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DOS SERVENTUARIOS 
DID no PAULO • 

8. Embora louvando a atitude do Colégio Notarial do Brasil, 
através de sua Seção de São Paulo, que se dirigiu a esta Corregedoria 
Geral, na busca de seus interesses, tenho que com algumas alterações 
não pode a Corregedoria Geral concordar, tal como esclarecido na 
fundamentação deste. 

9. Em consequência das alterações ora feitas, determino seja o 
Provimento n9 11/80 publicado no "Diário Oficial", para conhecimento 
dos senhores serventuários, mantida a data de sua vigência, nos termos 
do Provimento n? 14/80, ou seja, o dia 1 Q de julho do corrente ano, 
a partir de quando suas determinações deverão ser rigorosamente 
cumpridas. 

Publique-se, inclusive o presente despacho. 
I. 

São Paulo, 30 de junho de 1980. 

Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 


PROVIMENTO N~ 11/80 (*) 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando que o artigo 23 do Decreto Estadual n\' 5.129, de 
23 de julho de 1931 torna obrigatória, nos Cartórios não Oficializados, 
a escrituração de um Livro Diário da Receita e da Despesa; 

Considerando a necessidade de padronização da escrituração desse 
Livro, para melhor fiscalização por parte dos Juízes Corregedores 
Permanentes; 

Considerando que existem cartórios que recebem suplementação 
de verba por parte do Estado; (*) 

Considerando, ainda, que da renda da Serventia depende direta
mente a fixação dos salários dos funcionários; 

Considerando, finalmente, a existência de recomendações esparsas, 
que dificultam a tarefa dos Serventuários; 

Resolve: 

Art. 1') - O Livro Diário da Receita e da Despesa será escritu
rado diariamente pelo Serventuário, ou seu substituto legal, sendo 
direta sua responsabilidade, ainda que seja a tarefa entregue a outro 
servidor legalmente contratado. (*) 
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Art. 2° - O Livro poderá ser impresso, ou de folhas soltas, e será 
aberto e encerrado pelo Juiz Corregedor, que também rubricará cada 
uma das folhas, previamente numeradas. 

Parágrafo único As folhas serão divididas em colunas, para 
anotação da data, histórico, receita e despesa, obedecido o modelo usual 
no comércio. 

Art. 3" - O histórico dos lançamentos será sucinto mas permi
tirá sempre a identificação do ato que ensejou a cobrança e da natu
reza da despesa. 

Art. 4" - Os lançamentos compreenderão tão somente os emolu
mentos percebidos como receita do Cartório, pelos atos praticados, de 
acordo com o Regimento de Custas, não devendo ser incluídas as 
custas e contribuições à Carteira das Serventias, e outras quantias 
recebidas em depósito para prática futura de atos, ou para as despe
sas custeadas pagas normalmente pelas partes, como as de correio, 
editais, condução, etc. 

~ 1" - No lançamento da receita, além do seu montante, haverá 
referência ao número do ato, ou do livro e folhas. em que foi prati
cado, ou do recibo fornecido, ou do protocolo, de forma a possibilitar 
sempre sua identificação. 

§ 2Y - Sempre que a Serventia tiver mais de um anexo, a receita 
de cada um deles será lançada separadamente. 

§ 39 - (Suprimido). (':') 

Art. 59 - As despesas que comportam lançamento no Diário são 
tão somente aquelas necessárias ao funcionamento da Serventia, 

excluídas as feitas para aquisição de bens que se incorporam ao patri
mónio do Serventuário, como móveis e máquinas. As despesas feitas 
para conservação e melhoria das instalações do Cartório só poderão 
ser lançadas após sua aprovação pelo Juiz Corregedor Permanente. 

§ 1" - No histórico das despesas, além de constar sua natureza, 
será identificado o documento comprobatório. 

~ 2" - Os documentos comprobatórios das despesas devem identi
ficá-las, não sendo admissíveis notas fiscais simplificadas, pedidos e 
"tíckets" de caixa. As duplicatas devem ser anexadas às notas fiscais 
correspondentes; se várias forem as duplicatas relativas a uma mesma 
compra, nelas será anotado o mês em que foi arquivada a nota fiscal 
correspondente. ("') 

~ 39 - (Suprimido). (*) 
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Art. 69 - A receita será lançada no Livro no dia da prática do 
ato, mesmo que o Cartório não tenha ainda recebido os emolu
mentos. (*) 

§ 1? 	- Considera-se dia da prática do ato, o do apontamento para 
o Cartório de Protesto, o da lavratura da escritura ou da procuração 
para o Cartório de Notas, o do registro para os Registros de Imóveis 
e de Títulos e Documentos, o da distribuição para o Ofício de Justiça 
e o do pedido de habilitação de casamento para o Registro Civil. (*) 

§ 2? - Os atos em que não houver cobrança de emolumentos não 
devem ser lançados no Diário o que não dispensa o recolhimento das 
custas e sua cotação no documento e/ou Livro em que foram 
praticados. (*) 

Art. 79 - A despesa será lançada no dia em que se efetivar. 
Art. 8'·' - Ao final de cada mês serão somadas a receita e a des

pesa, apurando-se separadamente a renda líquida ou o "deficit" da 
Serventia. 

Art. 9'! - Ao final de cada ano será feito o balanço, indicando-se 
a receita, a despesa e o líquido mês a mês, apurando-se, em seguida, a 
renda líquida ou o "deficit" da Serventia no exercício. 

Art. lO'! - Até o dia 10 de cada mês será o Diário visado pelo 
Juiz Corregedor Permanente, que determinará, em sendo caso, as 
glosas necessárias. 

Parágrafo único - Juntamente com o "Diário serão apresentados 
os comprovantes das despesas lançadas no mês, a folha de pagamento 
do pessoal e a guia de recolhimento do IPESP. 

Art. 11 - Além do Livro aqui disciplinado, poderão os Serven
tuários adotar outro Diário para fins de recolhimento de imposto sobre 
a renda, obedecida a legislação específica. 

Art. 12 - Este Provimento entrará em vigor no dia 1 Q de julho 
de 1980, revogadas as disposições em contrário. (*) 

Publique-se. Registre e Cumpra-se. 
São Paulo, 30 de abril de 1980. 
Desembargador Adriano Marrey Corregedor Geral da Justiça 

(*) 	 Com nova redação, nos termos do resp. despacho do Excelentís
simo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, publi
cado nesta data. 

