~çao,constantes da de~ 


, . d eriça0 do imovel. 	 ' 
121•• 1- Quan .. , ser tratar óe 'irra eVldente, poo~r/il 146.1- Peve ser evitado fa41er COnstar imóvel qut!, 


S"1' ~fetuatla djr.. tftlll~nti! pelQ proprio oficial (L. 6.:;, li'videntemente niío coincid~ COUl o oQjetivaJo "'J podido 

31.12i1l: 2~1"~~ ~l;~ro ~!~~rr"r do 'titU~{J, ifl~1sPfnlléve1 bem asS,llll o u;o de" ex~re!lsoc~ qu~ aparemltm !1u.~t,cht ~u 

";HU. Pl"é~l'l rdit'J.'ieção, parI! §'nsej~r .. do reghtro. ins,,~ulança .d~s. bu~c~~. • , ".' . , 

12' S 	 .. \ Cli",.. ,'ill a cita,oo dOI> CO!.~l'(mt.lIl1;t;l. 11 147. Ela ~lj;;ta ,ti" ,!ull relevancia, li! rC'COI,.d ""-", . I'"l" 
Qd~~ante;r o~11 ",,~;"IjUCe5s0reu no proced1lÍumto .ludiç~al ca\1te1a. Qcue, par., I> ~etor de ce;-tid Oli~, ';"JlJ.ro d",.nac,,
retin"ato~L9 ua imp!ique 11111'. . '.' '" 110s, ~o 1IIIIximo, d?~1I eliCreventelil autorbadOll.. ' 


. ". C:l ... w ~"'_ ..,.,. • t •.. _[,.,1. "'l t"" .'-''''''' .....1 i ;.1J,~•••• \1 •.. J j ~~, , '-_ ',- .. 


",- ..'. ,,~ ", • .'. J.
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SEÇÃO vr- .•• --- T- -::~~ :r:/>iOO5 1;.,1:.", ye,Jsaas juridicus referidus no nrt _. circ la-ã.ô N:'~:~:t:~~~""~"~: h'_", .. ,·,,~~~..-.;~·......,.,........·,qr"'-·-""" 
DOS W'l'EA.t:.BNTOS DE m6VEIS URBANOS E RURAIS Bº, da L.,1 n2 .830. de 21 de agosto de 1964 (Despache'- Dilir~o Ófi~1al (L. 6.766 l~u~2. 79Ça~rte fa9r,,~ ;~m).:oem,no ' 

_ 	 Normativo C.O. -Processo n2 1,5.239/80). 174 _ tias loteamlOnt :.u ~ . , .' -' ~.J • 

Sub$eçao I 157.1- r:nt',nde-se canlo conjur.to habl tucionnl O ~n. con;1nu" sendo ob j ol} .. r/lU, ~ publlcaç .. a do "d1 tal 
DIé,i'\)S](;Õil:S GEHAIS pre"llu.i.lll~nto 10m que o pal'<:"lWlleuto do imovel !:.lI'banc. c~iii aq...;las situados r r~~!o~~a C~~i ~;~rtgLO!~Ci~~, l~e};n() para 


148.- Os 10teWllentas de imóveis urbanos são regidos pe oU,.sem.abertura,de ....ns. ti teito para alienuçao de un1d.! 2~). .J. art.
. . 7, 
ta Lei n~ 6.766, de 19 de dezembro de 1979 11 os rurais -- ~~; hab1tacion~s Ja ed1f1ca~s pelp prol'rio empreende- 175.- Todas ali restrições presente!} no loteamento im 
continuam a sê-lo pelo Deoreto-lei nR 58, de 10 de de 
zembro de 1937 (Parecer'Normatlvo~ de 5.2_80, D.O.J.. 
8.2.80 _ Proc. cc. 53.995/801.
149.- O pa:n:ebllH!llto de 11110vtlf rural para fins urbanos 
tem o seu registro pu~o~inado'a Lei na 6.766. de 19 de 
dszellbro de 1979,' dUdil que 'lIituado em zona urbWJa ou de 
expansao urb8l)a, as!'1. ~ef1n1da por_lei do Munic!pio, a 
quelll incumbira a sua previa aprovaçao (art. 3A, 18 e 53).
150.- Nos termos do art. ?a, § 2_, da Lei na 6.766, de 

.19 de dezembro de 1979. considera-se deSlllembramento. su-
Jeito ao l'e&istro IIspecial (al't.18), ~ualquer parcelamen 
to do 8010 urbano procedIdo na forma nele expressamen=
te prlilvista. ". 
151.- sio, i'orém,' dissensados:' ~ regiStro especial: 

: aI as divisoes "inter v1vos" celebradas ant~ 
'riormente a 20 de dazembro de 1.979; 

b) 1l8d1vtsões Hnter vivos- extintIvas. de 
condom n10s formados antes da vigencia da
Lei ne 6~766, d, 19 de' dezembro dé 1.979; 

c) ss divisoea conaeqaentes de ~rt11has ju
l1ic1ais, Qualquer que slja a epOCa de sua
hoJllOloga9ao ou celebrll-!jaOI ' . _ 

d) ai caTtas' de arremataç.o, de adjudicaçao
ou l118.J:!d.adoa, expedidoS a. cumprilllante .de
de<:1soe, detin1t1vas transitadas elll jul 

, Sado; . . . 
. li) aa alienlÍções ou prOlliessas de al1enaçges
, '. clt parl8S de gleba., desda q~. llQ propr10

titulo ou alll, requerimento que o acompanhe, 
seja r,quer~da, pelo agquirentç ou CO! 

promissario a uniticaçeo do imovel com 
outro, conttguo. ele sua propriedade (,L.
6.015, •.n.12.73. art.2'5)} Nelltes cal}os,a 
pbservancia dos limites "'lnimolil dI: a~lIa
• d<; testada para a via publica nao li e 
xiglvel para a parcela desmem9rada, mai 
s111 para' o remanescente do imovel que s2, 

. freu o desmembr~entol. , 
.. Conside;-u.se limite. min1mosde area e de testa 

· da para a via pública os previstos no art. 411. II,da Ler 
· nV 6.766, de 19 de dezembro de 1979, salvo quando o~ 

tros torem fuallos pela le&i~laçao dos municl~ios ipterell.
sados, que. eotao prevaleceraQ lParecer aprovado no P~ 
cesso C.C. 39,Q12/81). ' 

. 
t) os negocios 9ue cumpram- compromissos for-


1Il.I11;1:adQIt ata 20 d. d.zeabro 91! 1279; 

S) ali! cessoes e as promessas de cessa0 int!t 


gral de comprolllinos de compra • venda _
formalizadoa anter1QrlllentQ a 20 de dezei 
bro de 1.91~;· 

... ConsiderUl-se tonaal1zados ara os tins das le 
· 'tras 1ft" e -6", oa 1nstI'Ulllentos qu~ ~enham s1do registr:! 

dos' no 'C.rtor10·dll Regilltro de Titulos e Documentos;ou 
_ e. que I! ll.rÍAa ae, pelo menos, um dOs contratantes '.~ 

. -"" ',"1". li1do reconhocida; ou elll que tenha bavido o rfl!colhi-~nto w t eciJ)a4o clo imposto de translIIiesãol ou enfim, _ 
quando, por qualquer' ou~ra t01"lll& selura. esteja comp~
va4a a anterioridade ãos contratos. '. " 

b) os terrenos que, ate o' exe:n:{c10 de 1979, 
, tenha.\ll ddo individualmente lançados parI 

I " pagamento de imposto territorial. : 
151 1.l\lu diVisQe. era geral o reg\etro ,!sPQcie1

101ll.n"e 3eníd1SpilllsadO ;e o !1Úlner~ A.·ilDove1. or1gina

.r 

.. .. l' • d . 11'_. i' t 

..0$ ,Mo ~r.apaSlla~ ~ n\llliero . , cplll1o....tlOlI aoo qU41 11 .~
'lI!' atri doa. " ."'. 

