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PROVIMENTO N,9 12-70 

o Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usan
do de suas atribuições legais, atendendo à Deliberação n,Q 
3-70, da DD. Junta Comercial do Estado de São Paulo, re
solve: 

l,9 - Designar os Escrivães dos Cartórios Distribui
dores das Comarcas do Estado, exceto a da Capital, para 
proceder à autenticação dos livros mercantis, observado o 
Decreto-lei n.'1 486, de 3 de março de 1969, regulamentado 
pelo Decreto Federal n,9 64.567, de 22 de maio de 1969, ou 
seja: 

a) Se os têrmos de abertura e de encerramento foram 
regularmente lavrados na primeira e última páginas nume
radas, se estão datados e assinados pelo comerciante, dire
tor da sociedade por ações ou por seus procuradores e por 
contabilista legalmente habilitado perante o Conselho Re
gional de Contabilistas, ou ainda, apenas por comerciante 
ou procurador, nas localidades onde não houver contabilista 
'habilitado; 

b) Se do têrmo de abertura constam a finalidade a 
que se destina o livro, o número de ordem, o ;número de fô
lhas, a firma ou estabelecimento, o número e a data do 
arquivamento dos atos constitutivos na junta Comercial e 
o número de Cadastro Geral de Contribuintes no Ministério 
da Fazenda; 

c) Se do têrmo de encerramento constam a indicação 
do fim a que se destinou o livro, o número de ordem, o nú
mero de fôlhas e a respectiva firma individual ou sociedade 
mercantil; 
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ti) Se as fichas continuas, em forma de "safo na; , foram 
apresentadas, em substituição aos livros, conforme facultam 
os artigos 8.ç , 9.'1, 10.<;> e 11.'1 do Decreto 64.567, deverá ser 
examinado se os têrmos de abertura e de encerramento fo
ram, respectivamente, lançados no anverso da primeira ficha 
e no verso da última :dobra de cada bloco; 

e) Se forem apresentadas fichas soltas ou avuJsas, o 
escrivão verificará se os têrmos de abertura e de encerra
mento estão lançados, respectivamente na primeira e última 
fichas e se estão tipogràficamente numeradas; 

f) Se foi feito o pagamento d.a taxa ou emolumento 
devidos segundo o Decreto Estadual n.'1 50.067 de 24 de 
julho de 1968. 

2.'1 - A autenticação deverá ser feita na primeira pá
gina :do livro ou na primeira ficha numerada através de 
carimbo com os dizeres constantes do modêlo anexo, em 
se tratando de fichas soltas o carimbo deverá ser aposto em 
tôdas elas; 

3.'1 - Os Cartórios registrarão as autenticações em livro 
próprio, que deverá ser escriturado em fôlhas soltas, con
forme modêlo anexo, para posterior encadernação. Os lan
çamentos serão feitos em duas vias, permanecendo o ori
ginal em cartório, remetendo-se a outra, mensalmente, à Jun
ta Comercial do Estado de São Paulo. 

4.9 - De tôdas as firmas comerciais cujas fichas ou livros 
autenticarem, os Cartórios confeccionarão fichas, em duas 
vias, uma das quais será encaminhada à Junta Comercial do 
Estado de São Paulo juntamente com a relação a que se 
refere o item 3.~, destinando-se a outra à organização do 
Cartório. 

5.'1 - Este provimento entrará em vigor em 1.Q de 
agôsto de 1970, revogadas as disposições em contrario. 

Registre-se publique-se e cumpra-se. 

São Paulo 16 :de julho de 1970, José Geraldo Rodrigues 
de Alckmin - Corregedor Geral da Justiça. 
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Sscretaria de Estado dos Negócios da Justiça 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Barão de Itapetininga, 88 - 5.° Andar 

Para simples conferência do número da firma ou documentos da 
constituição. 

Interessado 

Praça 

Registro N.o 
Confere 

...... Data ........ J ............... J .. . 
Visto 

Escriturário Chefe da Secção 

NOTA ; il!:ste cartão ficará em poder do interessado a fim de ser 
apresentado na secção tôdas as vêzes que houver livros para rubricar. 

ANEXO 4 

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR DA 
COMARCA DE .. ... .. . . . . . . . . . ... . 

Têrmo de Autenticação 
Declaro exatos os tênnos de abertura e 
encerramento desta Fôlha por mim auten· 
ticados. 