Publicado nos dias 5 e dia 8 de julho. 
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JUDICIARIO !~:;q;";;;ijPODER 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

PROVIMENTO Nº 11/80(*) 


o DESEMBARGADOR ADRIANO MARRhJr, COF~G! 

DOR GERAL DA JUSTIÇA 00 ESTAOO DE SÃO PAULO, no uso 

de suas atribuições legais, 

CORSIDERltiiDO que o artigo 23 do Decreto 

Estadual nº 5.129, de 23 de julho de 1931 torna obri 

gatória, nos Cartórios não Oficializados, a escriturA 

ção de um Livro Diário da Receita e da Despesa; 

) 


CONSIDEPJU~DO a necessidade de padroniza-
ção da escrituração desse Livro, para melhor fiscali 

zação por partes dos Juizes Corregedores Permanentes; 

CONSIDERANDO que existem Cartórios que 

recebem suplementação de verba por parte do Estado; (.) 

COl'iSIDERANDO, ainda, que da renda da 

Serventia depende diretamente a fixação dos salários 

dos funcionários; 

CONSIDEruunlO, finalmente, a existencia 

de recomendações esparsas, que dificultam a tarefa 

dos Serventuários; 

RESOLVE; 

Artigo lº - O Livro Diário da Receita ,e 
, .

da Despesa sera escr1turado diariamente pelo Serven ~ 

-*AJ-



f~r.,':;-;;;Q;t( i 


PODER JUDICIARIO t: J~J~j 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

tuário, ou seu substituto legal, sendo direta sua 

responsabilidade, ainda que seja a tarefa entregue a 

outro servidor le~almente contratato.(·) 

Arti~o 22 - O Livro' poderá serimpres

so, ou de folhas soltas, e será aberto e encerrado 

pelo Juiz Correged.or, que também rubricará cada uma 

das folhas, previa.:mente numeradas. 

) 

Par~rafo único - As folhas serão divi 

didas em colunas, para anotação da data, histórico , 
,

receita e despesa, obedecido o modelo usual no comer 

cio. 

Arti~o 32 - O histórico dos lançame~ 

tos será sucinto ::las permitirá sempre a identificação 

do ato que ensejou a cobrança e da natureza da desp~ 

sa. 

Artif!'o 42 - Os lançamentos compreend.!!, 


rão tão somente os emolumentos percebidos como rece! 


, ta do Cartório, pelos atos praticados, de acordo com 


o Regimento de Custas, não devendo ser inclu!das as 

custas e contribuições à Carteira das Serventias, e 

outras quantias recebidàs em depósito para prática 

futura de atos, ou para as despesas custeadas pagas 

normalmente pelas partes, como as de correio,edit~, 

condução, etc. 

§ lQ - No lançamento da receita, além 

do seu importante, haverá refer~ncia ao número do 

. ato, ou do livro e folhas em que foi praticado, ou 

do recibo fornecido, ou do protocolo, de forma a 
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sibilitar sempre sua identificação. 

§ 22 - Sempre que a Serventia tiver 

mais de um anexo, a receita de cada um deles sera 
, 

lançada separadamente. 

§ 3º - (Suprimido)(*) 

Artigo 5º - As despesas que comportam 

., . ~anç amento no Diário são-tão somente aquelas necess,ª
, 


rias ao funcionamento da Serventia, exclu!das as fe~ 


tas para aquisição de bens que se incorporam ao patri 


mônio do Serventuário, como móveis e máquinas. As de~ 


pesas feitas para conservação e melhoria das instalA 


ções do Cartório só poderão ser lançadas após sua ap~ 


vaçao- pelo Juiz Corregedor Permanente. 


§ 12 - No histórico das despesas, além 

de constar sua natureza, será identificado o documen

to comprobatório. 

§ 2º - Os documentos comprobatórios das 

despesas. devem identiticá-Ias, não sendo admissíveis 

notas fiscais simplificadas, pedidos e Ittickets" de 

caixa. As duplicatas devem ser anexadas às notas fiA 

cais correspondentes; se várias forem as duplicatas 
,

relativas a uma mesma compra, nelas sera anotado o 
.... 

mes em que foi arquivada a nota fiscal correspo.!!, 

dente.("') 

§ 3º - (Suprimido)(·) 

Artigo 6º - A receita será lançada no 
, .

Livro no dia da prática do ato, mesmo que o cartor~ 
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não tenha ainda recebido os emolumentos.(*) 

§ lº - Considera-se dia da prática do 

ato, o do apontanento para o Cartório de ?rotestos,o 

da lavratura da escritura ou da procuração para o 

Cartório de Notas, o do registro para os Registros 

de Imóveis e de ~ítulos e Documentos, o da distrib~ 

ção para o O~icio de Justiça e o do pedido de habil~ 

tação de casamento para o Registro Civil.($) 

§ 2º - Os atos em que não houver 

brança de emolumentos não devem ser lançados no Diá 

rio o que não dispensa o recolhimento das custas e 

sua cotação no documento e/ou Livro em que toram pr~ 

ticados.(*) 

,
Artigo 72 - A despesa sera lançada no 

dia em que se e~etivar. 

,. ...
Artigo aR - Ao tinal de cada mes serao 

somadas a receita e a despesa, apurando-se separada

mente a renda liquida ou o "deticit" da Serventia. 

Artigo 92 - Ao final de cada ano sera 
, 

feito o balanço, indicando-se a receita, a despesa e 
I. A A 

o 11qu1do mes a mes, apurando-se, em seguida, a re~ 

da lIquida ou o "deficit" da Serventia no exercIcio. 

....Artigo 10º - Até o dia 10 de cada mes 

será o Diário visado pelo Juiz Corregedor Permanente, 

que determinará, em sendo caso, as glosas necessárias. 

Parágrafo único - Juntamente com 

"1nn r,r,f'I .. " ; 7'1 
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Diário serão apresentados os comprovantes das desp~ 


aas lançadas no mês, a folha de pagamento do pessoal 


e a guia de recolhimento do IFESP. 


Artigo 11 - Além do Livro aqui disc! 


plinado, poderão os Serventuários adotar outro Dii 


rio para fins de recolhimento de imposto sobre a ren 


da, obedecida a legislação especfriéa. 