1", • "151.2- Os deSlljlJbramentos de terreno. situados" 
.. vi.1I e'loirllllouro!lpubl1cos ofic1aia,intelralmente urb.!. 
• 	 p,j.zllllos, tirw:la que aprovados pela Pr~te!tura Municipal.

0011 elCpre,lIa di4pens. de o pa:n:tlad9r realizar quaisquer 

• 157 2 O' . ' '. .' 
lares ~~ras~~~:~~:;m:n~~~~~m~tt~~ lar lartic~-
dinam~se ao a t 18 d L a 6 66 ac ona s, su °t 

1979 i r. , a ei n .•7 ,de 19 de dezembro _.
~nCelr9 ~an~bIt:çf!nanciados, com recursos do Sistema F! 

.... _ ' '. 
158.- ° regiatro das translll1llsoell tl!s unidades hal?ita"· 

c10nais deve ser{pracedido d4 averbaç.o d. construçao do 

conjunto na matr cuIa do imove1 pal~.la40, a ser .berta 

pelo cartório, se ainda não efetuada.' ' ' 

,158.1- Par. ess& averbaçao, o oticial exilirá o de 


posito ãos seg\/J.ntu documentos I . . 
.) planta do cOnjunto, contando a subdivisao 
. das quadras, SI d1mensõ,S e numeração das' 

unidades e o 1I1s~$IIIa viario, ae houverJ . :a11en~çao Ou oneraçto da propriedade das areu assim ad 
1:1) prova da aprovaçao pela Prafsltura e pela 
CETESBI... . 

c) prova do ato conatitut1vo do alente empre
andado r , obaervados o art. Ba da Lei nr 

.4.8'0, de 21 de agosto de 1964 e o art.1B, 
nQda Le.\. 5.764, da 16 de d.zembro de

. 1971; ': .•'. '. 
d) quadro indicativo daa areaa ocupadalpe. 
. 	 las unidades, . ],Qvaclouros (se houvar) i· 

espaços livresl . i. .' • 

e) memorial descritivo d, qua constem a dei' 
criçãQ !!uc1nta do empreendimento, à idan=". 
tif!caçao I)a. uni<Jadas .quadrlul, a !ndi.,. . 
caçljo das areaa lIubl1caa, que paas.rao.1l9
dominio do ~1cipio no ato da averbaç~, ' 
e as re~triçoel incidentea sobra as Uni
dades;. . 

f) 	contrato-j?adreo, obnrv,do o disposto no' 
art.68, §t 38 e 4a• da Lei 4.830, de 21·
de aaoato de 19641' .'. .. 

g) doc~ento comprobatório de inexi,tência _ 
de deb.ito.para com a Previ~encia Soc1a1,
relativo a obra, que podara ser apresenta'
de quando do regi.tro da primeira t; operi 
9ao envolvendo \!lÚdlJdel . I 

h) 	aU;Q de conolus40 ou·v atoria ("habite
se ). • ' . 

159.- Os req~erimentes doa intereslIadoa e os documentos· 
assi.m apresentados serao autuados, numerados e rúbric.aos 
pe],o oticial ou escrevente autorizado, formanão <prooe!, 
aOS,_a serem arquival!os separadamente, consta1ll10 da a2 

. tuaçao a identit1caçao de çada cOnjunto. . 
160.- ,Em seguids, o cartor10 dtllorara f1cha auxi;L1ar" 
que tara parte integrwte. da matrlcula. da qual c0ll! tarao 
t9das as un~a4es, reservando-se' espaço para anotaçao do 
numero da llIatr!c14a a ,er aberta quando 1\0 prillleiro -.tQ 

4e registro relat1Vl:l a Cada U8ljl delall. 

Subseção lV 


D P R i tro 

o 	 rocelllo e ei s. ' . . 

161.- Os requerimentolil de regilltro de loteamentos ou·,
dssmembraJilentos devem ser autuados _el3lJrocesaos, que ts 
.,0 sua. tolhas numeradas e rubriocd ,figurando os ~2 
mentos pertinentea na ordem ..1;ab.lec~a, na le1 (L.6.7!16, 
19.12.79, art. 1B). .. 

postall pelo loteador ou pelo Poder PUblico, deverão' ser
Obtiriigatloriaro,n~e, mencionadas no regi~tro. Não caberá ao' 

.0 	 c ~ • porem, fiscalizar sua observancia. 
,176.• ; Registrado o loteamento, o oticial poderá a seu
'Íri~erlo,.abrir matrícula para as vias a praças, ~spaços.

iy!'as e oUtl'QS equlpamentoa urbanos constantes do memo 
r:t,;a... des~rIt1voaJdo projeto, regilitrando, em seguida,i
tran~missao do ãom4n!o para o municlpio (L. 6.766, •••• 
19.14.79, art.~?). 	 ' 

176.1- Tratando-se de providência dispensável e por 
tantCl, facultativa. efetuada se8Ulldo 9 interosse o~ i 
convliln1encia dos ~erviÇ.os,jamais podera implicar em' o 
nua (o... dellpel,las para os interessadol! (item 46 '-bu ) -, 

17§.?- E vedad2 o regil!tro de qualqu,r tItulo de 

. • 161.1- LatlO qUIt autuados, o.rti~ioar-ae-.o, a~ós ,o '> pradOi"''tI, t:IU cess~onar.iol, •• ~ nspeoUvo 10t....n~0 ou 
ultimo_documento integrantll elo processo, .. da~ da· apre " ,4.'lI8éru.!l.to ..'UYtlr reau1araent. retriljtrado • ó. co"," 
sentaçao_40 requet'imlll'ltQ. e, .. le&Uida, ,.,re antel íSi., . l'It,pGll4IDh. ç~trat" ~tt OOtllPJ'Clllt.lio 4. V.nda í óoçra 
p\lbl1ca;aQ doll ecu.ta1t, I~ protooQl1uçao o COrre'fQIJ' ~ o~...o, 40' 101;.., "'~o. ~ re&1etra4olj ,
dellte llUIIIero de o"dem' 	 .... •

],61.2- Tamb.m "riQ certit.tc.dos edi io u.' !$2.1" Do rlJqu.;l,entD 40 'lotwdor , 4u int1magijési 
_ ....; ," • exp. ç , ,p...... 4a"'I OOIl'W, n.c...art. , d1.crilD1u4..tI1W, q 'Valor 

blicaçao d08 ed1te.!IiI, p decur.á do prazo "..... '''Ipuan.! :d.a dh14la, 1D9lu1D4o ;!uroa ! "'..p•••••• o prell ara o: 
çou, as cOUlunlcaçoell a PJ'IIiteit\!ra li o resistro, , ... " ....1IIIi.·.ent•• a1._ d. 1ntoruç.o·d.qu...te 4.v.J ~.r .t.l 

161.3- Tenão elll vista o lnli,ervalo temporal n,C""lIa .. ,:: ' ~o ... Carl:9r10. OUjo _.reçooQIÇ:\.tto .." /l••t.f,clllR,· 
.riamenle dec9rr,n1:e da publ1oaçao dOI ed.itaU as d.a.tu··,;;· , ..' . •. • • 

.~uiridas,pelO Mun1clpio, lem que, previamente, seja aver 

. ada, apoa regulj!.r processo leSialat1vo, a sua deaatetã 
~ - .. 

çao e Jlteja • tran.aç.o autorizada por lei. 
171.- 0,re,1stro de escrituras de doação de ruaa,espaçOI! 

•...
11vre" • outru .reu destinadal • eq\dpqentol urbanos" 
lalvo quando o StjQ para tina de altaraç.o do alinha t t..n e daa ViU pu61.cUi mel.o.que ocon;1do anteri°tm·n
1;•• 20 de d.zl!lllbro d. 'iTl9, nao .Ximire o proprietarlo
-doador d. proc.dlr. de :tuturo~ o reslltro espedal. obe 
~C)idU a.tOl'maliclad.•• 1.gaiA! (L. ~.766, 19.12,79, art": 
!...".. . . 

