
Corregedoria Geral da Justiça 

PROVIMENTO N° 10/2002 


Inclui novas alíneas nos itens 30 do Capitulo XIV e 125 do Capitulo XX, altera a redação 
do subitem 86.3 do Capítulo XX e introduz o subitem 148.1 do Capitulo XX, sempre das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O DESEMBARGADOR LUIZ ELIAS TÂMBARA, CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 10.267, de 28 de agosto de 2001 e do 
advento da Instrução EspeciallNCRA n.02, de 8 de fevereiro de 2002. 

CONSIDERANDO o exposto e decidido nos autos do Processo CG 2863/01, 

RESOLVE: 

Artigo 10 - Fica alterada a redação do item 30, do Capitulo XIV, das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça, fazendo-se incluir a alínea "I", nos seguintes termos: 

30. Os Tabeliães de Notas deverão manter arquivos para: 

I) Comunicações enviadas ao INCRA, relativas à lavratura de escrituras públicas 
alienação do domlnio de imóveis rurais com área superior a 100 hectares. 

Artigo 20 - Fica alterada a redação do item 125, do Capítulo XX, das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça, fazendo-se incluir a alínea "q", nos seguintes termos: 

125. Os Oficiais de Registro de Imóveis deverão arquivar, separadamente e de forma 
organizada, em pastas, classificadores ou microfichas: 

q) Comunicações enviadas ao INCRA, relativas ao desmembramento, parcelamento e 
remembramento de imóveis rurais. 

Artigo 30- Fica alterada a redação do subitem 86.3, do Capitulo XX, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, nos seguintes termos: 

86.3. A menção do número de inscrição no cadastro do INCRA (CCIR) é obrigatória, 
devendo, em casos de omissão, ser incluída, sempre quando realizado novo 
assentamento. 

Artigo 40- Fica acrescido ao item 148, do Capitulo XX, das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, o subitem 148.1, com a seguinte redação: 

148.1. Os requerimentos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de 
imóveis rurais serão sempre instruidos com declaração para cadastro de imóvel rural 
(DP) e folha complementar de declaração para Cadastro de Imóvel Rural (FC), 
elaborados em formulário padronizado, bem como com memorial descritivo, assinado 
por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 
contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com precisão posicionai de 50 em, ou 
melhor, quando não forem fixados critérios especlficos pelo INCRA. 

Artigo 50 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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