Artigo 12 - Este Provimento entrará em 


vigor no dia 12 de julho de 1980, revogadas as disp~ 


sições em contrário.(·) 


Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 

são PaulO, 30 de abril de 1980. 

~~~. 
\

Desembargador ADRIANO M 

Corregedor Geral 

(*) com nova redação, nos termos do 
respeitável despacho do Excelentfssi 
mo Senhor Desembargador Corregedor G~ 
ral da Justiça, publicada nesta data. 
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Processo C.G. n2 55.706/80 

Tendo em vista a representação que me 

foi endereçada pelo Colégio Notsria~:do Brasil, através da 

qual sugere algumas alterações no Provimento n2 11/80, de~ 

ta Corregedoria Geral da Justiça do Estado de são Paulo , 
passo a analisá-la, acolhendo algumas das proposições, 

mo segue: 

1 - Defiro a pretensão de um acréscimo 

nos "consideranda l1 do Provimento, fazendo-se constar que 

Itconsiderando que existem cartórios 

que recebem suplementação de verba por parte do Estado" 

Realmente, há serventias que recebem 

suplementação de verba do Estado e estas deixaram de ser 

mencionadas na motivação do Provimento, ambora em nada 
i> 

altere sua substancia, de vez que mesmo tais Cartórios de 
h 

vem fiel observancia 	a seus termos. 

2 - ° art. 12 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

"O Livro Diário da Receita e da Despe

sa será escriturado diariamente pelo 
, . 

serventuar~o, ou seu substituto legal, 

sendo direta sua responsabilidade, ai~ 

.' 	 da que seja a tarefa entregue a outro 

servidor legalmente contratado". 
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Justifica-se a alteração, de vez que 

a idéia subjacente ~o Provimento não foi a de permitir 

que inclusive pesso&s sem vínculo com o Cartório (como o 

assessor técnico) pudessem escriturar o Diário. Pleiteia 

o COlégio Notarial, Secção de são. Faulo, que seja inseri 

da a expressão "auxiliar". A orientação ora imposta alc~ 

ça qualquer "servidor", expressão mais ampla e que abrS!! 

ge qualquer p~ssoa que possua vínculo com a serventia. 

3 - Suprime-se, por sugestão do repr~ 

sentante, o § 3º do art. 4º do Provimento. Embora a escri 

turação do Livro Di2rio seja feita sempre no dia poste~r, 

não há inconveniente em que se suprima o parágrafo que 

manda identificar alguns atos pelo número da guia de cu~ 

tas. 

Suprimo, pois, referido dispostitivo. 

4 - Pretende o representante que seja 

modificado o art. 52 do Provimento, a fim de que possam os 

serventuários lançar como despesa a aquisição de 
, . 

maqumas 
, . 

e moveJ.B. 

Não é conveniente a alteração. 

o decreto n Q 12.364, de 3 de dezembro 

de 1941 (Lex 1941, pág. 221), não revogado, prolbe expres

samente que as despesas com aquisição de móveis e máquinas 

sejam lançadas no Diário. O Provimento nº 11/80 nada tem a 

ver com a legislação fiscal, nem seu objetivo é fiscalizar 

o pagamento de tributos por parte do serventuário. Os obje 

tivos do :Provimento estão expostos nos ftconsideranda". 

Se a idéia fosse de cumprir a legiala
... 

çao federal em relação a suas exigencias, bastaria a si~ 
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8 - Embora louvando a atitude do COlé, 

gio Notarial do Brasil, através de sua Secção de são Pa~ 

lo, que se dirigiu a esta Corregedoria Geral, na busca de 

seus interesses, tenho que com algumas alterações não PQ 

de a Corregedoria Geral concordar, tal como esclarecido na 

fundamentação deste. 

... 
9 - Em conseqüencia das alterações 

ora feitas, détermino seja o Frovimento n Q 11/80 publica

do' no Diário Oficial, para conheci~ento dos senhores se~ 

ventuários, mantida a data de sua vig~ncia, nos termos do 

Provimento nQ 14/80, ou seja, o dia lQ de julho do corre!!.. 

te ano, a partir de quando suas determinações deverão ser' 

rigorosamente cumpridas. 

Publique-se, inclusive o presente de~ 

pacho. 

I. 

são Paulo, ~O de junho de 1980. 

~ l~.ADRI~MARIlEY 
CORREGEDOR GERAL DA JU 

DATA 
Kw 30 de___.....éJ---...'__de I! 90, rr.c:tbl 

ell!ol:e" .a \l tO!! C:Otll • r. .,C II!pach ()___"';::::':=..WI:...ç;f,;:;:·.e;.;..,A.:--_ 

~~. --------------~---=.~\~.~=~==~----------~ 
"!<C. '1l~screrl. -1 
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, DEGE 1 
. FROVIMENTO 1111 11/80 / 

o Ur: "'Il:.HG; DOI! ADIÍIAROt!"imn"'", COI!REGr:OOH G!,Il~J, 
Il" .Itl , llV. lXJ E;.,T'OO DI:: SAo l'AULO, no uao de Ruaa atr! 
bu1rf.e~ lru.. ·· i" 

'r:,;. ~ ltJi:;HANbo 'lue ? , • .rtie;n ':l? do Decreto ElltRduel nR 
5.1)Q ~e 23 de julho de 1931 torne obrir.atória, nOIl CAr 
tór'oe niio Oticiel1zndoe, 11 ellcriturRçeo de UIIõ J.ivrõ 
D\!·~o ~n Hsc~itR e'd~ n~prepal 

;;Ç::;JIlfl-' I. XI e npc""Rit"d" de l<droDiz8çÃO da er.cri, 
tllr'~Ro de~ a J.ivro, p,,::-n ~fllhor fillcnlizeçso por I"Tte 
i!o ," J{7.ns Corr~(r rlf'\re. r~m"nente8; . 

':(. 1,,;7 DI.RI,· DO, Rind .. , gue Itn rendA dR Server.ti.. (I~ 
: ..~',.•liret"~ents A riXI\Ç RO (lOR se1;'rios dOIl funcioná _ 
ricsl 

_ rO?lSIllER"t.DO, tin.. lc:oDte, a eXiRtência I!e recolRendll 
ço·. esporARlI, <Jue diticultllm R taret.. (1011 Serventu:! 
ri',;

RESOLVE: . 
Ãrti~o-l~ ~ ~ Livro Diário (IR Rer.eita e da Despesa 

R~ i ~~criturRdo diRriamente pelo ServentuRrio ou Reu 
~ atituto legal, sendo direta Rua reRponlleb11!dAde,ai~
d. roua a t~reta seja deleg~d8 a terceiros. 

~rtieo 211 - O Livro poderá Rer impresso, ou de to 
lhll. "oltaR, e ~erá IIberto.~ encerrRdo pelo Juiz Corrj
Eedor, que tambem rubricRra cRda uma dRR folhas, previ~
.enh numerRdeA. 

TftrnprRfo único - As tolhaR ~erÃo divididRA em col~ 