. 17B.· 1/0 re"ltro d'o loteamento não UH necessário des
cr.v.r i04o. o. lot.s, com suaa características e oon 
tront.çoet. ba.tando .l.borar um quadro resumido indI· 
candll o numero da quadreI! e a quantidade de lote~ ue 
co.pO'lI cada uma del... q 

, - . 
. 17B•1• R.collUlnda-se a elaboraçao da uma ficha auxi 

1i.r ~e cont~le de dllponibilidade. na qual constar;o ~ 
GIl ol'Cl.m nwa.?ca • vertiqa1111ente., as quadras e 0& nume,,;
1'0' do. lote., anotar-.e-al M. • cujO e.paço sera 
prelll'lchido aas1. que tor aberta a matrlcu1a corre.ponde.!! 
,t.. 	 . . 
:179.- Para li regiatro da c.ssão de compromisso d. compra 


. • Yr.\d., dead. que t01"lll&11zado o trespasse no verso daa 

'vi.a;. poder das partes (L. 6.766a 19.12.79, art. 31) , 

· o of1rtal! ex~ando. docum~taçao'e achando-. em or
d.., prat cara OI atoa que lhe COI8Petir (L. 6.015 31 12. 
71•••:;s.-161, 1, D. 20 ou 167a Il n. '), arqui~do~a'
v~. d:;. titulO. S•• docUlllentaç!o f~r Jgicrotllmad. ode 
'r. n.r d.íro1v1da COlll a \IIIot • .,.o do nllllero d9. miC;'Ofrllll1. ' 

." .. 
180.- 0doanc.l"ento do rt&1atro di lot.aaentoe urbanos
;~_..r;nct'rf)d. d••p.~o ,11J41c~a1 ti·, 6.766, .9.12. 

, '. , • 
181.- J.p1iclllll-.e .os lote••entoa 4e 111&t,.1a l'\I1'!!is, no 
que cC".lbeJ'llll, u,nonal conatani•• d••ta sublllç.o. 

Subseção Y . 
. 

1)&1 Intl118çot. • \to CIXIC.la;ltllio 

182.-~!ara o. t1na ~rev1.io. no•. ~. '2 • 36, da Lel 

nl 6./:.6, fe 19 dtt.Clf:r.elllbro 11' 1.979, OI ot1c~ai. 101llen
1;••O,.4tart.O • tarao.1ntiIAÇoes fI. COtllProIII1l1sar10B COII .' 


• elho"...ent08 JlUbl.iC;<?II, .-t.1<:'" tusblllll,Iu,3e1tol aoreii'''''''''4. apraallltavió .• '4la protocoUz.açio. jUlat,podIFQg'OO1n,!;~··,,~·r.. CCIAIMo. tuba o valor do. ooutra~o. o !lU 
tl'O.lapeo1al cIo.~rt.,.le, .c1a~e1 nl J'>.796. l1e 19 de d.;l:e! 'oid1r COII. 40 registro.. ,., ,'" "l"00r. pUO.l•• P:C8 • 0 ..,1 1I000tu.te •.p" o que 'õ 

'brOol 4 •. 1.'iTl9. ''''~'.:." _~ •. , .' "C' " .. ;..••. ' '. 'o. :162 • .,.' Qualldo, tventualaant.,'ólotellJll4lnto abrqer . vi .. ~t_.O p~.....0 ••tuar o ..,1IJl1;WIl CNlcei_ento, P!:O
• .:, '1.1!11. k l.auallldClt8._~.oN1~od' ~t··.ellDlo ",gt-l!troh81. ;J'iO'J1.IIIÓVfl~" ~ "~~,frop.~.i'itt'(,lq. oo.:tren8Çr1ç!)ft.·,,,.,,.·~.: .. .. . ... ~ .. .•,_~~~ ..~I!~·!)f •.f11~~-"",.. :.,.·.•n'... "~·.:~191' ~!.~"!!4d.~.~":1' Df., ......."r ~" 


peo+.. fi .rlo 9' UIl.....ruen.OIl e errenes llIII que. ou ...trlocul.a diferia.,"'". I...,!'!scr!41vel;>->".-qu.·•• fl'Ocedlt ....":l::. ..' ,', .. -~... '. :~9.,,,,. ", ---, .t v.r co~t.~.o, aillda qu.go...,rQva4& por 4oclJIII.l'to publ! previlllllllnte•• I\!tI ~io.ÇIW. lt.6.015,:n.~2.7i••J1.2")(,'I-.'i.' '12.'.. Cu: l!~*'C" O"íSrn.4Q' iliu1dado '0·' 
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qUllnUdalie de 10t;es,pllrcEllados, se Se trata dO; hipote!le
de lr.cldencis do reglstro especial. Caso contrsrio, su~ 
lIIet"rá o caso à apreciação do Juiz Corregroor Permane!! 
tol. 	 • 
_ 151.5- Em qualquer das hipote!lea de desmembramentos 

nllo subo:n.\lnadoa ,/10 registro espoeial do art.18, da I:ei 
ng 6 766 de 19 de dezembro de1979, sempre se exigira a 

~~évla aprovação da PI~feitura Municipal (L •.6.015, ••• 
~ 	 c.. "'.12.73. art. 246, p.u.; item 110.2).
\." 151.6- os loteamentos ou desmembramentos_requeridos 

pelas eQtidades P21itico-admintstrativas (Uniao. Estado- , 
e Huniclpios) estao sujeito,.o processo do registro e~ 
pllcial', diapenaando-alil/. porem, "oa doolJllentoa mencionadol 
noa 1ncillos n. IIl. Iv e VII, dO a.rt.1S, da Lei nl •••
6.766, de 19 de dezem~ro dQ 1979 (Apelaçao ·nR 570-0- C. 
S.M. - 25.11.81). . 	 _
152 - :& vedaclo proceder a registro de venda de fI'llçoell
ide;is com localização, numeração e metragem certa, ou 
de quaiquer outra forlPa de instituição de CQ!»olll!nio orcomo as re1etivIIs aOIl.8ocioll. . 	 "I" 
dlnario que desatenda aos princ!plos da legi51açao civi! 
(C.C •• arts. 623 • sega.), caracterizadores, de modo obl1 
quo e irregular,de loteamento a ou de!lmeubramentQs (p! 
recer aprovado no Processo C.O. 59. 044/ 81 , D. )~J.27.10. 
62).' _'

' 	 Subseçao 11 
Dos Loteamentos UrbanoB Regularizados pelas Prefeituras 

Municipais 
, 	 • 

153.- Não se spllca o disposto no art.18. da Lei nume
ro 6.766, de 19 de dezelllbro de,1.979, aos registros 4e l~ 
teamentos ou desmembramentos requeridos pelas Prefeituras 
Municipais, com base no ert.40 dequele diploma legal.

" 
153.1- Para ellSe fim, oa MwqcÍpios ,interessado,

apresentarão requerimento ao Cartor!o do Registro de ImS 
veis, 	acompanhado dos seauintes 40cumentosI 

a) planta 40 loteamento ou de:illle!llbramento,
" contengo ss subdlvi!ões das quadras, as 

dimensoes e numeraçao dos lot,s, logrado!:!.
roll, eSPilt;os livfes e- outras areas COIII· 
destlnaçso espec fica;,

b) quadro i~icatlvo das areas ocupadal P! 
101 lotçs, logradouros, e§paços l{ivres e 
outra~_areas com destina~ao espec_fical 

