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40.? - f:ste Pro:vimento entrará em vigor na data de: sua 
publicação, revogados, sõbre a mesma matéria, o Provimento 
n.? 4 I -53 e as disposições em contrário. 

Publique-se e envie-se cópia aos corregedores permanentes 
de cartórios não o'ficializados e serventuários de Justiça, para que 
êstes dêem conhecimento aos escreventes, fiéis e auxiliares. 

São Paulo, 29 de dezembro de 1967. 

a) ALCEU CORDEIRO FERNANDES 

Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N.? 16/67 

Referente às correições gerais nas comarcas de Pôrto Ferreira, 
Descalvado, Moji-Guaçu, Itararé, Angatuba, Osvaldo Cruz, 
São José do Rio Prêto e José Bonifácio. 

1. Em obediência ao Regimento das Correições, cumpre-me 
baixar o presente provimento, a fim de dar publicidade ao resumo 
dos trabalhos efetivados no segundo semestre do corrente ano, 
com referência às correições gerais realizadas. bem como esta
belecer normas diretivas para o aperfeiçoamento dos serviços 
cartorários. 

2. Em companhia dos ilustres magistrados Drs. Edgard 
Apparecido de Souza, João Benido Burnier Júnior e Tito de 
Oliveira Hesketh, Juízes Auxiliares, e do digno escrivão da Cor
regedoria Geral, Sr. Ezio Donati, visitei, em correição geral. no 
período compreendido entre 17 de agõsto e 25 de novembro, sete 
(7) comarcas do interior do Estado: Põrto Ferreira, Descalvado, 
Moji-Guaçu, Itararé, Angatuba, Osvaldo Cruz, São José do Rio 
Prêto e José Bonifácio. Dessas comarcas, Pôrto Ferreira, Moji
-Guaçu e Angatubas foram visitadas pela primeira vez. 

3. Na oportunidade, não obstante o mau estado das estradas, 
na maioria de terra, visitei, pessoalmente, todos os municípios e 
distritos das comarcas de OSVALDO CRUZ, compreendendo 
Lagõa Azul. Sagres e Salmorão, de SÃO JOSÉ DO RIO PRf:TO, 
abrangendo Engenheiro Schmidt, Ipiguá, Bady Bassitt, Cedral, 
Talhado, Nova Aliança, Uchõa, Mendonça, Guapiaçu, Adolpho, 
Potirendada e Nova Itapirema, e de JOSÉ BONIFÁCIO, com
preendendo Ubarana. 
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4. Para o efeito do cômputo previsto na lei, a correlçao 
geral na comarca de São José do Rio Prêto, em virtude da sua 
extensão e importância, equivale a três (3) correições. 

5. As irregularidades e defeitos encontrados em alguns car~ 
tórios foram anotados nos respectivos livros de visitas, recomel1~ 

dando~se, conforme o caso, ao Dr. Juiz de Direito Corregedor 
Permanente que dê melhor orientação, no sentido de regularizar 
e aperfeiçoar os serviços. 

6. Os edifícios destinados aos trabalhos forenses algumas 
das comarcas visitadas estão exigindo urgentes providências para 
que possam atingir a sua finalidade. 

Assim, o "Forum" de Moji~Guaçu está pessimamente ins~ 

talado: o de Pôrto Ferreira, embora instalado em edifício nôvo, 
funciona conjuntamente com a administração municipal. 

De outra parte, o "Forum" de Descalvado está interditado 
e o de Osvaldo Cruz, conquanto funcione em prédio nôvo e de 
boa aparência, apresenta defeitos de construção que estão exi~ 

xindo medidas urgentes para a sua eliminação. 
7. Os edifícios das cadeias, também, de um modo geral. não 

alcançam seus objetivos. 
Há contraste como o de São José do Rio Prêto, cujo Palácio 

da Justiça está magnificamente instalado, ao passo que a Cadeia 
Pública, apinhada de presos, não apresenta condições para um 
funcionamento adequado. 

A propósito, foram solicitadas providências do Poder com~ 
petente. 

8. Durante a visita às prisões, verifiquei, pessoalmente, a 
situação processual de cada um dos presos, determinando as pro~ 
vidências cabíveis. 

Na cadeia de São José do Rio Prêto, p.e .. havia cêrca de 
49 presos, - alguns em situação irregular sendo que, na de 
José Bonifácio, estavam recolhidos vários réus sujeitos a processo 
em São José do Rio Prêto. 

Ainda em São José do Rio Prêto, visitei o "Instituto Penal 
Agrícola", que, em virtude de sua direção e ótimas instalações, 
vem colhendo bons resultados. 

O seu digno Diretor, Dr. Rubens Cardoso Machado, vem 
revelando grande dedicação e interêsse na solução dos problemas 
do Presídio. 

9. Os serviços afetos aos magistrados estavam, de um 
modo geral. em ordem. Nas comarcas de maior importância, 
como, p.e., São José do Rio Prêto e Osvaldo Cruz, os juízes man~ 
tinham os seus serviços atualizados. Cumpre notar que o titular 
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da comarca de Osvaldo Cruz estava afastado. por motivo de 
moléstia. e à frente de Sua jurisdição se achava o M.M. Juiz de 
Direito da 1.~ vara da comarca de Tupã. Dr. Paulo Lúcio No~ 
gueira. que acumulava as funções. 

10. Como foi assinalado no item 5 dêste Provimento. no 
curso de exame de livros. papéis e documentos. foram observados 
erros. irregularidade e omissões. que deverão ser emendados e 
supridas. 

Para tal fim. além das recomendações e determinações con~ 
signadas nos têrmos lavrados nos livros de visitas. com a fixação 
de prazos para a regularização de livros e papéis. determino a 
observância dos Provimentos baixados pela Corregedoria Geral. 
especialmente os de n.% 3/66. 8/66 e 7/67. relativos às correições 
anteriores. É oportuno. outrossim. esclarecer que os livros obri~ 
gatórios dos cartórios são os relacionados a seguir. Na primeira 
parte são discriminados os livros que cada cartório deverá possuir. 
independentemente dos anexos que tenha. A seguir. são enume~ 
rados os livros referentes a cada um dos anexos: escrivania. dis
tribuidor. contador. partidor. depositário público. tabelionato de 
notas e de protestos de títulos e registros públicos. 