Da., rAra anotAçao da d~ta, historic9, receitR e despe
8R., Ohn~ecido o modelo usual no comercio. 

:.rti.-o i ll - O histórico d •.• s lançaD'.entos ~-erá" !luciA 
tI! w.,. »<'1"1 tirá sempre a identificação do Ato que sns~ 
jou a eobrRnça e da nAtureza de dRspesa. _ • 

Artigo 411 - Os lançamentos c~:prefnderao tao .8om~!l 
te o. ~molumaDtos percehidoa como r~c~its do C~rtorio , 
pelo. !!tOIl praticlldo., de aeorc!o COlO o Neeirranto de Cu!, 
t.a, çao dev~ndo ssr lneluidas R& cu,tes e cODt::-ibul _ 
çÕ.. R Carl,,!ra daft Serve~tiBJI, e outras 'lulinti" r~c~ 
bid~. em depoBito pa::-a pratica t'utu.,·a de ~tOA, OU I "Ta 
aa despllsaa custeadas patAS norma!~cnte p~1811 fartee,c2 
so .. de oorreio, aditaia conduçao, ate.i l' -; !lo 11l!)çAmento d, roceita, "I;'. ~o eeu ÍQro.!: 
ta, AV"ra relerencia 80 Dllllero do IItO ou eSQ.. livro e 

tolt.... ~m que roi prllticado, ou do recibo tO~lecido, ou 

do r~tocolo, de torna a posRlbilitar aempre aua identl 

tieA~80. 


?O - Sempre que a Serventia tivar .aia de~. anil 
xo, a r~eeita de ,c"dR um deles Aerá lançada separadames 
ts. 
~~ - 011 ato. que não pO~SRm ser i~entiticRdo~, C2 

mo r~ecimeDto de firmRs, autenticaçoss, xerocopiss 
e cprtidõea, ~erão lançados com mençÃo do núcero dayuia 
fttr~ée dR ~ual torRm rRcoIhid9S 8S CURtRS' devidas ao 
!:at .•do. 

• Árti~o SQ - As despes~s ~ue comportam lançamento no 
Dinrio SRO t~o Romente A~~Rlae necesQRrias aO'funcio2a
~entn dA Gerventia, exclu1das as fe!tRs pnre aquieiçao 
de t,"n~ que se incorpornm so plltrimonio do Serventuario, 
c;nlto , ~ vei" l' cáquinlls. As despeSAS feitA" pRra cona!!.!:' 
veç~o e melhoria dRS instnlações do Cartório só poderao 
"er lant'adas "pós sua RprovRr·ão pel!> ~ui .. Corree:t'dor:'~L 
mnn@nte. ,

.>L1! - :lo h1fs~órico dllll deAl'es8s, elem de c;on"tar 
slla natureZR, serA identificndo o documento co.probat,2
rio.· • - . 

ia2~ - Oa documpntoA comprob~torios da8 despeR8s~
••• l ntlf1cá-l •• , ~ão ~~n~o ftdmi~Rivel. notA~ fi~ 

SEÇAO XXIII 

EXPEDIENTE 

PORTARIA DE OF.f,.t..:""ÇXO 

PROC.NR 52.5}9/79 - P~?TArtIA NR 161 
RAL DA JU:,'nç", no uso de sua. 
do disposto no artigo 74 § 111 
nR 2 de 21 de de:.embro ~e 1976, 
TO ~~RIGt~ CRUZ, ~g Escrllvente do 

DE OnCIAL l'1AIOR 

- O CORREGEDOR G 
atribuiçõea e nOIl terw 
da Relloluçao JudiciBI 

DESIGN~ ANTúNlO AUGl' 
4!1 Cartório de Pr 

testo de Letrall e TItulos da Co.arca da Capital pa 
axercer~ em ftubstituiç~o. no período de 14.5 a 12.6.8 
ali funçoes de Oticial n&1or do rfferido Cartório, 
virtuds de ~O dias de licença premio concedida ao Se 
ventuário. Corregedoria Geral da Justiça do Elltado • 
são Paulo 1 aos 14.05.80. (a) . ADRIANO,~. Correge~
Geral da Justiça. 

PROC.NII 55~22lY80 - POl<TARIA NR 162 - O COR.KEGEDOR G 
R!L DA JUSTIÇA, no uso de IIUBII atribuições e nos tarm 
do disposto no artigo 74, § !Q da Resolução Judiciar 
nll 2 de 21 da dezembro de 1976, DE$IGN~. SONI~ AP!RE, 
DA FÀVARO, ~. Ellcrevente do Cartório de degistro Ci~ 
das Pessoas Nllturais do IR Subdistrito da Com~ca (
Campinas para exsrcer, em substituição, no periodo c 
19.05 à 14.11.80, as funções ds Oticial Maior do retol 
do cartório, em virtuds de 180 diae da licença para ~l 
tar de interesses particulares concsdida ao Sarventua 
rio. Correge~oria Geral da Justiça do Elltado de são Pb 
1~:0~~~~DRIANO ~. Correglldor Geral ~a JUlltiça. 1I1 

PHOC.NR 55.222/80 - PORTARIA 163 - O CORREGEDOR GERJ 
DA JU~TIÇA, no UIIO de s~as atribuições_e nos termos t 
1isposto no artigo 741 & lR da Resoluçeo J"d1cisr1a n 

de 21 de dezembro de 1976. DESIGNA JOS~ GEFALDO SPl21NuLA GUIMARlEs, 2R Escrllvente do Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais do ~II Subdistrito da Comare 

'4e CAMPINAS para exercer, em substituição, no perrod 
da 15.5 a 10.11.80, ·as funções de Oficial ~aior do rei 
rido Cartório, ea virtude de 180 dias de lic-nça par 
~ratar de interesses particulares concedida LO 3erve~t 
aTio. Corregedoria Gerlll da Justiça do Estú~o da Sa 
Paulo, aoS 14.05.80. (a) ADRIANV ~lAR.lU.l. CC A' rt::.ellor Ge,
ral da Justiça•. 

PORfiRll DE EXOh'U',..Çl0 DE OJI'ICUL MUOi 

P.aOC.!l1l 46.513/77 - PORTA..iUA NII 160 - O_CORREGEDOR a.:. 
RAL !lA JU~TI .~ , no uso de suas atribu1çoe! I nos tefllOl 
do A<= o.to no 1rtigo 74, § 4R da Ssaüluçao JudiciarL 
ali 2 de ?l de der.eabro de 1976, EXONERA I'..utll IE p:ltf: 
~ m!!COI,:;ZS das tunções de 01'icial /'!aj or do CartOril 
de Ba~i5tro Civil das Peasoas Naturais e! ~ 08 do Ui! 
trito - da ~ede da Comarca de 510 JOIO DA.EOA VISTA.Corrj 
gedoria Geral da JUlltiça do Estado da S.O P~ulo, aOIl l 
.05.80. (a) ADBllNO l1ARREI - Co=regedor r, ~a1 da Juat;' 
ça. 

PHOCESSOS DE LICENÇA 

~l. 389/69 - JORGE DE MAIO' VEIJ,ASCO - ]:;8Çrivão do CartÓ 
rio de Regilltro Civil e Anexos do Municipio de Campo 
L~mpo Paulillta, comarca de Jundiat, 180 diae ds lic8llça 
para tratar de interesses particulares, ~ part-ir da da
ta da publicaçõo. SF. 14.05.80. 

5'.799/79 - O~IMPIA LOPES DE OLIVBlRA - Escrevente do 
111 Cartorio de Notas e Ot!ci~ dll Justiça, co~arca d, "B 
dradina, 30 dias de licença para tratemento de saudaI 
de 23.04.80 a 22.05.80. SP. 14.05.80. 

~.557/?! - JOXo ALBERTO CAIADO DE CABTBO - Escrivão do 
1211 Cartorio de Notas da Capital, 180 dia8 d. licença 
para tratar de interesses particular.s, a partir da da
ta da publicação. SP. 14.05.80; 

4~.826/?6 - HUMBEHTO 
ele ilE>!;19tro Civi..ldo 1711 

http:14.05.80
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re!'fA dA S.rventiA t'~ 
ealArioa doe funcioná 

exiAtência ~o roco.endA 
Serventui 

~hDO, finAl.onte, e 
~~~~;c.l. earorAa., Que dificult•• A tarefA do. 