c) certida2 de Pl'?priedade, com lIlençao de 
allenaçoes e on~~'dnos ~as~St~: ~r~cun~-
~~~vi~ t!~~i~~ia~ o pa a u 	 _ 

154 _ flessas hip~teses fica dispensada .a publicaçao • 
dos 'editol'S ~!eridos no'srt 19 àa Lei na 6.766, de 19 

Q • ~ • , . 

de à,zembro de 1979._ 
155,- A escrituraçao desses registros. no mais, obed! 
cera ao disposto ~ Lei dos Registros Publicos e nestas-
Normas de Serviço. 	 1 i d 
156.~ Nos loteamentos ou deSlDeIIlbramentos regu ar za os 
~:i:~áP~~:;t~f~~l~un~t~~i!o(~g~;i~~'d~;·i~t!;:a~t.~~~, 
t t 	 d ro isso de venda e comp:'ll celebrado antes
da:'llr:gu~a~~~;~ desde que o adquirente comprove, peran

y-y 	 '! d o,-d •te o oticial, o paSWIlllnto OU o depoli to e ...... u aa pre=. 
taçõ~s do preço avença401 bem como do imposto de tr~1s-. 
m!ss&o devido, com preju to do cumprime~~boldie outras ex! 
gene ias pveviltas na Lei.dos Reg~stros.w oos. 

_ 156.1- Gozará de identicavalidade o contrato de 
cessa0, de$de que firmado numa das vias do co~r~miSSOt 
de venda e compra, ou, embora formallzado em na rumen o 
separado, ver~a aoompanhado do instrumento de compromis· 
50 de 	v6en~ pi comPtrsl'flM fi i 1 h' a docUJllenta

15 .,,~ qra a .... o o c a , ac an...o ~ 
çio em OIde~, proc..dera a9 registro da tranl\lllisailo de 

.propr1edl!.de, arquivarAo uma tia do título' a os oompro
vante~ do pagamento. Se a doc~entaçao tor ~l~rofilmada,
pOdel'll lar devolvi9/j, ,.' 

\ 156.3- Ma hipotese prevista_no it2m 156.1, o comp~
~i5S0 	de ve~da e compra e'a Ce5$aO ~~rao reeistrados. 

gUlll.r1dllde tln representaç..o societarll1, especialmente se 
quem requer o registro tem poderes para tanto. 
165.- Os <!,"··'(!Ientos apre!lentados paraI :'E;sistro do 1,9. 
hamento dE;' J vir, sel!lJ3l'e ql3e poss vel, 'lo original,
podendo aer ,ltas, p~rem, copiaa reprograficas. deBde' 
que autenticauas. 

165.1- Se o ancla! suspeitar da autenticidade de 
qualquer delas, Pod.era exisir a exibiçãQ do or1&inal. 
166.- As certidões de açoea ~8lIoais e penais, lnc:j.us! 
've da Justiç. Federal, e ai de protestos devÇIII referlr 
se ao lot,ador, a a todo. &quel,a qua. no perlodo de 10 
(dez) ~s. t,nham lido titulares, de direitos reai. ~~ 
bre o 1mpvel lL. 6.766. 19.12.~, art.la, t ~eh ,erao 
extral4as, outl'oslIim, na. cOlllu'ca da 81tuaçao.. ào imovel 
a, sa dil~intas. naquelas onde 4Omifili4011 o loteador li 
os antecenores abrangi40s pelo 4ecento. . ' 

166 l~ Tratando-se de pessoa jur dica, 4ispensavel 
a juntad~ de certidões 4011 distribuidores crlminais, belll 

167.- Para as flnalidades previstas no art.18, § ,2g ,.da . 
'Lel nR.6.766, de 19 de dezembro de 1979. sempre_que das 
.oertido~a pessoaiS e reais constar a 918tr1buiçao de. 
açoes civels, deve ser exigida certidao complementar, e! 
.clarecedora àe IICU desfecho gu eat9do atual.. ' 

167.1- Ta! complementaçao ser, desnecessaria quando 
se trate de açao que, ~ela lua própria ,nat~e~anh" de8d~ 
logo aferida di certi9ao do distribuidor, nlO ,e a qya_, 
'quer repercussao economica, ou, de outra parte, relaçao 
com o imóvel objeto do lo~eamento. • . 
,168.- Cuidando-se de imovel urbano que, ha menoa de 5 
'(c1ncDl anos, era conl~derado rural, deve ser exisida ~ ~ 
'cert1dao negativa d, debito pare com o _INCR4. •• ciroulsçao (L. 6.766,19.12.79. arta. 48, 49. 53 lee2e 
169.- lt indUpensavel, para a aPl'9vaçao 408 projeto"," -, • 19 e §f ,li e ,e)., 	 ,
de loteamen\tio ou desmembramento de areall localizadas rm }' " ,"" 	 . 
municípios integrantes de Região Metropolitana, s,anuea " ,184.1- fratando-aa de loteamento rural, o ec:tital 
'cia da autoridade competente da Secretaria dos Negocios- 1 ,.ra publicado na forma do regulamento do Decreto-Lei~ 
Metropolitanos (Comunicado c.a., publicado no D.O.J. de,; 
8.2.00, Rea. SNM 15, de 29.1.~00, publicado no D.O. de ; 
30.1.00). . :J 
170.- Para o regi8t~ dos loteamentos e deslllembl'!!:men- ~. 
tOIl, o oflcial exigira prova de licença de instalaçao por , 
parte da C~TESB - Companhia Estadual de Tecnologia de Si,
neemento Basico e de Defesa do Meiq Ambiente (prov. c.a. 
12/77; Processo c.a. 48.414/77). 	 ' 
. * Ao contrário do previsto na legislação anterior. a 

Lei nR 6.766, de 1~ de dezembro d~ 1979 4eiXou de ,exigir 
expçess~~ente a previs manifestaçao das autoridadea , s~ 
nitar1aa, militares e florestais. t d b 
171.- Desde que O reglstro do loteamen O ou 4es~!mecura.mento 	 seja requeridO apenaI' com o cronograJila e - _ ': 
ão das bras (L. 6.766 19.12.79, art. 18, V). o carts
~iO tamb~m providenciar~, conforme '.0 caso. o registro. . 
ou a averbação da garantia real oferecida. nas matrícu- .: 
las dos imóveiS ou lotls corresP9nde!1t~s. "pois do aperfeiçoamento da intiUlllçac;t (L, 6.766, 19.1;r. 

. 171 1 li clrcunstancta tambem sera de forma resUJlll 
da, averbada na matrIcula em que regist~ado o 10teamen= 
to ou 4esmembraJilento. 

171.2.-DecorridoS dtOidS anotS do dreg,istrolflcsa~ma·oq~edaoloteador tenha apresen a o o ermo 	 e ar v,y.- da bra o o!tcial cOIllWllcar .. omiSSfO ...
~~:~~Í:~ra ~~1Ci:~1 e ao Curador d~ Registros Públicos, 
p~ra as l~vidências cabíveis (L. 6.766, 19.12.19, art. 
3B § 20~ 
172.- 'f'dever dO,oficial proceder a exam~ cuidadoso do 
tcor,detoàas aS clausulas 40 c2ntrato-padrao, a fim. 4e 
se evitar conte,~em estipulaçoes'frontalmente contra 
rias aos dispositivos,' a esse respeito. contidos na~el 
ng 6.766, de 19 de dezelllbro de 1979 (arts. 26, 31, f§ 11 
fi 	 2i 34 i 35) . 

'172 1. Nos loteamepios registrados antes de 20 de 
d mb • d 1979 ara pel'lDitir a averbação' ou o regi!;", 
t~~ede~o eromiS;O~ de compra e venda formallzados dS 

1 d ~ d't s 10tea40res deverio depositar em '" 
~~r~óri~u~o~o :x:~p~ar do cont:'lltQ-padl'ão,' que conterá, 
neceasllriamente, os ulemen~os .pr~vi~tos no art.~Q, d~ 