LIVROS OBRIGATóRIOS EM CADA CARTóRIO QUAIS~ 
QUER QUE SEJAM AS SUAS ATRIBUIÇõES 

Visitas e correições (para lavratura dos têrmos de audiên~ 
cias. visitas e inspeções e para a transcrição dos provimentos do 
corregedor - Decreto estadual n. Q 4.786. de 3~12~1930. art. 6.Q

; 

Registro diário da receita e despesa (Decreto estadual n. Q 

5.129. de 23~7~1931); 

Protocolo de autos e papéis. para o registro. nos casos de 
entrega ou remessa que não implique devolução; 

Classificadores (um para cópia dos o'fícios - expedidos. 
outro para ofícios recebidos e não entranhados - nos autos e 
outro para classificação dos provimentos. portarias. circulares e 
instruções. com índices); 

Ponto dos servidores (Provimento n.? 9/66. da Corregedo
ria Geral. "in" D. J. de 27-12-1966. quanto a cartórios não ofi~ 

cializados) ; 
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Registros de férias e penas disciplinares dos servidores da 
Justiça e de movimento dos mesmos servidores e autoridades 
judiciais (Provimento n. Q 15/67, da Corregedoria Geral); 

NOTA: Os cartórios oficializados não precisam ter o registro diário da 
receita e despesa e o registro de férias, movimentação e penas disciplinares. 

ESCRIVANIA EM GERAL 

(cível, de acidentes do trabalho, de executivos fiscais, 
trabalhistas e criminal): 

Registro geral de feitos (cíveis, de acidentes do trabalho, de 
executivos fiscais, trabalhistas e criminais), com índice (Decreto 
estadual n.9 4.786, de 3-12-1930, art. 40, § 5.9 ; Cód. de Proc. 
Civil, art. 50); 

Carga e des carga de autos e papéis, em geral (Lei estadual 
n.\> 2.421, de 14-1-1930, art. 136; Provimento - n.\> XX/66, do 
Consellho Superior da Magistratura, "in" D. J. de 6-7-1966); 

Carga e descarga de autos para juiz, promotor de justiça e 
advogados (Provimento n.9 XXIj67, do Conselho Superior da 
Magistratura, "in" D.J. de 1-9-1967; 

Carga e descarga de mandados entregues aos Oficiais de 
justiça, peritos e avaliadores; 

NOTAS: 1 ~ Os livros de carga, conforme o movimento do cartório, po
derão ser distintos, um para juiz, um para promotor e outro para advogados. 

2 ~ No livro de carga e descarga de mandados entregues aos ofiicais 
de justiça, anotar as custas por ê1es percebidas, para os efeitos do art. 7.' 
da Lei estadual n.' 593, de 31-12-1949. 

ESCRIVANIA CíVEL 

Registro de testamentos (Cód. de Proc. Civil, art. 526); 
Protocolo de audiências (idem, art. 272); 
Registro de sentenças (cíveis, de executivos fiscais, de aci

dentes do trabalho e trabalhistas); 
Têrmos de compromisso de tutores e curadores (Cód. de 

Proc. Civil, art. 601); 
Cofre de órfãos (Provimento n.\> 12/59, da Corregedoria 

Geral, "in" D.J. de 7-11-!960); 
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Registro de inquéritos judiciais falimentares (Provimento 
n.9 43/53, da Corregedoria Geral, "in" "Rev. dos Tribs.", 
219/610) ; 

Registro de executivos fiscais estaduais (Lei estadual n.9 

2.844, de 7~1~1937, art. 88; C.I.T., Liv. XI, art. lI); 

NOTA: Poderá haver. ainda, o registro de audiência e atas da Justiça 
do Trabalho (C. L. T., arts. 817 e 851), se não forem lançadas no livro 
de que trata o art. 272 do Cód. de Proc. Civil. 

ESCRIVANIA CRIMINAL COMUM 

Protocolo de audiência (Cód. de Proc. Penal, art. 538); 
Registro de sentenças criminais (idem, art. 389); 
Fianças criminais, com índice (idem, art. 329); 
Rol dos culpados, com indice (idem, art. 393, n.9 II, Lei 

estadual n.9 11, Lei estadual n.9 3.049, de 19-9~1937, art. 11); 
Registro de .. sursis", com índice (Cód. Proc. Penal, art. 709); 
Registro do sêlo penitenciário, com índice (Decreto~lei fe~ 

deral n.9 1.726, de 1~11~1939, art. 19; Provimento n.'1 XXIX/67, 
do Conselho Superior da Magistratura, "in" D.J. de 11~8~1967; 

Registro de Comunicações ao Departamento de Investigações, 
constando os seguintes dados: n.9 de ordem, destinatário, réu, 
n. 9 de registro e do processo, resumo do assunto, devendo os 
escrivães apresentar o livro, mensalmente e dentFO dos cinco 
primeiros dias, ao "visto" do juiz competente (Decreto estadual 
n.9 11.285, de 5-8~1940, arts. 6.9 e 7. 9 ). 

NOTA: O rol dos culpados, o registro de "sursis" e o registro do sê lo 
penitenciário poderão ser feitos num ún:co livro apropriado para tôdas as 
anotações, conforme modêlo elaborado pela Corregedoria Geral da Justiça. 

ESCRIV ANIA DO JúRI E DA CORREGEDORIA 
PERMANENTE 

Alistamento anual dos jurados (Cód. de Proc. Penal, art. 
439) ; 

Atas do Júri (idem, arts. 494, 698, 704 e 705); 
Sorteio dos jurados (idem, art. 428); 
Registro de sentenças: 
Fianças, com índices; 
Rol dos culpados, com índice; 
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Registro de "sursis", com índices; 
Registro do sêlo penitenciário, com índice; 
Registro de comunicações ao Departamento de Investigações; 
Registro de inquéritos policiais (Provimento n.9 1/47, da 

Corregedoria Geral da Justiça, "in" O.}. de 23-1-47); 
Registro de comunicações de acidentes do trabalho: 
Compromisso de autoridades e servidores da Justiça, com 

índice: 
Registro de portaria de nomeação; 
Registro de férias e penas disciplinares dos servidores da Jus

tiça e de movimento dos mesmos servidores e autoridades judi
ciais (Provimento n5> 15/67, da Corregedoria Geral da Justiça); 

Tombo dos objetos, móveis e pertences do Estado: 
Ponto dos oficiais de justiça (Portaria n.? 170/64, da Cor

regedoria Geral. "in" O.}. de 10-11-1964). 