"IRESOLV .& . 
ArIiig-1W =~ Livro Dierio dA 

Aoré aacr{turado diaria.enta p.lo S.rvontuArio 
aubatituto losal, .endo dir.ta Aua r.llpoDa.billdAde,aia
d. que. t"rata N ja 4.1eSAda a tereeiro•• 

Artiso 28 - O Llvro pOd.ré Aer impre ••o. 
lha. AoltaA•• ,.ri .berto,~ .ncerrAdo p.lo Juia 
lador, Que taWb" rubricara cRdA u.a dA. folbR.. praYiA 
..ate numerAda,. 

Per~,rRto iDio, -
.... para anoEi;io da data. bi_toric,. raceitR 

• obedecido O aod.19 u.ua1 no 
Artl~ ~I -

Rer..ita ,da De.poaa 
ou Aeu 

ou da f2 
Corr~ 

A. tolba_ ~orÃo divldidAA e. col~ 
o de.pe

co.ereio. , . 
O hi.torico do! lança.entos ~erá $uciB 

O "1'" 1't'l~liti" • ..,... a ld.ntit1cAçóo elo Ato que en.~ 
a cobrRnça e da Dlltureao da dAspeAa. 
Artigo 40 - Oa l anÇA.entos compreendarão tio ,oom~a 

OI eaolumeDto. percebido. co.. r.ceita do C~rtorio • 
~ otoa pratioAIo. t de acordo co. o Hesiaonto de Cu! 
t~ r'o 4ev8ndo a.r lncluldea R. cu.t•• e cODtribui 
,... C.rt.~r. '" Sarventi••• e outra. quantiA_ reci 
bi4a. depó.lto para ~tiba futura de ato•• ou pAra
a • • ..,.... ~at.aa•• paSA. noreal.ente pAlao ~rte••c2 
89 U. c coDdvç.o. et,.eoorrelo, edital. l

I - l'o llllç..ento G' rec.ita , ab. do. .eu impo,t
'aI. w iN reterallCia .0 w.ero do ato ou dQ. 11Yro e 
!GIBa. a. que tol pr.tioado. ou do racibo toihacido, ou 
do ~ocol0. 4e forna a poo.ibilitar o"pre oua idant1 
rüiÇio • 

. ' JLa! - Sa.pre que a Serventia ~iver ..i. de~. .n~ 


• S 31 
~

~ a receita de~AdA ua dele. lIera lAnç.da aeparada.ea 

- o. atoo qua nio pOII.A. 8ar identiricado" . c2 
eciaento de firaAo. outentic.çõe., xerecopi•• 

e rtidõeR. lIerio lançados co••eDç~o do número daruia 
• • dA ~uRl forR. rAcolbid.. o. CUAtA.· d.vida. ao 

&rii,o ~ - A. d ••P'.A. que comporta. lanç••eDto DO 

• da U.rven la, a.clal4A. a. r.,t•• pAre aqui.içao
a , que •• ~R. 

iJI ,. ~~. 
••• rifa.. iMtal "" 
,..... ~,"'" • ~l. 

Dl6íIõ:8AO Elo ~oa'Dta .~,el•• neco.IIAria. ao'funcioaa

.0 patri89nio do Serv.ntuiri, 
.. 4 .A. :r.Uf . pllrt e-E ' 

40 c.norto ai ~ft'iO 
pel!» hb Ool'Nlioaorr~ 

.........,..... t1- .. ~J. 
... ldenltlcalo-o ~o~,,& 
rio 

)L2l - Oa docue-ntoR co.probAt6rlo. 4•• a e.pell ••~ 
ve. !!intlfica-leR. nio AOndO a4.I••lv.t. nOtAA fl~ 

icket . " d. caixa• . Xa. 
que 

qUe 

• =a1~i1~lIj;t;I.;;;.r1nal d. cndA • • • ~.rio ao. lldA. •
l' arurando-.. ..parnd••.ta ~ renda 

- n'O Jllt"'1õ 
U n.rvnntill. 

d. cn~. Ano .erá reit9 o ~ 
1el~~~Ir.~,~ac'::;~Ct a roc.!1t., " d••p • ••• o l!quJ.lo