ainda, por maiodps cartorios ~g Registt;0 de Tlt;.>lcs 11 
Oocumantos da Comarca da situaçao do imovel ou do doml
dUo dO""·t,timad!.l' (L. 6.766, 1~.12.79. art. 49), no 
abaoluta ~ vedadas as intimaçoea poatais, ninda que· 
por ca~ aviso de recebimento. 

• ~ • 
18'.1- Cuidand9-se de varios compromi"sarios 90! 

,radore., ~~c.asionsri08. incluslve eaposaa, neceesa 
l'i8 a Pl'OlIIoçao da lnt1m~çao.1n4ivldual d. todos eles,..

UI,.~~ à. intilllllçoe. as pessoas jurídicas serao 
feitas aOI .eus rapreaantantas leiaia• exigindo-aa a a 
pre.entaçao'·pelo lotaadór da certidao atualizada dó 
contrato ou'astat'llto .oela1, forneci4a pila Junta COIne,I 
cid ou pelo Cartodo do R,gistro Civil das PelllOU Ju
r1dic,,~" , 
, , . • " • 
, 183.:'- A. intilll!çoas da compromhsario compredor, 
ou cellsionariO, qua nao for.encontra40 no endereço lndl 
;ado no l'equerlmento, devereo aer feitas 1I>'lt:\iante proc.!:! 

,ra do interesaado no endereço de seu domicilio. const~ 
te do própr10 oontrato, a, ai~a. no do r!Spectivo lOt6 
184.-,aecusando-ae o deatlnatarl0 li recebe.la, ou a dar 
r.cibo,~, a1nd4' .endo desconhecido o seu parfdeiro, 
1 l~timaçao. davl!amenta certlflcada a gl~cunstancla, 
sera feifa por edital, pub11cado, P9l' trlls dias consec~ 
'ivos. nl comarca 4a .1tu,çao do i~ovel. Na Capital. li 
pub11Caçao ter-s,.a no Diario Oficial li num doa j9rnai. 
~. cir2ulaçao diaria. Na. de.ais comaT2a8, bastara a'~ 
blicayao num dga 30rnaia 10ca18, ou, Uao hav.n~o. em ~ 
30mal d! regiao. S, o Jornal 102111 nao for diario, li 
pub11caçlo'nela aera feita em trel diaa consecutivos de 

58. 4e 10 4e daze.bro de 1937 (D. 3.079, 15.9.38, art • 
14. 	§ 3e )., . _ 

1.84.2- No edital. indlvidúalou coletivo, deverao 
con.atar, além 40a ,lelllentoa especificados nOIl itens • 

182.1 a 182.2, o nUgero do resiatro do loteamento ou 

desmembramento, o numero do registro ou a~.rbaçao do 

~OIIpromlaac de venda e compra. ou da ceseao,.bem como 


, o nome, a nacionalidade, o estado Civil, o numero do 

C.P.F. ou C.q.C., caso constantes do registro, • o 10
cal d. residencia do intimado. _ 

184.3- Decorridos dez diall da ~ltima pub11caçao , 
1avi4amente certificado o falo Pelo oflcla~. considersr
-ae-. aperfeiçoada a 1ntiaaçao.• ,

184.4- O cancelamento so lIe fata, mediante reque
rimento.do 10t!ador. lIe o cOllpromissari9 comprador, ou 
cealionario, nao efetuar o pagamenlo ate trinta dias de 

79. art.,2 e seu~ ,e). 
, 164.~- o. prazo. lerão contado, a partir do pr1
. lIIeiro dia util sesvinte ao do ,aperfeiçoamento da intima 

ção ••.·r.c.indo O ul~imo elll labado. domingo ou feriado~ 
_ !' • 

ier80 prorrogadoa ate ° primeiro dia util, _ 
185,- O cancelamento do regiatr,o ou da_averbaçao de c~ 
premisao de venda 11 compra ou 110. «essao pode se;: re _ 
querido à vista da intl~aç~o ju4!clal. m~s. tal so será 
admitido ae de,ta constar certidao do oticial 4e justl 
9a d. que o intimando foi ptocurado no engereço mencio
nado no cgntrato • no do proprio lota, alem de certidão 
do escrivao do Juizo, comprovando a inocorrência dq pa
gamentofdos valores reclamadoll,

' 
'" 185.1-Ver1ticadll qua1qutr irr'fiUlaridade na into! 

maçao j~dicial., o cancelam2~to devera ser recusado, el! 

borando se nota de devoluyllO (L. 6.01" '1,12.73, art • 

198).

186,- Ressalvados o. casos de inti~açio jud1cial, r.ão 


S~bseção 111 	 Lei n~ 6.766, de 19 de dezembro de 1979. • dllvem ser_aceitos requerimentos de cancelamento em que
173.- Tratar~o-se de lotelllllento,urben~, P edital .era a intlm&çao~efet4ada tenha consignado, par! pagomen~o 

D9~Conj~toa Habitaclonaia publicadO Ilt:enas no jor,<al local, ol:!, nao l1ay(i!n40~lIm)o.!: das presta.qes. q\lalqu.:r outro 10.:;111 que nao o Carturio 
157.· Nio se aplica o diliposto no art. 18, da Lei nR nal da r~glao. Sç:> jornal loçal,nao for diario, a Pl:! do Res;1stro de Imove1s (L, ,6.766, 19.12,79, art. 32, § 
6.766, da 19 de dneulbI'o de 197~" iaOS çonjWltos habitaci,S!. bl1caçiio nele sera feita 41"' tres dial! consllclltlvos de H). . 

: ''''1 , 	 7=_L~~ .... __~~__~~~""~"~~'~H__~~~~~ ~ 	 ' 
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/.:: D.O.E.; Poder Judie., São Paulo. 53 (017), terça-feira, 25 jan. 1983 - Caderno 1 

la'l.· A averbat3:o de c"ncE'lan,cJl~() do rtlgiscro, per .tna
d1mp}effiento d9 ccn:p:'ndor, devera consignar se ocorreu ~ 
au nDo, u hipot\:lI" prevista no art. 35, da Lei n9 6.76", 
de 19 de d~zemblo de 1979. 

166.- As despesas d"corrent~s da intima,ão são as estG

helecidas no Re/;lmento de Custas, que atua1u,ente não in 

clui os gastos com conduçâo. Estes deverão s~r,tixadO$
pelo Juiz CorTegedor Permanente, que.atendera as peou 
11ar1dt4es da'comarca, competindo ao oficial prevocar a 
providencia. . 

'159.- Cumpre d~lxar doc~mentadO, atravé, da imissão de 
recibo, a satisfaçao das despesa~ de \ntiaaçso, por par 
te dOI interessados que pagem .. cartorio, bem assim Õ 
seu efeito reembolso aos 'vendedores, que, eventualment~ 
as tenhaa antecipado. ' 
190.- Os cartóriOS deverão adotar Blst!maadequado e e 
fieiente para arquivamento das lntimaçoes efetuadas, de 
molde a ga~tiT a .eBQrança de BU. conservaçao e a fa
cilidade d. husca.. • 

~ 190.1- Rec~enda.", para eue fim, s,ejam as lnt! 
maçoea arquivadas em'paltas separadas, caso por 2a5o ,
lançando-sa, nos expedianles formados, a. certidoes de· 
vldaa • to&, a docullentaçao pertinente, .endó inconve 
n1e.nte junta-la. aOI processos de l~teamentos correspon
dantes. .' , 
191.- As' !ntiaações Teteridas"no sr1. :53,& ds ~i nl 
6.766, de 19 de dezembro,de 1979, so sereo feitas Se o 
interessedo,apresentsr,.com o requerimento, cheque no 
III1nal., vise.do e cNzado,' em favor 40 cTedor. 
192.- ,'restituiçã9 ou odlpósito previsto no açt. 35 , 