NOTAS: I - O escrivão do Júri é o escl'ivâo das correlçocs, nas co
marcas do interior do Estndo (Decreto estadual n.' 4.786, de 3-12-1930. 
art. 5.·, n! I1I). 

2 - O registro dos provimentos dos corregedores deve ser feito no livro 
de visitas e correições. 

3 - Ver notas anteriores e ci~ações. na parte referente a escrivania cri
minal comum. 

-4 - O alistamento semestral dos jurados e o sorteio mensal dos jurados 
do Júri Economia Popular, assim corno as atas de julgamento dêsse Júri 
poderão ser feitos nos livros do Júri comum. 

ESCRIVANIA DE MENORES 

Registro de decisões definitivas sôbre menores de 18 anos 
de idade (Lei federal n.~ 5.258, de 10-4-1967, art. 5.<.»; 

Registro de menOres empregados (idem, art. 12: C . L. T., 
arts. 415 e segs.); 

Registro de entregas de menores para guarda e responsabili
dade (Cód. de Menores, art. 55); de sujeição de menor a liber
dade vigiada (Decreto federal n.<;> 17.943-A. de 12-10-1927); de 
colocação de menor sob soldada (Decreto citado. arts. 27 e 49): 
de colocação de menOres em família (Lei estadual n.~ 560. de 
27-]2-]949): 

DISTRIBUIDORES 

Registro de feitos cíveis, com índice: 
Registro de feitos criminais, com índice; 
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Registro de executivos fiscais, com índice, distingüindo-se, em 
casas próprias, os executivos federais, estaduais e municipais; 

Registro de feitos trabalhistas; 
Registro de livros comerciais; 
Registro de escrituras; 
Classificadores (pastas), para o arquivo das copIas auten

ticadas dos cálculos, liquidação, partilhas e avaliações, se o dis
tribuidor tiver algum doeS anexos de contador, partidor ou fôr 
também avaliador, 

DEPOSITÁRIOS PúBLICOS 

Decreto estadual 11,9 1.118, de 31-3-1903, art. 16): 

Registro diário, para escrituração dos depósitos; 
Registro de contas-correntes - rendimentos, com índice; 
Balanço de entrada e saída de dinheiro; 
Registro de imóveis, com índice; 
Registro de imóveis, com índice; 
Registro de semoventes, com índice; 
Registro de papéis de crédito, com índice; 
Registro de jóias, r-edras e metais preciosos, com índice; 
Registro de aluguéis de prédios urbanos, com índice; 
Registro de aluguéis de prédios rústicos, com índice; 

NOTAS: I ~ De acôrdo com o movimen~o do cartório, poderá o corre-
gedor permanente autorizar a abertura de apenas os livros indispensáveis à 
medida que surgir a necessidade, 

2 ~ Observar 3S instruções do item VI do Provimento n,' 7/67, da 
CorregedOria Geral (D, J, de 8-8-1967) e bem assim as do Provimento 
n,' XXXlII/67, do Conselho Superior da Magistratura), 

TABELIONATO DE NOTAS 

Notas, em geral; 
Procurações; 
Substabelecimento de procurações (permitindo~ se o substa

belecimento no livro de procurações, ou no de notas em geral); 
Pasta para o arquivamento das procurações (por instrumento 

público ou escrito particular), nos têrmos do item IV, letras "a" 
e "b", do Provimento n,9 7/67, da Corregedoria Geral, "in" D.]. 
de 8-8-1967); 
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Índices de cada um dos livros supra e organizados pelos nomes 
dos outorgantes e outorgados, inclusive dos de suas espôsas, 
quando intervieram nos atos (autoriza-se o uso de fichário, para 
êsscs fins); 

Registro de firmas~padrão, para serem confrontadas por 
ocasião do reconhecimento de firmas, podendo o livro ser substi~ 
tuído por fichas; 

TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E 
TíTULOS 

Apontamento das letras e titulas apresentados. com índice 
(Provimento n.\> 2/61, da Corregedoria Geral. "in" D.J. de 
4~7~1961); 

Registro dos instrumentos de protestos e índice respectivo 
(Decreto federal n.0 2.044, de 31~12~1908, art. 29, parágrafo 
único) ; 

Registro dos instrumentos de protestos para fins falimentares, 
com índice (Decreto-lei federal n.? 7.661. de 21-6-1945, art. 10); 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

Registro de feitos: 
Liuro A - de nascimentos, com 300 fôlhas (Decreto federal 

n.!) 4.857, de 9-11-1939, art. 43); 
Duro B - de casamentos, com 300 fôlhas (idem); 
Liuro C - de óbitos, com 300 fôlhas (idem); 
Liuro D - de registro de editais de proclamas. com 300 fôlhas 

(idem); 
Liuro E - de inscrição dos demais atos relatiuos ao estado 

ciuil, com ISO fôlhas, somente para os cartórios da sede da 
comarca (no cartório do l.\> Ofício ou da V subdivisão judiciária), 
podendo o juiz competente autorizar o seu desdobramento em 
livros especiais de emancipações, interdições e ausências (idem). 

NOTAS: 1 - Todos os livros deverão dispor de indice alfabélico. 

2 - A cada um dos livros A, B, C e E, corresponde um livro-talão 
(Decreto n.' 1.857, de 1939, arts. 31 e 53). 

3 - No livro de registro de feitos, registrar os processos de habilitação 
para casamento, justificações, editais de proclamas vindos de outros cartórios, 
mandados judiciais, petições de abertura de assento de nascimento e de retifi
cação de registro pelo rito sumarissimo. 
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURíDICAS 

Livro A - para os fins indicados nos n.Q' I e lI, do art. 122, 
do Decreto federal n.Q 4.857, de 1939, com 300 fôlhas; 

Livro B - para a matrícula das oficinas impressoras, jornais 
e periódicos, com 150 fôlhas. 

NOTA:: 1 - Os registros deverão ser anotados em livro de protocolo, 
que poderá ser próprio ou o destinado ao registro de titulos e documentos 
(Decreto n.· 4.857, art. 110). 

2 - Os índices serão feitos de acãrdo com o art. 126 do mencionado 
Decreto. 

REGISTRO DE TíTULOS E DOCUMENTOS 

Livro A - Protocolo: 
Livro B - Transcrição integral: 
Livro C - Registro por extrato: 
Livro D - Registro de penhores, cauções e contratos de 

parcerias: 
Livro E - Indicador Pessoal (Decreto cit., art. 14:7). 
(Os livros A, B, C. O e E deverão conter, cada qual, 300 

fôlhas) . 
Livro de registro de firmas ou razões comerciais (Decreto 

federal n." 916, de 24:-9-1890, art. 11). 