" rendo-.e••• R.~ulde A renda liquida ou 
• 4e Seryentio no exeretcio.. , , 

• At. o diA 10 de cAda ae. eQre o Diario • 
~._~~~~~._;. Corr.r..dor Pora.n.Dt•• QU. det.rmina

...ndo eAAO. ali SlOIlIl. n."8.ea·ri... 
 l
l! ' tr.to pnlco - Junt.m.nt. coa o Di'rio ••rão ~ 
entAdo. o. c08proYAnt•• d•• d8RI~Aa. lAnçadA. DO 
o folba a. pRlA. ento do pecooal a • tuia d. reco

lhtãento do I YRaP. 
ArtAEo 11 - Al'- do Livro nqlli d~.c l~linndoi poli.

rio o. G.rv.ntuArtoo IldotAr outro DiArlo p.ra f no d. 
01hi.onto d, iapooto lIobre o r.nd., obedecida. lS 

tiolação e~p.eltic.. 
Art1~ 12 - EU. J'rovUIoat o .Dtrará .. v1&Ol' DO 4ta 

lR,d. 3unlho da 1980, rav0sad0. Aa di.po.lçõe. COA 
tf"lrio. , 

Publlnu.-••• R.sietra-a•• eu.Pf"I-••• 
!lio r.;ulo. ,a de Ahril d. 1qao 
(.) I) • ~D1U..xo r. a.cK! - CO a GRRAL 1)0\ .JVJl 

4a. P•••oa. 1'I.1õU'O~ 
C..piDfo para ox.rc.r t oa_ 
19.05 a 14.11.80, a. runçoe.
do cart6r10. •• virtu4. d. 180 

tar d. iDt.r••••• partioular•• co,..c ••tu.... ao 

rio. Corr.gedoria G.ral da Ju.tiça do X.tado d. 

l~~o~~ào~DRI!HO HARREr. Corr.g.dor G.ral ~ Ju.tiça.ac 
PHOC.NR 55.222/80 - PORTARIA 16' - O CCRRIGEDUR GEIJ 

DA JUdTIÇA, ao u.o d. oua. atribuiçõ••• DO. t.rao. 4 

1i.po.to ao artiso 741 , II da R••oluçio Judicliria D 

21, d. 21 d. d....bro ae 1976, DESIGNA JOst GEI'lALDO RI 

'uLA GUDU.R1ES, 211 Eacrev.nt. do Cart&rio d. keg1otro 

Civil daa P.o.oa. Jlaturai. do }R Subdhtrito d. eo.fI'C 


· 4. CAMPINAS para .xerc.r, .a subotituição. ao p.rlod
d. 15.5 a 10.11.80, .•• funçõos d. Oricial r.ai~r 40 rol 
rido CartóriO, •• Virtud. d. 180 ~1•• d. l lcwnça par 
,retar d. iDt.r••••• particular•• conc.did. &0 Sorveat 
irio. Corres.doria G.ral d. Juotiça do E.todo d. Sal 
Paulo, .01 14.05.80. Ca> ADRIAH0 y~. Cerr.sedor G.. 
rel 4a Jv.tiça.· 

POBti.BU IIB ElOn:P..lÇl0 DE OFICIAL JUlGa 

PROC.II 46. 51~/77 - PORTAllU NR 160 - O}:ORBEGEDOB CF. 
BAL Dl JUS~IÇÂ. DO u.o d••uaa atribuiçoo! • DO. t.~1 
do diapo.to DO artigo 74. § 4R da ll.eoluçao Jud1ci~ 
ali 2 d. 21 d. du.abro d. 1976 EXONEIU. IUJUA m JDU4 
DEI MARCOKDBS dai tuuçõe. d. Otlci.l ftaior do Cartori, 
d. ReSistro Civil da. P.s.o•• Ratural•• !A~XO. do DiA 
trito da ~.d. da Coaarca d. 510 JOlO DA.!OA VIS~~.Co~ 
Redori. Geral da Jua~!i~O E.ta40 d. São raulo••0. ~ 
.05.80. Ca> .lIIBUNO - Co=as.dor G.:,el da Jua" .... 

PHOCi:SSOS DE LICEltÇA 

}1.389/69 - JOl!GE DE "AlO-VElJ'.ASOO -' l;.crivio do Carti 
rio de R.p.tro Civil. ADexo. do ttuDic!pio 4'- C... 
L~.po Psuli.ta, coaarc. d. JUDdia!, 180 41a. d. l i c.nça 
par~ tratar d. iDt.r••••• particular•• , a partir 4a a. 
ta da pablicaçiio. $'. 14.05.80. • 

5~.799/19 - ~IA WPES DE OLl\'i':IRA - !ocraftat. 40 
la Cartorio d. lot... Ot!cip d. Juotiça. comarca d, ~ 
4r~a. ,a 41a. d. licClllça para trataauto d. aaU4a 
4. a3.~.80 a 22.05.80. SP. 14.05.80. 

34.mm - JOIO jLBIII'fO C.&IADO DE CA8'1'JIO - !ocrivão 40 
128 ~o de '0... 4a Capital, 180 dia. d. lic... 
1)IIZ'& ..na- de laR........ »articüara. ' a part;U da .... 
ta da pa'bllNtIo ma 1_.05.80 

4}.821176 - l1IHIIIlt'O ltAlI'1'IIf!![U - B8criwo 40 eart&rio 
d. ileg1.tro Civil do 17R Subdistrtto-1Iela Vi.ta. coaar
ca da CAoit.1. 40 dia. de licecç. para tratar ~. 1Dt~;-..s:nloul.a:N•• & parUr 4a ela' . SP.~~4a public.çao. 

;mo - J::e vão do 61 carti 
1ça l coa r ca d. ~Br,)iD..,1~ de J • 

oeDqa
5.80 a 12.11.80. SP. 

SILVA - Eacrivão do Cart&rio .. 
a. 2,. 8ubdi.trito-Ca.a Verde l cOllana 

180 41.. 4. lic.aça para tratar a. int.r. ... 
a partir d. data da publicação. SY; 

ara tratu a. 1.at er. • •• iI..rti.... 
14.05.80. 

12 fJlf11J6 
_ .......v Cl~ 

la Oa,pl Dl 

... ~aUl#Nt 

l'.05.ao. 