da Lei nl 6.766"da 19 de.dezembro de 1979, sera feito 
sem qualquer acrelcimo, nao importando o tempo transcor 
rldo da dats do cancelamento do registro ou da averba ~ 
çao. 'I. ~ ..~. ~ • 

•192;h Os Jql-oàe a corteção lIonltári. só'" ' têm, 
iTU.!i~encl~.na _h1:P,~~!,Be. dp ~t'p~ito !fetllado'na formado' 
§ 2'. do art. '5. ",.',

192.2- N,ssl caso, o dlpósito slrá feito em con
ta'conjU9ta bancsris preferencialllente em estabel,cimen
to.de crédito ofic\ai , e. nOllle do credor e do.cartori9 -; 
a qual &OIIente, .ere movimentada COll autorizaçao do Juiza. 

192.'· Para ~ada depo.itante será abaria " conta 
dllltinta.' ' / 
193.- As normas constantes· desta sU9seção aplicam-se, no 
que couberem, acs foteem.ntos de imevets rurais. 

,Subseção VI .,' 
Dos Depôsi tos nos Loteamentos Urbanos lrresulans 

194.- O dlpóSi to prevUto 'no art ~ ~ ~ § ~'da Le,t nl 
6.766, di 19 d, dezembro di 1979, so teta adm1ssivel ~ 
quando Q loteamento ou dl••embramento nao 'I'achar Tesia 
trado OU rt~larmentl executado pelo loteador. • 

• 194.1- Em qYIlquer das hipóteses estará condicio· 
nado a apre.entaçao de prova de que o ioteador foi noti 
ficado pe.lo adq.uirenle do lotei pela Prttlitl.õre)(unici
ou pelo Ministerio Público. Ta çompTovaçao sera diSpen
sada se o interessado demonstrar baver sido notificado • 
PIll Municipalldad, para suspender o pagementodas prea·
taç\les. . 

... 124.2- Era se' tratando ,de loteamlnto ,ou deslllembra • 
.Into nao rasistr.ado, 'O depQsito dependera, alnda, da 
apreunta!;ao d9 contrato ele comproa1aao ele cOlllpr, ,'Yln.. 
da, ou ele ce..ao, e di prova 4e qUI.O ilIIovelllta trana
erilo ~ rlgistredQ'. no.e do proa1tlntl vendedor. 
195.- O. 4lp6sitO' SlrãO ~Iitosl ' 

. ".. ."a)ellleontl oonjunta bancárla, ,111 no': 
. ' .. do interellStdo e do CartorlQ do 

nlsiltrod. Imovei., 
b) prlflrencialmenta, oo4e houver, e. 

.. .I.tab.l.cl.en~q 4e çridito oficia~ 
'f· .. e) . vencendo 3uros '. 'correç'o monetá .. 

'~.""'" ..' ~ .r ,~.,' ·~·~,;~i~ l' ~ ,li :~~1ai' _ , " ,,,.;,,,.' ""'. ~,~ "'"~ .. 
, ".195.1,.. AI COtítal a..l. ablrta,.ó p04eraoser,.ovl

:' ,,"" " -.ntadal 00la expn••a autorill!a9ao elo'Jubo. ~~ " ~.-- .., 

de l0tl0 .. rerida ds_cert1d,:0 do di:>tribuidor, nlio tllnJ:iji 
q~~lquer repçrcuss~o ecünomica, ou, dI outra parte, rel~ 
çuo cem o imovel objeto da incorpore,ac. 
205.- Dev~ ser exlgido, 2a9 empre~~s e~ geral, documanto 
cpmprobatox-io de inexist!ncia de debito para C.CG a Previ 
di<IlCill Social, por acasho do l'Equerimento de registro ~ 

inc9~oraçoea (L.4~91, 16.12.64, art. ~2, "f", li D.L. 

1.958, 9.9.82, art. 2', § 3a). ' 


205.1- Se visorante o prazo de sua validadl, tal 

documento.servirá para todqs 08 registros di alisDações

ou oneraçoes, a qualquer titulo, das unidade, .autonomis

ou ~e vertes ideais, eXigindo-se, ~aso contrario} a rino 

vaçao (D.L. 1.958, 9.9.82,lart. 2f, I. "a", , § b2). 
206.- O lncorporêdor, pa~icular~ construtQr cp empresl

de comercializaça2 de i.oveis, nao vinculados a_PrevideD 

eia Social, deverao aprese~!ar, apena~ em relaçao ao imS 

vel, o docu~entode inexisteucie de debito concernecte • 

aos res~~lsaveis pela.execu!;ao das obras, por ~asiao d,

averbaçao da construçao, ou da prime1ra alienaçao do pr~

d10, ou ~e qualquer das unidades autonomas (D.L, 1.958 ,

9.9.82, art. 2 i , lI, li § 31 1, ' 


206.1- Nessa hipótese, independ,ntemente do prazo

de sua validade, tal documlnto servira para os posterio
rea registros das primeiras alienaçoes das demais unida
des autonomia.' ' 
207.- Sirá se=p~e indiape9sável a correspondência da 
descrlçao e da area do illoyel a ser inC9rporado com as 

que constarem da t~ac~içao,ou.da matricula respectiva,

exigin40-se, C.IO contrariO, previa retificaçao. 

208&- Não poderá o cart6rio registrar pedidó de incorpo
raçao, sem que o aPresentante exiba planta ou croqui dos 
espaços destinados a,cuarda d. veiculas. A demarcaçao 
desses espaços podera'oonstar da planta ~provada (L.
4.591, 16.12.64, art. 32, .-p., cla radaçao dada pel. t.,
4.864, 29.11.65}. ,", . 
209.- O atestado de idoneidadl financeira devera obede 
cer ao modelo aprovado pela Corresedoria Oeral da Justi 
,ça (L. 4.591, 16.12.64, srt.32, ·0"). 
210.- O quadro de áreas ~everá obedecer às medidas que 
con~tarem do registro, nao se admitindo que ele se rel1
ra 8S constantes da planta aprovada. em caso de diverge~

cia. 

211.- A averbação de cop~tçução de prédiO só poderá ,ser
feita mediantl documento hábil ("habite-se" ou alvara d,
conurvaçao). expedido pela Prefeitur;a Municipal, Sera 
exigi40 que do "habite-se· conste a area constru14a, qUI
devera slr conflrida com a.da planta aprovada.e ja arqu!

vada. Quando h~uver divergencla, o ~eglatro nao podlra 
aer feito ante~ que se esclareça I corrija a situaçao. 

212. A instituição e Ispec1ticaçâs di condomíniO serão 

reslatra~as mediante a apresentaçao do respectivo inst~ 

aento (publieo ou particular), qUI caracterize I ldlnti 

tiqu.t as un!dade., autonoll1a" acompanhado 40 projeto aproS!

vedo I, do "habite-aI- • 


, 212.1- Quandq do registro_da especifiçação,' dev, 

ser exislda, tambem, a cQPvençao do condominio, que sera 
re$istrada no Livro ng 3. 
2l3.-·Recolllenda-ae a elaboração de uma ficha.auxiliar de 
control, de disponibilidade, na qual constarai, e. or
de. numerica e verticalmentl, as unidades autonom&s, a' 

. exemplo do estabelecido 'pera os loteamentol (.\tem 178.1). 
214.- Antes de aveTQada a c09strução e resistrada a 
especif~caçao do condo~iQ, slra lrrliUlar ~ abertura • 
4a matrícula. referen~el a fraçoes ideais do terreno, pa 
ra reliatro de vend.',dl futura. unidade. eutonoaas, ~ 
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DEGE 1 