REGISTRO DE IMóVEIS 

Livro n5' 1 - Protocolo, com 300 fôlhas; 
Livro n.Q 2 - Inscrição hipotecária, com 300 fôlhas; 
Livro n.9 3 - Inscrição das transcrições das transmissões, 

com 300fôlhas; 
Livro n.9 4 - Registros diversos, com 300 fôlhas; 
Livro n.9 5 - Emissão de debêntures, com ISO fôlhas; 
Livro n.9 6 - Indicador real, com 300 fôlhas: 
Livro n. 9 7 - Indicador pessoal, com 300 fôlhas; 
Livro n.9 8 - Registro especial, com 300 fôlhas; 
Livro n.'? 9 - Registro de cédulas de crédito fU'ral, com 300 

fôlhas (Provimentos n. QB 4:/67 e 8/67, da Corregedoria Geral. 
"in" O.J. de 30-5-1967 e 26-7-1967; Decreto-lei federal n.\> 167, 
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de 14-1-1967; Decreto federal n.9 61.132, de 3-8-1967, que mo
dificou os arts. 182 e 188 do Decreto federal n.9 4.857, de 1939, 
e lhe acrescentou o art . 196-A); 

LIVRO AUXILIAR 

Livro de registro de bens de família (Cód . de Proc. Civil, 
a rts. 650 e seg.). de uso facultativo, porque os registros poderão 
ser feitos no livro n ." 4. 

NOTAS: I -- Além dos livros relacionados, haverâ o liv ro- talão, para 
lançamento resumido de todos os atos de registro (Decreto n.· 1 .857, de 1939, 
art. 182, pa râg . nico) . 

2 -- As custas pela inscrição e respectivas averbações da cédula de crê
dito rural são as previstas pela Lei estadual n.· 9.895, de 8-11-1967, que 
acrecentol'l os itens VIII e IX à Tabela K, do Regimento de Custas. 

POlíCIA JUDICIÁRIA 

Delegacias de Polícia: 

Visitas e correições; 

Registro geral de presos; 

Registro de inquéritos e processos sumários, com índice; 

Registro de criminosos foragidos e índice; 

Têrmos de fianças criminais, com índice; 

Carga e descarga de autos e papéis; 

Registro de queixas (Decreto-lei estadual n.9 11.285, de 
5-8-1940, art. 15); 

Registro de prisões com algemas (Decreto estadual n .Q 19.903, 
de 30-1-1950, art. 3.9 ); 

Registro de visitas do Ministério Público; 
Prisões: 

Visitas e correições; 

Registro de entradas e saídas de presos, com índice; 

Registro de óbitos ocorridos nas prisões; 

Registro de ordens das autoridades; 

Registro de objetos e valõres dos presos; 
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Registro médico (Decreto estadual n.9 24.688, de 28-6-1955. 
art. 5.9 ); 

Registro de visitas do Ministério Público. 

11. Para os devidos fins, é expedido o presente Provimento, 
que deverá ser transcrito integralmente no livro de visitas do 
cartório da corregedoria permanente e, na parte que interessar, 
nos livros de visitas dos demais cartórios, das comarcas de Pôrto 
Ferreira, Descalvado, MOji-Guaçu, Itararé, Angatuba, Osvaldo 
Cruz, São José do Rio Prêto e José Bonifácio, 

Registre-se, publique-se e afixe-se no edifício do "Forum" 
de cada uma dessas comarcas, remetendo-se cópia às demais co
marcas do Estado. 

São Paulo, 29 de dezembro de 1967. 

a) ALCEU CORDEIRO FERNANDES 

Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N.Q 2/68 

O Desembargador Hildebrando Dantas de Freitas. Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo. no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que ficou decidido no Processo n,Q 
CG-29.389/68. 

Determina aos Oficial dos Registros de Imóveis de todo o 
Estado que façam afixar nos cartórios, em lugar bem visível e fran
queado ao público, juntamente com as Tabelas estabelecidas pelo 
Regimento de Custas, os incisos acrescidos pela Lei estadual n.'! 
9.895, de 8 de novembro de 1967 (publicada no D.O.E. de 
9-11-1967), sublinhando-se, outrossim, a necessidade da rigorosa 
observancia do disposto nos artigos 8.9 "caput" e 9.9 da Lei 
estadual n.'! 4.831, de 28 de agôsto de 1958. 

Competirá aos Juízes Corregedores Permanentes a fiscalização 
do cumprimento das presentes instruções. 

Registre-se e publique-se. 

São Paulo, 18 de abril de 1968. 

(a) HILDEBRANDO DANTAS DE FREITAS 

Corregedor Geral da Justiça 
Publicado no "Diário da Justiça" de 23/4/68. 
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Referente às corre:tç'5es gerais 

nas comarcas de Pôrto Ferreir~, De~ 

calvado, Moji-Guaçu, Itararé, Anga
tuba, Osvaldo Cruz, São J oeé de R:.O 

A , , 

Preto e Jose Benifacio. 

1. Em obediênci~ ao Regimento das Cor-
reições, cumpre-me baixar o presente provimento, a fim de 

'ar publicidade ao resumo dos trabalhos ef0tivados no segun-
A' ~ 

do semestre elo corrente ano, com referencia as correiçoes é@ 

rais ret.üizadas, bem como eGtBbelecer normas dir2tivas par a 
, 

o aperfeiçoamento dos serviços cartorarios. 

2. Em co'.:rpanhia dos ilustres magistr.§!: 

dos Drs. :Cdgard ApparGcido de Souza, Jo[:o Penido Burnier Jú

nior e Tito de Oliveira Hesketh, Juizes AllxiliareE, e do 

digno escrivão da Corregedoria Gero.l, Sr. Ezio Donati, visi

tei, em correição geral, no per:Lodo cOr.1preendido entre 17 de 
A 

agosto e 25 de novembro, sete (7) comarcas do interj.or do E~ 
A ,

tado:- Perto Ferreira, Desca1vado, Moji-Guaçu, Itarare, An~ 

tuba, Osvaldo Cruz, São José do Rio prêto e José Bonifácio • 

Dessas comarcas, pôrto Ferreira, Moji-Guaçu e Angatuba foram 

visitadas pela primeira vez. 

