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PODER .J(JD~CEAR~O 
S;:;,O PAULO 

P O R T A R I A CONJUNTA N9 3/84 


Os doutores Narciso Crlandi Neto 

e Paulo Bonito Jfinior, juizes de Direito da l~ e 2ª Vara de 

Registros Públicos, respectlvamente, competentes, na Comarca 

da Capital, para processar e julgar as ações de usucapiã~us~ 

do de suas atribuições, 

Conslderando a freqfi~ncia com 

que ocorrem falhas nas certidões dos Cart6rios de Registro de 

Im6veis que instruem as açoes de usucapião, quer pela deficiên 

cia de dados fornecidos com o requerimento, quer pela quase 

sempre precária descrição do im6vel; 

Considerando que as diligências 

para apuraçao daquele em cujo nome está registrado o imóvel 

atrasam sobremaneira o andamento dos processosi 

D E T E R M I N A M: 

ArtQ 19 - As iniciais de açoes 

de usucapião serao, uma vez autuadas, independentemente de 

despacho, remetidas ao Cart6rio a cuja circunscrição pertencer 

o im6ve1 usucapiendo. 

19 - Recebendo os autos, o Car 
..;;;.......-

t6rj.o, em cinco dias, dará buscas a partir da descrição 

tdnte da inicial, da planta e do n9 do contribuinte, se houver. 
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§ 2Ç.~ - Se as buscas forem, .. 
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SÃO UlO 

positivas, o C~rtório juntarã a r0spectiva certidâo, margea~ 

do nela as custdS devidas, e devolverã os autos ao ofIcio de 

justiça. 

39 - Se as buscas forem negat~..:::..-._

vas, o Cart6rio juntarã a certidão margeada e remeterã os au 

tos à circunscrição anterior, que procederã da mesma forma. 

Art9 29 - Devolvidos os autos 

ao ofIcio de justiça, o autor comprovarã, em cinco dias, a s~ 

tisfação das custas margeadas nas certid5es juntadas pelos 

Cart6rios. 

Art9 39 - Se a inicial nao esti 

ver instruida com planta, descrição e aviso de lançamento, ou 

se a descrição não mencionar a exata situação do imóvel, o 

oficio de justiça, antes da provid~ncia determinada no artigo 

19, farã conclusão dos autos, com informação, para que seja 

determinada a regularização. 

Art9 49 - Os Cartórios de Regi~ 

tro de Imóveis sublinharão, nas certid5es positivas, os nomes 

das pessoas que deverão ser citadas para a açao como propri~ 

tárias do imóvel usucapiendo, mencionando, se houver, seus 
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Art9 59 - Esta portaria entrará 

em vigor na data da publicação. 
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PODER JUDECIÁRIO 
SÃO PAULO 

P. H.• I. 

Renletam-se cópias, como de pr~ 

xe. 

são Paulo, 19 de junho de 1 984. 
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