. .... de ........ . .. . de 19 .... . 

Autenticador 

1l0LETflf D.\ .\ssocuçÃo DOS SERVENTUÁfilOS 
DE Jl:STlÇA DO E ST<l.DO DE SÁO PAULO * - 45 



ANEXO 5 

32 em (frente e costa) 

N.~ DO 
REGISTRO DATA LOCALIDADE NOME ESP.f:CIE 

4cm 4em 4 em 11 em 4em 

ANEXO 6 

Firma: 

N.q REG. LIVROS N.9 REG. LIVROS N.· REG. LIVROS 
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PROVIMENTO N.Q 12/70, DA CORREGEDORIA 
GERAL A QUE SE REFERE A DELIBERAÇÃO 

DA JUNTA COMERCIAL 

o desembargador José Geraldo Rodrigues de Alcknün,. 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, atendendo à Deliberação n. Q 3/70, 
da DD Junta Comercial do Estado de São Paulo, resolve: 

1.9 - Designar os Escrivães dos Cartórios Distribuidores 
das Comaracas do Estado, exceto a da Capital, para proce
der à autenticação dos livros mercantis, observado o Decreto
lei n.9 486, de 3 de março de 1969, regulmentado pelo Decreto 
Federal n.9 64.567, de 22 de maio de 1969, ou seja: 

a) se os têrmos de abertura e de encerramento foram 
regularmente lavrados na primeira e última páginas numera
das, se estão datados e assinados pelo comerciante, diretor 
da sociedade por ações ou por seus procuradores e por conta
bilista legalmente habilitado perante o Conselho R,egional de 
Contabilistas, ou ainda, apenas por comerciante ou procura
dor, nas localidades onde não houver contabilista habilií.:'ldo; 

b) se o têrmo de abertura constam a finalidade a que 
se detl,tina o livro, o número de ordem o número de fôlhas, a 
firma ou estabelecimento, o número e a data do arquivamento 
dos atos constitutivos na Junta Comercial e o número de 
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda; 

c) se do têrmo de encerramento constam a indicação 
do fim a que se destinou o livro, o número de ordem, o número 
de fôlhas e reS'pectiva firma individual ou sociedade mercantil; 

d) se as fichas continuas, em forma de "sanfona" fo
ram apresentadas, em substituição aos livros conforme facul
tam os artigos 8.9, 9. Q

, 10.9 e 11.9 do decreto 64.567, deverá 
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ser examinado se os têrmos de abertura e de encerramento 
foram, respectivamente lançados no anverso da primeira ficha 
e no verso da úWma dobra de cada bloco; 

e) se forem apresentadas fichas soltas ou avulsas o 
escrivão verificará se os têrmos de abertura e de encerramen
to estão lançados respectivamente, na primeira e última fichas 
e se estão tipogTáficamente n umeradas; 

f) se foi feito o pagamento da taxa ou emolumento 
devidos segundo o Decreto Estadual n. 9 50.067 de 24 de julho 
de 1968. 

2.9 - A autenticação deverá ser feita na primeira página 
do livro ou na primeira ficha numerada, através de carimbo 
com os dizeres constantes do modêlo anexo; em se tratando 
de fichas soltas, o carimbo deverá se aposto em todas elas; 

3.9 - Os Cartórios registrarão as autenticações em livro 
próprio, que deverá ser escriturado em fôlhas soltas, confor
me modêl0 anexo, para posterior encadernação. Os lança
mentos serão feitos em duas vias, permanecendo o original 
em cartório, rementendo·se a outra, mensalmente, à Junta 
Comercial do Estado de São Paulo. 

4.9 - De todas as firmas comerciais cujas fichas ou 
livros autenticarem, os Cartórios confeccionarão fichas, em 
duas vias uma das quais será encaminhada ~ Junta Comercial 

do E'stado de Sã.o Paulo juntamente com a relação a que 
se refere o item 3.9, destinando-se a outra à organização do 
Cartório. 

5.'1 - Este provimento entrará em vigor em 1.'1 de agôsto 
de 1970, revogadas as disposições em contrário. 

Registre, publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 16 de julho de 1970. 

José Gel"aldo Rod/rigues de Alckmm 

Corregedor Geral da Justiça. 

Transcrito do "Diário, 
de S. Paulo", 15/10/70 
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