3. Na oportunidade, não obstante o 

mau estado das estradas, na maioria de terra, visitei, pea 

soa1mente, todos os munic:Lpios e di.stritos das comarcas de 

OSVALDO CRUZ, compreende-ndo Lagôa Azul, Sagres e Salmorão,de 

SÃO JO~ DO RrO PR~TO, abrangendo Engenheiro Schmidt, Ipi 

guá, Bady Bassitt, Cedral, Ta.lhado, Nova Aliança, UChôa,Men

donça, Guapiaçu, Adolpho, Potirendaba.e Nova Itapirema, e de 

JOSÉ BONIFÁCIO, compreendendo Ubarana. 

L 

http:interj.or


- fls. 2 

.. 

o 

• 


,.
4. J?ara o efeito do computo previsto

#IV AI ~ "'" na lei, a correiçao geral na comarca de Sao Jose do Rio Pre

to, em virtude da s~a extensão e ioportência, equivale a 

três (3) correições • 

As irregularidades e defeitos enc~ 

trados em alguns cartórios foram anotados nos respectivo~ li 

vros de visitas, recomendando-se, conforme o caso, ao Dl' • 

Juiz de Direito Corregedor Permanente que de
.. 

melhor orie~ta-
.... 

çao, no sentido de regularizar e <",perfe içoar os serviços. 

6. Os edifícios destinados aos traba

lhos forenses de algumas das COMarcas visitadas estão exigill 
...

do urg~ntes providencias peru que possam atingir a sua fina

1idade. 

Assim, o IIForum" 'de Moji-Guaçu está pessima

mente instalado; o de pôrto Ferreira, embora in~ta1ado em e

dif1cio,nôvo, funciona conjunt~mente com a administraçeo mu

nicipal. 

De outra parte, o ":Forum" de Descalvado 
,

esta 

interditado e o de Osvaldo Cruz, conquanto funcione em pré~ 

nôvo e de boa aparênCia, apresente. def3itos de construção 

que estão exigindo medido.s urgentes pEtrC a sua eliminação. 

,
7 • Os edifícios das ca~eins, tambem , 

de um modo gel'ul, não a1cc,nçc;m seus objetivos. 
, s-' ARa contrastes como o de ao Jose do Rio Pre

to, cujo Palácio da Justiça est6 mnGnificamente instalado,ao 

passo que a C~deia Pública, apinhndn de ~resos, não apresenta 

c ondições para um funcionamento adequado. 

A propósito, foram solici tr,dD,s providêncies_ 

do Poder competente. 

8. Durante a visita às prisões, veri
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verifiquei, pessoalmente, U situação processual de cads um 

dos presos, determinando as providências cabiveis. 

Na cadeia de são José do Rio Prêto, p.e., ha 

via cêrca de 49 presos, - alguns em situação irregular sendo 
, , '. ' que, na de Jose B.onifacio, estavam recolhidos varJ.Os reus s.,B 

jeitos a processo em Se.o JosÉ do Rio prêto. 
_, A 

Ainda em Sao Jose do Rio Preto, visitei o 

"Instituto Penal Agr{cola", que, em virtude de sua direção 

e ótimas instalações, vem colhendo bons resultados. 

O seu digno Diretor, Dr. Rubens Cardoso Ma 

chado, vem revelando grande cledicnção e interêsse na solu 

ção dos problemas do Presidia. 

9. Os serviços afetos aos magistrados 

estav8.m, de 11m modo geral, em ordem. Nas comarcas de maiar_ 

importância, como, p.e., São José do Rio prêto e Osvaldo 

Cruz, os juizes mantinham os seus serviços atualizados. Cum

pre notar que o titular da COt:l2.rca de Osvaldo Cruz estava 'ª 
festado, por motivo de moléstia, e n frente de sua jurisdi~ 

ção se 2.chava o M.li. Juiz de Direito da lª vara da cornCtrca -: 

de Tupã, Dr. Paulo Lúcio Nogueira, que c.cumulava as funções. 

Á 

10. Como foi assinalado no item 5 des

te Provimento, no curso do exame de livros, papéiS e documen 

tos,. forem observados diversos erros, irregularidc.des e omi~ 

sões, que deverno ser emendndos 0 supridas. 
, Para tal fim, c.lero das recomendaçoes e dete~ 

minações consignadas nos têrmos lavrDdos nos liVTOS de visi 

tas, com a fixação de prazos pera a regularização de livros_ 
, A 

e papeis, determino a observancia dos Frovimentos baixados 

pela Corregedoria Geral, especialmente os ~e nºs 3/66, 8/66 

' e 7 67, / relativos ~s correiçoes anteriores. É oportuno, o,!! 

trossim, escleracer que os ~i~ ~trig&tórios dos çartór.ks 
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e~o oa rclc:.cionc.dos a seguir. 	 l'Jc. :,'rimeirr:. parte ae<) discrri 
, . ,

minados os livros que C2dc. ca.rtorlo devera possuir, indepen

dentemente dos anexos que tenha. A seguir, sno e~rados 

00 1i\TOa referentes ~ cnda um dos anexos: escrivania, dis

tribuidor, contQdor, partidor, depositário público, tebe1io

nQtQ de notas e de protestos de titu10s e registros públicos. 

LIVRO~ OBF.I(!idf_6RJo§ ~ Cf~DAuº}ill1_~~Q gUAI~-: 

~.B. QUE .;S3JJlli ~ .§YAS ATR.1J3.UIÇ tE.J3 : 

Vi st~ !l. ..9...Q.r.:.r..e içõe ê. (para lavratura dos tê:j:' 

mos de audiêncic:.s, vis i tas e inspeçõe E' e para a. trans?riç;~ .:' 

dos provimento~ do corregedor - Decreto estadur:ü nQ 4. 786 ~ ;~,~ 

3-12-1930, art. 6 2 ); 

to cotc.dua1 nº 5.129, de 2)-7-1931); 

P.!C!.:t!..9*s9l:.Q ~ E-ut..Q§ ~ .E.§:]2éia, para o regif'lT!:',",; 

nos casos de entrega ou r2;messa Que nno implique devoluç~.:); 

~ . d ( '. d f 	tc .C 1 i 	 um pC:.I'c; cOpJ.u os o l l03 _,_?~~s..~~ 

expedidos, outro pare. ofiCiOS recebidos e U80 Gntra~hados 

nos nutos,o outro para c1assificaçno dos provimentos, porta

rias, circulares e instruções, 	com índice); 

Ponto dos s·:;rvidorea (Provil"lent o nQ 9/66, de----." ... -- ._; , 
.. 	 Corregedoric Gcrcl, "in" D.J. dG 27-12-1966, qu...nto a ce.rto

~ios não oficializados); 

servidores da Justiça e de movimento dos mesmos servidore,s 

precisem ter o registro diario de, receite e despesa 

e autoridades judiciais (Provimento nQ 15/67, da Corregedoria 

Cerel) ; 

N o te: ,- Os cnrto
, 

rios oficiclizcdo8 n[',o  -

e o re
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registro de férias, movimentação e pen8s disciplinares. 

