
PROVIMENTO Nº 001 - 1970 

 
 
 
Doutor RUY DE MELO ALMADA, MM. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos e Corregedor 
Permanente dos Cartórios Extrajudiciais da Capital, na forma da Lei, etc.... 
 
ATENDENDO a que o reconhecimento de firmas por abono vem causando uma série de 
irregularidades, por sua manifesta inconveniência. 
 
ATENDENDO a que essa prática notarial deve dar aos interessados máxima certeza e segurança, visto 
ocorrer em documentos de relevante valor jurídico, quase sempre; 
 
ATENDENDO a que tem havido não poucos casos de abôno fraudulentos; 
 
ATENDENDO a que as serventias devem possuir fichário de firmas constantemente atualizado, 
devendo constar das fichas todos os dados de identificação dos interessados. 
 
 
RESOLVE: 
 
I – Fica revogado, em parte, o Provimento Nº 001 – 1964, na parte em que é regulamentado o 
reconhecimento de firmas por abôno (direto e indireto), agora vedado. 
 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
 
 

São Paulo, 16 de fevereiro de 1.970. 
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RESOLVE baixar ° se6~inte 

PROVI1íENTO 

I - Fica revogado, em parte, o Pro

vimento nº 1/64, na ~arte em que é regulamentàào ° reco

nhecimento de.firmes por abôno (direto e indireto), ago

ra vedado. 

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

são Paulo, 16 de fevereiro de 1970.
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