C~I~ ~ Zl§l ,

PROC.CC.al "2.5S9tl~ 
O Corr.&fllor aeral da luaUça .lIclareç. q\l. o '112 

deló fetiniUyo 40. 1Ivrol da carp fia ttl0nariol 'para 
_1..&0 auto..tica 4. rao.t.bcll 41 .. ellVO.lwao ele IllUto'.C.OIl!. 

~......w 

Oh U'·I.' _,__,_._., 'rot.,," ______ 
jfa·.tf"'''h~ ____ '.,.a,órlo: _______ 

I~ C,OItfIIt:t;l •••.,!•• , .. ctcstlMli,lo: _____ 

%--~-- -.,..------ 'i ''''ulçy ui ____ .r.-'.'...I.,_______ 

to ."lI'l',O Cf.""'''.; 
~ __.__. '--1 "--. 

...._--- 

,_. 

...,iI..,.,JOI I~iTÜ;"iN"~T;;T"~

AI- '\lKllPRirlo: _______.. (UftCIc.ririo 

....... ---~... 
~. "91'.1: _.l_ ..1.__"., p,...,.. _____ •
••. ' ...."111. __•__ • I C •••
C."Õllo~ _______ ......',..,I.~•• _..1".1 ....." ••'i••• )' ______ ....... OU pt'If CMf'l.C"'" ..c~
.J" M t.lnôrlo" hcito} 

111 .....1., _,_,__• 
___________ ...' . I, 

.. ~ -.......'ir'.'_ I Xã.I,..t",r. I.~it~"'l"'~ 
.~ ' ....1...,'." . f~I_,Jo 

1'."'1,", '" ____....,."of. -..____ _ ,..".. ...,1.'01 __-:-______-'___ 
~ 'f..1 

• "UINt.".~ _-:___.,..:~______ 

I. '''1-''' •• _ 
t~L ,"..' ---1--'_'" t .... tu. ___.....__ ,1:::.'....., ""....,..

.al= ......... '.,'"' .. _tl",.,'.l ;..'---- 
!~...rlç_ .'. ......, ... ,.

1lotIu•• <_,.... ___,...;.,....;..._....- __-.. " . ...... 
7. ...i ......,..' 

,.~ 1..:.1...." •• 

I t c I.,,$16'
J 

(i\.ww.1 ou par ct ..11't1,;t'b sa«fI 

IIllu fO Ca'tório 41.:1 hHo<T 


'~ DI. '_'.1 _'--'__ 

Á .... f\a''''r. 11t<j:••,J'4u 
f~jonri.d. 

I l,C •• o 
0I\.I.ftU., t ou pIA- c.h.uIc••• _" 
..tu ~ ",.(~r1o ., 'tUoT 

.,. _ot~, _,_,__ 

• (.e I • o 
(.I....... f'O' c....n.ul. I'ft. 

ele•• tArtó'lo ti" feitor 

bit _.,' _'-'__• 

~fl,í', t.l)l......

'''''''''''''1'10 
'I'C". ........ /'OI' __h' ...ti 

.iH .. c;. .. u:;rlo 40 J.H"T 

.......I.' _-'-'__ 

--.:trr...iur. ,.-.19.1 40,."'....,.. 

tant.. dOI SWlit!f'~ q].:t. • 9'!~ dq C,pU\Ilo l11""da••1!o,c';C.toNrp •• ' ··.olaa nao......h. ,e pot'V,ut;IU'Il eua 
ua 4.s.rvlço,'u l'Ut40da;'cS. acaNoco. a rltdaç!p- Pl'Oo\il'9.Çaotor. ""sentada.. CartoTio. ' 
...... 'OPAvt ..anf'.h ft' :;.;2...." a s • ...unt.. ,~ <, ."o''O!':.~ ,'" ~ • ';,~, "" ;,.,.'. 

E.clance, ...ia. IlWt deftri .er eleteminada, pelos
JuIzel Cou.,edorell Per.ammt.. da OfÍcios dI Justiça,. 
illl41l!'ta confecção 4 ..... livro. para aplicação urgente,
ftspei tadoa. .ntretanto, o. utoque. ell 11vro. .. modelo 
anU,,, axlltant••, OI qual. Illverão lllir incontinenti Ui'"
b.u-cõ., 1NIIUan'." .~nçao CIU CO.,euntel • rubrica. T - " 
...u..t\il'U, .. tal fo..... que • partir dQ di. l' de .a. 
90 , ...~ llO.-te '-.1- aNrtoa Uvroa na I'lOYf 101'118.... 
,.... o~ ~. a p le apUc... . 

. . ~IC#JlO Nt !l.!U 
Pl'Oc,CO.ru 6~.081/82. -. 

O Corrlgedor Ceral da Juatiça acusa o recebimento 
4e cor'm1caçio dO JIÜr..dé Direito da 2a. Vara de PenlÍpo 
1111 .infofIIJandD qUI eat. '!!lelo queat.to~ na Comarca i 
autent19i4ad. 4. proc~çaQ lavrada no Livro 15. fls.125, 
elo Cartorio dI ae,1.tro Clv11 da. PI••oa. Naturai. e Ane 
ao d. Alto AlIJr•• I. qui tigurllll COIIIO outorsantell Anto
nio Francisco ilUl ire49 e '\Ia IllUlher, Tereza Conde tI' 
",.ir,,;lo.e ?OIIO outor'f40 llaalHon Jl,all1\lt.140. '. 
", ".", Al.rta, I" co.JllIIIClU!NlOi.... oa '.oriva., no .entido 
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196 l- D to<! 1 t d NAS VARAS [,ISTfUTAIS DA CAPITALil• e 0$ 08 re<;o himentos e etua os devem - I. cor.., ---'---' •• """..... 	 'I!' . .,. "". 
ser tOrtlecidoa recibos OU copias das guias corresponden- ~•.•,,,,...., ;,;-::;::: Car,ó••",· t' • ~ A ,. ~.,i1.' li 
tu, para os tins do art. 41, ela ,Lei nR 6.766, de 19 de ..... -,- ,.. • ----- 
d.zombro de 1979. ~ r- _"'0. .. "'.o. ".' --'--'-- fi.,. 
197.- Os cartórloS deverão dlllpor, contorme seu 1I!0vl"!l~- I...ri,õ.~. --;;.....,-;----- _h',... , _J-'__ 
to, de um setor destinado ao cwaprimento doas atrlbu:1çoes 	 ••.-"----
previstas nuta ,ul1.eção, contaru1o, palo liIenoll, COlll UIIl _lOca .... , .....-.-------- 
.arv1dor apto ao atendimento d08 interessados, a quem '''' - ..,..... "., ... 1:c,•.;;;rG'·_, 
pre.tarao •• devidat intpnaaçõea, upecial.lllente s9bre,a 1-.....".....,.... ___,_____..:..-__ ~ 'v..c.a.;.. IÓ 

doculllent.ça~ n!'9U!lar1!l .. 1l4III1.~lbllidade'doa ~epodto.- ~•• r_'....r.!. • .in1ciai..· , . . 	 _.____..;... 

198~. AOII JÚíz'. C0rr-CedOl"S' Permanenté. oab.ri dis01 _ ... urÍl'" ~/~/_._1If "...... 	 . 
l,lC~lC~pUnar. por instruçou e portaria" a Ol'fanizaçao e de- ""•••_....... Cor",'o. -.,...--- 

.envolvi.ento du!!e•••erviçolÍ, podendo' nclua11'e, esta- """" _I•••• 1.,1••• 40 ....tI....fl.~ _____ 


be'ecer, ell atançao ali pecuUaridades iocais e a oonve - .,. "". ' 

nianc ia ,dOI inter.ssado., outro s1st,lIla da recolhlmento- ...,,(....t OI .... ,'••'. ; ......··f"'·' -'._,-.
dOI d'POIUO'9s'.IIPrtl observado, porem, o disposto nor. ......'" __"'" ~___...:.._______. 

.I' Uens 195 , 1 .•1. : '. , . r_, 
~ãil'~r. h:ih~.T~::

199.- S. ocorrer o rtlconhecillento judicial da rtgularida u. ".UNla.,lo: _..,..___-,-_:...._. "uor:h"'~4""oI ' " 
di do lota...n~o ~ do vencimento 'de todas as presta ~ 
çoe8. o adquiiante do 19te, uma vez notitiCad9 pelo lo -' r:.~.~f:~::':.....:..:rl:..~'~::::::::::::::::::::::::~___ 

'f-"lo 	 -~...._-""' .•taadol'; atravaa dO Cal'torio do aegistro da IlIoveia. p.a la nt••: .. I~ li " ...... .".._~___ 
,.rr.uu~ • -·-'.,~iflo:'_'·_,_I_____ Ii , C A I· ... 

tendo consiao qs cOllprovante. ~o~ depositos ate entao J 
sará a pagar ali rtlmanellcentu dirttallçn't. ao v,nded!i!r.r,! 

c:..... '0 ., I..'v,' ~ ....u....~.~•.;_~____ 
tetuados~ ;. . lIa ti. 

• 199~1.. o'levantamento dOIl depósitos, ntua caao,da Ilautit. ftt Or~...."". _'-
*YDlu~::1lj _I.... _,'...:.~.. :.. .", 

p.endera dOllroceuo previsto no § ,.Q.L.dQ art. 38,' .di 