E SCRriLI'HA IDlI a':':Ul.L. 	 . 

(cível, de acidentes c.o trnbe.Hl° , de executivos fiscais,trc.. 

b~lhistas e criminal): 

.. 


tas do trp.balho, de executivos fiscnis, trc~bc.lhistas e criMl 

naia), com índice ~DecrGto ~stadual nº 4.786, de 3-12-1930 , 

art. 40, § 5º; Cód. de Proc. Civil, art, 50); 

(Lei estadual nº 2.421, de 14-1-1930, art. 136; Provimento 

nº ll/66 , do Conselho Superior de, Mncistrc:. t urc., 11 in" D.J. de 

6-7-1966) ; 

.!2!: ~ i.UFU~j...Q...o. ~ Gdv<2,.gndos (Pro'vimento, nQ XXI/67, do Conse 

lho Superior de. HO,gistrc.tnrc., "in" D.J. de 1-9-1967); 

N o t c. s : I - Os 1iyros de carga, conforme 

o movimento do cartório, pOderéo SGr di~tintos, um pare juiZ, 

um para promotor e outro pGr& advogndos. 

2 	 - No livro de C8r e descC'.rgn de mandados 

'" entregues nos oficinis de justiça',nnotar 8.8 custas por eles 

percebidas, pera o~ efeitos do art. 72 de. Lei estadual nQ 

593, de 31-12-19~9. 

E SeR IV 1.liI ~ e nrp::J;: 

vil. o.rt. 526); 

A

Protocolo J!§. ~ienci9:..s (idem, o.rt. 272); 

Registro de se~tença~ (cíveiS, de executivos 
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fiscais, de acidentes do trabalho e trabalhistas); 

Têrmo~ _de. com12..r..Qn1!.ê...E!.Q de tut<1F...9..ê.Q curador~~ 

(Cód. de Proc. Civil, crt. 601); 

Cofre ~ ~cos (Provimento nº 12/59, de Cor 

regedoria Geral, "in" D.J. de 7-11-1960); 

(Proviment o nº 43/53, da Corregedoria Gerel, "in" "Rev. dos 

Tribs.",2l9/6l0); 

estadual nº 2.844, ele 7-1~·1937, art. 88; C.I.T., Liv.XI, art. 

11) ; 

N o ta: Podorf hcver, Qin~u, ? regis~ro de 
... 

audienci~G e ates d~ Justiça do Trabalho (C.L.T., arts. ?17 

e 851), sa não forem lc.nçs.~as no livro c1e Que trate. o art. 

272 do Cód. de Proc~ Civil. 

ESCRIVANIA CnllJINAL COMUM-- _ .. - -----
~oc~ ~ c.u~~jp~ (Cód. de Proc. Penal, 

art. 538); 

389) ; 

Fi~SD.s cri!l1in~is, com indice (idem, art. 329) 

Rol ~ <?ulJ2.~.2.Éh com indice (idem, c.rt.393, 

n2 11, Lei estadual nº 3.049, de 19-9-1937, D.rt. 11); 

Reglstro -ª.El nEJ:lr:s~sll, com indice (C ód. Proe. 

Penal, art. 7(9); 

Registro ~ sê~ uen~~~~tário, com indi~e 

(Decreto-lei federal nº 1.726, de 1-11-1939, art. 19; Prov1

m~n~o nQ XXTX/67, do Conselho Superior do. M2.gistratura, "in" 

D.J. de 11-8-1967); 

http:ulJ2.~.2.�h
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Ii.eg..i~t.rº M. CO.El_qr:.tc_a.Q9_€.ê. .SQ Departamento de 

lP~st~ges, const cmdo os se guintes dados: nº de ordem, 

destinatál'io, réu, n Q de registro e do processo, resumo do 

assunto, devendo os escrtvães apresentar o livro, mensalmell 

te e dent o dos cinco priU'eiros dias, ao "visto" do juiz 

competen~e (Decreto estadual n Q 11.285, de 5-8-1940, arts. 

62 e 7º). 

N o te.: ° rol dos culpados f o registro de 
A , _ 

IIsurs is ll e o registro do selo penitellcie..rio podero.o ser fei 

tos num LJ_nico li \17'0 apropriado para tôdas c.s anotações, con,
forme modêlo elaborado pela Cor-regedoria Geral da Justiça. 

Alistanento !l~tg ,1~ 1~Q§ (Cód. de Proc. 

Penal, art. 439); 

Atas do JÚri (idem, arts. 494, 698, 704 e 705)~ _ ..."""-"'-- ' 

~~ ~raoo~ (idem, art. 428); 

F' ( ".HtFças, com lYlCllCe; 

Rol do~ culpadQ.§., com indice; 
( 

com lndice; 

Investigações; 

Registro d~ in9périto~ ~oliciais (Provimento
J 

nº 1/47, da Corregedoria G(~r,'11 d2, JLt.Gt iça, 11 in" TI.J. de 

23-1-47) ; 

Registro ~ comunicaÇ@.§3.,.ê..9& acidentes ..!iQ. ~ 

bUlha; 

Compro~isso de autoridades ~ servidor~~ ~ 

Justiça, com indice; 

mailto:comunica�@.�3.,.�


- fls. 8 

N

Registro de ~ortark~~ d~ nomeaçaR; 

Regi~JrQ ~ fórl.~ ~ .n..e21~,~ dif?.ç,iRIJn..:~ .2.2!! 
servic!~ -ª.§. ,!!J!stiS& e de mov:rr:en+'o dos mesmos s:;rvidores_ 

e autoridades judici8is (Provif:1ento n Q 15/67, da Corregedo

ria Geral da Justiça); 

Tomb0 dos objetos, móveis e pertences do Es

tado; 

Ponto dos oficia~..§ ~ .;l.!!~~_i.S§ (Portaria n 2 

;1..70/64, daCorregedorio. Geral, l1in" D.. J. (lo 10-11-1964). 