~.lOVM - àJ:KIIIlO 0VD.IGIIftB DE PÁULA LII'l'B - Eacrhu 
... C....6rio tle 'otu • Odcio d. Ju.tiça, coaarca 4. 
CIIIIIP~, 180 41.. ae '11COD.. a para tratar de iate••••• 
part;1OIal.UH, .. 15.05.80 a 10. 11.80. SP. 14.05.80. 

55.2l!4/80 - GI:RALDO SPIJIOLl GUDWtli:S - e.crhão 40 O!& 
t6r10 ~e a.Sistro Civil do }R Subdi.trito. co.arca d. 
CaapiD.. , 180 41.. d. licença par. tratar ~e iDter••••• 
&o~icu1ar•• , a partir 4a d.ta da pUbli~.çao. SP. 14. 05 • 

55.223/80 - IUUftU &»!PAIO - E.c l"iv;;o do Cart&rio do Dl!. 
tribuidor a II l'artidor ccaarca d. C••pia.." 180 dla. 
d. 1ic.Dça para tratu A. iut.r••••• p.rtlOQ~ar•• , da 
14.05.80 a 09.11.80. SP. 14.05.80. 

5,.2~5/80 - A.1URICABA HENRI (t 'E :~!I..!I ElJlO - .Zacrivão do 
Cartorio 4. R.gistro Civil 4 111 Sub41.trito, coaarca 
d. CaapiDa. 1So di•• de 1 " . • par. tratar 4. int. 
r ••••• partIoulare•• d. 19, . •80 a 14.11.80. SP. 14. 05. 
80. 

55.098/80 - ALDC SCAVONE . ,.••v.nt. do 221 Cart6rio 

d. Rota. da Capitalt~l80 di •• d. lic.aça para trat"'D
to d••a~d•• d. 28.04.80 a 24.10.80. 8.P. 14.05.80. 

l'C If A Pi DESIGlfAÇIO 
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FIs, )....---

, '. ' PROC.C.G.liQ !>5.705Ioo 

", . Tendo ~ ' vieta a repr..;"~nt~ção que 119 toi "n<1oroç1\ 
da pelo Coleg1o l/o:·.....-1al do Era8il, atraves da qual al!. 
ser.. ü.gw>&S ü. te.raçÕ"" no Prorl=ento !lI! ll/~O. - duta 
Corrogedoria Ggra,l dA Justiça dó Esto.do de São P~u1o • 
passo a ana11s&-la, acolhendo elSU2AS' dLD proPOSiÇq"B 
coa0 ."SU,,: _, ' .. ', _,: .. ,"-.;'> _ 

~ - I>etiro e pret":LI!io de = "c~éllcho 0.0& ·cooel 
derAnd~· , do .Provi=~:o, t6~endo-Be constar que 

·co"-Bl<!er4.:>do c;.ue exillto.. C ....T>téri08 'lU .. recebam 8.l,l 
plegentação do .,.,,:b .. por parte do Estado" , _'. _ ' 

R~a~t;., hÁ .. eMentias que ' r 'ocI>beCl euplellsntação 
de verba do Letado e , estas d,,1xara~ de eor cenciooadaB 
na ~o~ivação do ProTioanto, ' eoborA eo. 9sda altere eua 
eub·lIta~cia. dI> "'e~ que lOeelOO taie Cartodos dev"", fiel 
observa.nc1a a s eua ter::aoe. 

_, 2 - O art. lR pa8~a a vigorar 'CQ~ .a sesuinte reda
ç~: , . 

. ·Ó 'L1-n-o Diário da <te:::e1 ta 'e <1a Deep s sa será eaeri 
turado die.rl=e:J.te pel.o serventuário, ou seu suba 
tltuto leg~, 6e~~õ direta sua responsabilidade , 
ai.nc!a 'lu'!! seja a tare'fa entregue a outro servidor 
leg~en~e co:tra~~do~. . 

Jl18ti':ica - se a a1tersç~o, ' 'de Vez que a i~éia. BU:l2, 
jace~te no ?:ov!=e~to toi 4e permitir ~ue inclusiye 
pessoas 8e~ vinculo CDQ O Car~óriO (co:o O asseseor te~ 

• 	nico) pudesse esc:it=a: O Dierio. Pleiteia o Col;;gio 
Notarial, 5ec;io de são Paulo, qus seja i~Berida a e~ 
pressão. auXiUar". A o:ieD.teç8.o ors io.pcsta alcança 
qualquer "~er>1do=·, e~re88io cais aopla e ~ue Gbrange 
<;,ueJ.quer pessoa C;U9 posõUa =~culo co,," a eervellti.a. 

3 - Supr-=>e-se, po::- GUE;eetão do rep:-esentante O §
3" do art. 4'1 ,':0 P:rev1l>ento. Embora' a escrituração_ . d9 
Livro Dierio eeja ~eita ee~r8 no dia,posterior, ~ao ha 
1nconve'IÚe:lte = q~e ae aUOlrim,. o Sluag:-lÚo que me.nc!a 
ide"tlf1car alg'.LIl9 etos pelo numero da guia de custas. 

Suprl=, poio, referido di·op.osirtvo. 

4 - ~t~e O ~pre8.ntante que seja modificsdo 9 
art. 50 do Pro~e::.to, a tilll de .qU!! P08S"-';l os Be.rve~tu;!>. 
rio's 1e.nça: co.o deSõ'esa a aquiaiçao do =aquillA8 e lnOvew 

!lão é _co~Yen1enté a ,' alteração: . 
o 9eereto ::."12.354, de 3. de d9~e::tb:ro de 1941 '(Lex

1941, pego 221), não revogado, pro!be e~re6S8llente que 
'ao 4espesM COi:! sq.n.ial.ão de Dóveis e J:láquinas Bej= 
111IlçadRJI no :P1é..-:10. O i'rorl!:tento nl! 11/60 nada, te6 . a . 
Ter coo. a 1ec;ielAç&!) tiscal, .nem seu objetivo 8' !+BCalj. 
.Ar ó pasa=e::1to 4e nibutos por perte do serventtl.a..--io • 
Os cib~etiTOs do ~tiJoe::.to estão expoetos 'nos ·co;lsid~ 

'· ra:nda • . _ '- ' _ ' ' ' " 	 . 