Lei nD 6;7~, õe 19 de . dezembro de 1~f{9.:' " ..' I-'-___________~,_f-I ~ 
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,i,~ ... ' ". ~ Seção VII •• 'Wllcloni,lo , 
:, , o: : PAS INéoRfQRACÕEl! • 

. '., .' i. u,..: _/~__ 1It 'fGIC."1iIf ,i.'-____ 

200.-.08 requerimentos'de registro:de incorporaçãó devem t.',oc.t:", •• :· c.rlN.lOJ ___..._--- t"t'~~A 
ser autuados ell processos, que terao suas tolhas numera torIf't"lO ....r-r.l cio ".uIM,iri., ~ 

" ~daI e rubricadas ' figurando os documentos pertinentes na tio ti.t
ordem estabeleciaa na lei (L.4.59l, 16.12.54, ari.}2). 
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}U Of. 

2u Of. 

}U Qr ~ 

20 Qf, 
tMcr1fio IIt O"IU""":.,..__,.,.___ -'...... , ~/:....;.I_

, 200.1- Logo que .utuados certiticar-se-ão, após t ..~· <""",•••, .•,
0.ult1modocwaento integrante do processo, a protocoliz! .. '0l'IIII: """!"-7Ã~lfl4Ib"rlt .h9..r~-çao e, I flnal, o registro. '.' , .... ~""Ntidot ________....._--,-  ,fUAel""'" 
291.- Quandq o'incorporador for pessoa jurídica, incumbl u. hn,l~r'o ; 

,ra ao OfiCial verificar, cO! base no ,estatuto social, a 
regularidade da representeçao societaria, especialmente I I' "GUU" ... )

1. ura.a: --1--- hrtórJo; \ _._se quell requfr o registro,tem poderes para tanto. ."e,aCA 
202. -.Os docU!ellntos apresentados par't regi stro da inoor I·u.,,""....., I I"; ..... llIIJirlol ---.---Ie,o .. ". I ,__
poraçao devera o v~~, s,mpre,que pos$'vel. no original,p~ i-- _,.,. • li' ... ,....-.- ."",,,,... _ ~ 
dando ser aceita" porem, oopias reprograticas, desde que IM:C-I't{ic;o !l' .(.....f'.. !

autenticadas.· . . " . , 
• 'J:iO c....lelo} ______.,.-...,..---- 

202.1- Se o otiçial suspeitar da.autenticidade de ~ ,.., ·-A"liih;r.-lctl'..I~qualquer delas, podara exigir a exibiçao do originel. piu. o ... Iul.údo: ----r-, fvac:tOll"", 
~O}.- As certid~sdOS distribuidores ~íveiB e criminai~ li.. rt/Mf~"o I 

incluSive da JustIça Federal, as negativaa de impostos e 
a8 de protestol dev'lI referir-.e aos 'tlienantes do terr,! 
no (atuais propriet.rio. , iompromissarlos compradores I 
.e houver, inclusive seus conJuges) e ao incorporador(L.
4.591, 16.12.(,4, art. '2, ub"'. . 

20'.l~ As ~ertidões cíveis e criminais'serão ex COPIAS XEROX DO DIARIO OFICIAL
traídas pelo periodo de dez ano~ e as de protesto pelo 
período de cinco. AIMPRENSA OFICIAL 00 ESTADO SIA-IMESP está

203.2- As certidões de impostos rel~tiva8 ao imó· equipada para reproduzir ~O cópias xerográficas, . 
20}.3~ Tratango-se de pessoa jurídica •. dispensável 

vel urbano são as muniç1pa1S. ' 
por minuto, autenticadas. ' 

a jUl',tada de certidoea 408 ,diStr1buidorea criminaiS, belll COPIA DE PAGINA DO DIARIO OFICIAL DO EsiADOCOIIIO as relativas aos socios. ' 
OU DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO .203.4- Toda§ a~ certidões..aeverão sei' extraídas na 

COlllarca d~ .ituaçao do imovel e, se distintas, naquelas Edlçlo do dia .... . •• • .. Cr' 80.00onde domiciliadas as'pessoaa supra m~qciQnadas. exigin 
do-ae que nao tenham sido expedidas ha ~ai$ de sessenta Edlçlo atrasada. . • . • . .. CrI110.00 
dial. Rua da Maoea, 1921 ,Galeria Prestes Mala - Piso Anhangabaú, . 
204.- S~pr. que das certidões do distribuidor constarem das Us 11 horas .
ações civel•• deve aer exigida certidao complementar, e! 
clar,c,dorj de .tU desrecho ou ,atado atuál. Rua Maria Antonla, 294, d.s 8às 16 horas 

.,'. Qe ~egun~a "exla,-IOls, : ~I L-1204.l..'Tal cgmplementaçiio .otrá (jelllleceuáriai,quan'
dO ae tratar de açaa que,.pela sua prouria~atur.za, de) . 
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CARTÓRIO JUIZES DE DIREITO TITU~t 
RES NO INICIO 00 PCR10DQ 
Oro João Alfredo O. SaL! 

t.no 

Dr, Waldemar Nogu!,iru r~ 
,"'i 
Df. 	Roberto Ceio P. lime 

Oro 	 Paulo Bonito Jr. 

Oro P~rcia Martins Ma.!: 

cabo

gf' 	Carlos A. G. Souza ~ 

.. nlar 

Dr. lhyrso Josi da Sil.a 


Dr. Geraldo Jacobina RS! 

balo 

Dr. Antonio fllardi Lu~. 


Or. 	Luiz r~biana Corr$a 

Dr. 	Lourenço A. Abbé fij 

Dr. 	 Júlio Banetti filho 

Or. TODias C.rcia Couti 

Tlho 
 -
Or. 	WilGon lolado Silva 

Or. 	Antonio L.Reis·Kunt. 

~!. 	Maury Macedo CsoQuei 

PUBLIQUE-SE li rSCALA SUPRA, QUE APROVO. 
são paulo; 17 da janeiro de 1983. 
(a) 	Oes. BRUNO,AffONSO DC ANDRt 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

, (22, 25 e V/Ol/83). 

REC.CG.N2 197/82 .: CAPI'fAL - ADV. :DR.SIL1iJ!:RIO PAULO BRAC 
C~O 	-.INT.:.FERNANDO coRRtA DE CA~TRO, Oficial Interino= 
da 122 Cartorio de Registro de Imoveis • 

Por despacho proferido pelo Exmo. Sr.Des. Correge
~or Geral da Justiça. datado de 21/1/83. foi n~gado pr~
vimento ao recurso. 

~C.CG.ng 167./82 ~ CAPITAL - ADV.: DRA. MARIA APARECIDA 
h..:eHA LIMA 'WZ;N - IN'f•• ; lUZIA VANO ~CAVA. Oficial In 
tel'tna \to Cartorio do Registro Civil das Pessoas Natü 
rqis do 21Q Subdistrito-Saúde. 	 

Por despacho pl'oferido pelo Exmo. Sr. Dez. Corre
gedor Ceral da Justiça, datado de, 21/1/83. foi dado pro 
vime~to parcial ao recurso l convurtendo-se ~ pena de d~ 
missao, em pena de dez (lO) dias <te suspensao. 

r;'CC.CG.N2 206/82 - CAMPINAS - ADVS.DRS. CLÓVIS DA ROCHA 
CAMARGO e LYSIA DE SALES GIGUO - IN1'S.: ASSOCIAÇÃO DAS 
EMPRESAS. DO DISTRIW INDUSTRIAL DE CAMPU:AS - AEDIC. c 
EMPRESA MUNICIPAL p~ DESENVOLVIMEN'lQ'DE CAMPINAS S/A.
EMDEC. . 

por despacho' pro.terido pelo Exmo. Sr. Des. Corr'egc 
dor Geral da JUJiltiça. datado 41' ç,1/1/83, foi negado Pl'Õ 
vimento ao rl'curso. 	 

DEÍ'E- :3.;.1.
20.01..8; 

Cart~r1o~ Oficializados 
Des1~naç;o de Posto de Trabalho 

38.347 - LID!4'QIROTTO RODRIGUES, no. 9.459.056. Ofieial 
d .. J\!s1;iQa-, da lI'VarliDiat:rital de ltaquera, para '?:\<I -' 
.vara oIvd • 
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