,. ",
rJ o tas : 1 - O escrivao do Juri e o es 

crivão das correições, nas comarcas do interior do Estado 

nQ(Decreto estadual nQ 4e786, de 3-12-1930, art. 5Q , III). 

2- O registro dos provimentQs dos cc;>.r 

regedores deve ser feito no livro de visitas e correições. 

3- Ver notas anterjores e citações , 
" na parte referente a escrivc.nia cribinal comum.. 

4- O alistamento semestral dos jure 

dos e o sorteio mensel dos jurados do Júri~ Economia Popu-
A J' ., H

lar, assim como as c.tas de jul~amen~o desse Juri pouerao . 
, 

ser f~itos nos livros do Juri comum. 

... 
Regt~.:tro 2i2. d9r~:!~~'LQ~ -ª..2..fin}tiva.!3 sobre ~-

~.de lê &nos de idade (Lei federal n Q 5.258, de 10-4-1967, 

art. 52); 

Registro.~ ~enores e~nregados (idem, art.12; 

C.L.T., arts. 415 e sgs.); 

;Registro .9& entregas ..de .!!!§..l}~ ltaru gyard a 

.2 responsabilidadq (Cód. de Menores, art. 55); §e sUjeiçeo 

de meno~ ~ liberdade vigia~ (Decreto federal nº 17.943-A , 

de 12-10-1927); .9& colocação ~ menor sob soldada {Decreto_ 
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citado, arts. 27 e 49); ~ ~c~~Q de menores ~ fami~~a 

(Lei estadual nº 560, de 27-12-1949); 

. t d f" ('. r d'Regl f?-LQ ....2. ...s....l~º..§ .CU:.~, C Ot!l 1 n 1 ce ; 

B..,egistro de feitos ..2r:Lm.1.nc:;,is, com indice; 

. t. d t . ~ .. ( diR~_s.j]'...Q ~ ~cu ,1_'L9...~ lJ-sc§U.ê., com ln De , 

disting~indo-se, em casas próprics, os executivos federais, 

estaduais e municipais; 

pr:,ra o arquivo das 

c6pias autenticadas dos c51culo~, liq~id~ç~e8, partilhas e 

nvali2ções, se o distribuidor t:Lver n.lgLlffi dos anexos de con- . 
A ,

tador, partidor ou for tambem av[',lir"dor. 

DEPOSITf~I08PÚBLICOS, __.s,"- _- ..._ 

(Decreto estadual nº 1.118, de 31-3-1903, art. 16): 

,
Regis tr.Q ..Q.i.9...r.io, 

,.." 

para ascri turaçao dos depo

sitos; 

Regi§1rQ ~ contQs-co~~~ntcs  rendimentos , 

com índice; 

9ptrada ~ §..2~{da ~ dinheiro; 
, , 

Registr~ ~ imove_~~, com indice; 

• t ' , d'Reglfi2'_º, de movoi~, c\)m lTI :::.ce; 

RegistrE §~ ~~?nt3~~ com indice; 

, 
com indice; 
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- 10 

indice; 

índice; 

A

N o tas : 1- De acordo com o movimento 

do cartório, poderá o corregedor permnnente autorizar a ab~ 

tura de apenas os livros indispensúveis, ~ medida que surg~ 

a necessidade. 

2- Otservar as instruçõeS,d? item VI 

do Provimento nQ 7/67, da Corregedoria Geral (D.J. de ••••• 

8-8-1967) e bem assim as do pro~imGnto nº XXXIII/67, do COD 

selho Superior da MaCistratura). 

TABELI01JA'T~Q ª NOTAS 

NQ.!!Ç,.s, em gerel; 

Substabelecimento ~ procqpaçQe~ (permitind~ 

--se o substabelecimento no livro de p~ocuraçoes, ou no de 

notas em g0ra1); 

Pasta .E-ª:r..?: .Q arql!iy.?illlent o ,9..§.§. Eocurações 

(por instrumento público ou escrito particular), nos têrmos 

do i tem IV, letras 11 ali e '~ b", do Provime nt o n2 7/67, da C o,! 

regedoria Geral, lIin" D.J .. de 8-8-1967); 

índices de cada um dos livros supra e organl 

zados pelos nomes dos outorgantes e outorgados, inclusive 

dos de suas espôsus, quando intervierem nos atos (autor1za

-se o uso de fichário, para êsses fins); 

Registro de firmnê,-I2adrãQ,para SOTem confrol}. 

tadas por ocasião do reconhecimento de firmas, podendo o 11 

vro ser substituído por fichas; 
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Apontam~!.Q: .ª-<:l.~ ~~ ~ _t!.!1!1.q,§ a:erese~ 

~, com.~ndice (Provimento n2 2/61, da COTI"egedoria Geral, 

"in" D.J. de 4-7-1961); 

f.?:e~:lstrQ dos instLl!m~t..9_~ r~ ..E.EQ.testos e {nd..! 

ce respec~ivo (Decreto federal nQ 2.044, de 31-12-1908, art. 

29, parág. Único); 

( 
~ fC1iroentares com ~ndice (Decreto-lei federeI n9 7.661,r 

de 21-6-1945, art. 10); 

REGISTRO CIVIL 12!§ PESSOAS NATURAIS 


RelQstro ~ feitos; 


J.iy':~Q A - de .!!flê.9J.!nSJltQ.ê., com 300 fô1has (D..E! 


ereto federel n~ 4.857, de 9-11-1939, art. 43); 

Livro B - de cD.samento~, com 300 fÔlhas(idem); 

Li~ C - ~ óbitos, com 300 fô1has (idem); 

~r..Q D - de !,.egistro _~ wi.i9J.~ d~ .n.rocllit!lfl~, 

com 300 fôlhas (idem); 

A" ,.tivos .§!Q ~tado &~L:iJ.., com 150 folho.s, somenta pc.r& os curti! 

rios da sede da concrcD. (no cartório do lQ ef{cio ou da lª 

subdivisão judici2ria), podendo o juiz competante autorizar 

o seu desdobramento em livros especiais de emancipações, in 

terdigões e ausências (idem). 

N otn s: 1 Todos os livros deverão d1~ 

por de indice alfabético. 