, Se!-:1déla :to... " 4. ~~rlre.- 'ú&i:ol~s.o _ :.c!er~l: 
'e-= relsçao a et;.BJ! . exisu,cJ.as-,-bsetarla.- 'f · aicples r"VO
6!lção do Pror-=>= to ... i'K=pri:1do tis Cartorios aa dete.r. · 
JO.i=çõee da legiala.yao ted"ral. ' 

. Co::oo.lle aa.~, '~~.id.8U l}J.eriu-quia de no=8.8. ' Cada 
qua1, no al:bito de IIn cO:J.teudo, b\!.llca stl;la:-D de validA 
de ria Consrtttqç&o E'e<1eral.. Nenl>.w::Iâ lei federal. _pode . 
interterir, 90 ubito i.çterDO do E.stsdo~. !e:t esta, .. por ' 
torça do proprio p~neipio tec!erativo, nucleo de nosso 
~giC!e, ' auto:lc!::.1a 1"g1s1atlT1l, D08 l1nd",s de sua COIILP.!!.'· 

,~-' 

. tenda. 	 ,. , 

!,V ()~V(/6- O 

~o'Wv,,~ 
5~I?O 

(l). O 

Z-'1  ~{) 

http:auto:lc!::.1a
http:tiJoe::.to
http:sq.n.ial.�o
http:Pro~e::.to
http:die.rl=e:J.te
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.. 
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CQco c:t68~e. c:::::.2-O E!.S":.'OS, "não bá' tBlar-oo e.=l Me 

rar~u1Q entre &B LO~ ~.~eraia, eatadnais 9 ~un1cI 

peiDo Cada u:a dessas c~~e5~riaB normakivas e . Bobarena 

tentro de su~ Ea!e=a p~~ria de co~et69ciQn (·~BO· de 

ilireito Con.atitucion.al". "d. Saraivo, pago 105). 


~s ~et~~çõe" t~_Pro~ento tOIan editadaá · · no ' 

Estrito "",'Oito c!e co:::;>e~e"cla cesta Corregedoria Ger..u._ . 


De outro 180::'0, 03 .,~e!s e ~áquiDa9 s';qlÚ.r1d08 . P.e.. 
. lo serventua...--i.o i.::lc0=7"ra;4-S8 " seu patr1monio pessoal. 
~e.c:.to que .. e::: CR.60 de ço.. lt:tã::'oria ou de tlortlt. _ ele 
ou sua tHlUa tê" C1=.-! to a 1ndaniuç.ã,o (spós ...va.l~.S!. 
ção do~e~ pelo ;~~ Ccrreredor) ou o aluquel de 
tai e berul•. · - .. 

J.. ae a~tlr a 1!e<'..n.;Ão de8sBs deapesao, pOde=" Q 

co:-:rer de o Eeta:1o te:- te eu~le",pnt .. ,r ,. rendo de . ~. 


se~ent1!l, porqult, n= =0, o serventuári,o adquiriu ' lOQ 

veie e ....quina!!.. ~ .:u~ ••o. 


R..j81~ a propo.h • . 

4 - Uão ae:roo ~ ge "" alterar ci "Cllput" do art.1. 

go •• da De ..... tcr::.a.a Df.o ti c;.lle 88 acreaee!!tar qual <'iue;:: 

para.grato. , tal COSO att.,.~Z"It e. reprelle-ntaçao. 


5 - Os §§ 2Sl e 3~_c!0 Il...-t. 51! I!o Provimento, ~ 9-Ui 

Uae t1ve:-ala au.. re~, .. o original equlvovada. J. 1delo 

foi a c!~ m=ter =..lO. ll.':.!..:a pasta. ~2 houver lança:ae.!l 

to ~8 vmas cl.u;>Ueatu, =-a ~ ead3., mes, . ralativas 9
u' e. ....So.ll fatu..--e, .. ~ conv8!Úente indicar 9nde esta 

~uivada a =t3 f1!!ca!. Se 88 tratar da U!:la im1ce. d~ 

plicata, a ="=-;8.0 1'~;Io8~a !!era de rigor. To<!av.1e, PQ 

ce3 ser. , engloba<!aa nU3 ~co c!is~oeitivo_ 


1:.:. con.se~";ll.Cia, _:!.ca:.do Inlpr1llÜdo O li 3 2 • é dada. 
e. eeguintlt reCaç~ aO ~ 2 2 do art. 5I!: 

"os doc1!mr'ltoe cD9~:".".:õrioB d8~ despesas deve:!) 1-' 

centlrics'-:!.e..s. n5~ l!e:ldo adJrlssive1e notas fiscais 

aicplifiea<!aa, p.~doa e ~ticketB" de ca1~.As ê~ 

plicstas deve~ 8e~.~exa~B as notas fiscais cOK 

reB~ondente8; se ~~&S tore~ as du~licateB rel~

t1va~ a ~a res=a co~?ra. nelas aera anotsdo o ~es 

.'" que foi e~~a~~ a nota fiscal correBpone.~,,~e'~ 


6 - Propõe o rep~.3.?t~~e a alteração ds re~a;ão 
do art. ~Q do-Pro~e~~o. Ea que se ponderar, r9al=dQt~ 

sobro atos e", ' <iu" o s.=-: ~:o.tuá=io não cob::-a ' e:nolu:r.6ntos. 

O objeti....o foi o de e::d;;ir o lanç8lllento, ainda que 09 

e~olc~~ntoB 8ej~ pa5~3 e: parcelas (to~a bastante u~i 

11:8"-a; espe.clal.loenta .= ~e~ue::.as cO'larcan).E;:o cons!2, 


quencla, paG"" e. ur o L-t. &i '" seguinte re,d"çãol 

6 Q 


'da prática do sto • ::e8:00 que o cartório Dão teci"" 

&1naa reee~ldo os ~Ql~.nto.. \ 

§ 1Q '- CollBideI&-ae c!ia.da pratica do :.to, o do \ 

apont&.:llento p=a o CIL.-to=1o de P:roteatoe, ou 6a \ 

laTr~t-ura da esc=-! =a~ .ou d"& procuração pa.:ra o 

C&rt.Op.o do );ot ..... o c!o re!datro .psxa os Reglatro.oL . 


"Art; - .A rec~~ta se:-" lançada no Livro "no dia 

1do ~ ...eio e da 'Z_".:c.los .. I'>ocwaentos, O da c!1s~r1. I 

buiçao para o o:lc~ o ~ Ja.atlça e o do pedido Ge ' 

bebilitaçã,? G., CII.5,,-=.:o.to para o Regl.átro C1vil. 


~ 

http:CII.5,,-=.:o.to
http:Reglatro.oL
http:e~ue::.as
http:rigor.To<!av.1e
http:Con.atitucion.al
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