2 A cede. um dos livros A,E ,C e E, . co,.!' 

respo~de um livro-talco (Decreto nº 4.857, de 1939, arts.31 

e 53). 
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3- No livro de registro de feitos, r~ 

gistrar os processos de húbilitnção para casamento, justifi 

ceoEes, editais de proclamas vindos de outros cart6rios,man 

dndos judiciais, petições de e,bertura assento de nasci 

menta e de retificaçz:.o de registro pelo ritc sum8.rlssil'2o • 

.li, do i:l..!.!. 1.22 , C.Q RYs.~ !2..9:.el".f1 n~ ..4..!§21, ~ lc,zlct, com,
300 fôlh2.o; 

N o tas: 1- Os re tros deverão ser a
, '.notados em livro de pr ot oeolo, que poder.9. ser proprl.o ou o 

d~stinado ~o reg~stro de titulos e documentos (Decreto nº 

4.851, art. 140). 

2- Os indices serão feitos de acôrdo_ 

com o art. 129 do mencionado Decreto. 

Trnnscriç1~ integ~~~; 

contr~ ~ parceria~; 

Livro E - Indic2dor Pe~80~~ (Decreto cit., 

art. 147). 

(Os livros A,B,C,D e E dever~o conter, cada 

. qual, 300 fôlhas). 

-Livro ~ regis·tro .Q&. lli..~ .9J~ razoes gomer

c1ais (Decreto federal nQ 916, de 24-9-1~90, art. 11). 

http:2..9:.el
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REGIS'PP' Q DE Dl:6Y]!IS 

,LivrQ .llº 1 - J:.r~9l.Q.ç_Q.lo, com 300 fôlhas 

T.i 'u'!'" O" I . ~ h . .J.. '. ?: 00
~º n.;::: ~ - ..21Q.01~~-2.112 _:ui0,l;_e}~..?~r-*-ª, c om..l 

A

folhas; 

kJEQ Fº 2. - InscD-_~ão ilS,S tr9ill!'-.cr:h,Q.õe s Aª-?. 
~~missões, com 300 fôlhas; 

lhas; 

150 

fôlhns; 

l!.i..VJ:Q },lº .§. - l~cl~_céJ,do1: r~~t:l, com 300 fôlhas; 

1-1.:Q:'-2 TI º .7. - 1!'1d ~..9_€:.::1 '.u:: .:m:..s"::L9.f·l , c o fi 3 C C f ô 
lhas; 

lhe.s; 

LiXJ:'..Q .~ ..9. - Re_gi.s t._Q .de _~L}~.§s, de s.ri<!.i.tJL.

~, com 300 fÔlhRs (Provimenta<nQs 4/67 e 8/67, da Corre 

gedoria Geral, "in" D.J. de 30-5-1967 e 26-7-1967; Decreto

-lei federal nº 167, de 14-1-1967;.D8creto federal nº61.132, 

de 3-8-1967, ,que modificou os arts. 182 e 188 do Decreto 

federal n 2 4.857, de 1939, e lhe acrescentou o art. 196-A); 

~ivr-2 ~ J.':.t..~3t:.r..2 .!? J?..8.!l§ de .!.am1J,;i§ (Cód. 

de Proc. Civil, arts. 650 e sg.), de uso facultat~vo, por 

que os registros poderão ser feitos no livro 4. 

,
N o t a o 1- Alem dos livros re1aciona.

dos, haverá o livro-talão, pnrrt lançamento resum.ido de to 

dos os atos de re stro (Decreto nº 4.857, de 1939, crt. 

182, parág. único). 

2- As custas pel~ inscrição e respecti 

http:tr9ill!'-.cr:h,Q.�e
http:J:.r~9l.Q.�_Q.lo


- 14 .., 
respect ivas averbaçõe,s da. cédula de crédito rural são as pr~ 

vistas pela Lei est~dual n2 9.895, de 8-11-1967, que acres 

centou os itens VIII e IX à Tabela K, do Regimento de Custa~ 

lO 

POLíCIA JUDICIÁRIA
..;;;;...;;==;;;.;;-* --

DELEGACIAS D~ POLtCIA: 

com índice; 

11.265, de 

R~G.!.S.F~ Ã~;:'8.=h ~de l!.~e~s..Q§.; 


Re..[{isir_Q J.n9.!:i.ri!9l1 ~ processos 8umá.r~os, 


REt~_tr..Q ~~ .9!j...m.1n9_so~ ~agid_os ~ indice; 

~~y~ ~ 1JlLnçaq .9~~J~1J~, com indice; 

.9D.:;'.E.ª ~ d~_cc.rgn d~ p.ut9Jl ~ papéis; 

Re.gi~tro ~ .9..~t~~ (Decreto-lei estadual nr.l 

5-8-1940, art. 15); 

Re_gt~1r..Q .de J2t.~~õ~ co,!! alhEt~ (Decreto es

tedual nº 19.903, de 30-1-1950, art. 3º); 

Registro ~ visitas do 1li!!f.st~~~...iQ púbJj.oo; 

PRISÕES 

índice; 

de 28-6-1955, 

~eg~s~ ~ óbitos .~corridos ~ prisões; 

Regist;:,Q .~ ordens ~ .§:..l1toridades; 

Registro ~ objetos ~ vaJi.;:.eJ! ~ presQ!; 

Regist:r:Q médico (Decreto estadual nQ 24.688, 

a.rt. 52); 

!i.,egistro,~ visitas do Ministério PÚb11q..Q. 

11. pnrn os devidos fins, 
, 
e expedido o 

http:p�bJj.oo
http:1li!!f.st
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presente Provimento, que dever~ 
, 

ser transcrito 1ntegra1men

' d .. ~..:1 .1-'.t e no l ~vro e v~s~ l.JD..ê ',1.0 C2r :,orlO corregedoria permane~ 

te e, no. pc.rta que intare 8So.r) nos livros de visi tus dos d5~. 

mais cert6rios, das co~ercns d0 P~~~o F~~reirat Descalvado, 
'l"" ,

Moj i-Guaç li, Csveldo C~uz, S~o Jose 

Rl.' o p...,~t o e J ' -:J • n' .
l.._ os~ .íJrm::LI.J.c~'.o. 

Registre-se t publique--se e 8.f~xe-ee no edif,i 

cio dollForum" de c:J.õ&: Ut!lB dess2.s COf:1CTCaS, rel'1atenclo-se có
.. 

pia es derlc.is rOt!larc::.~.s do 	Est:::.do. 

2S ~:e :ij-3mbro de 196$-+ 

00 

http:Est:::.do
http:derlc.is
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