
PROVIMENTO Nº 001 - 1979 

 

 

 

Os Doutores GILBERTO VALENTE DA SILVA e EGAS DIRSON GALBIATTI, juizes de Direito 

das Varas de Registros Públicos da Capital, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei e, 

 

CONSIDERANDO que o artigo 126 da Lei de Registros Públicos estabelece para a matrícula de 

jornais, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias, o mesmo processo 

prescrito no seu artigo 121; 

 

CONSIDERANDO que esse artigo 121 prevê a apresentação dos documentos necessários diretamente 

em Cartório; 

 

CONSIDERANDO que, ao contrário da Lei registraria anteriormente vigente a atual não exige a 

intervenção judicial para os processos de matrícula, o que encontra respaldo na Lei de Imprensa (Lei 

número 5250/67) hoje vigente; 

 

CONSIDERANDO, por último, que era recomendável, à época em que editado o Provimento número 

3/76 destes Juízos, continuassem tais processos sujeitos ao crivo judicial, 

 

RESOLVEM: 

 

ARTIGO 1º Revoga-se o disposto no artigo 54 do Provimento Nº 003 - 1976, destes Juízos, ficando em 

conseqüência, dispensada de prévia aprovação judicial a matrícula de jornais, oficinas impressoras, 

empresas de radiodifusão e de agências de notícias, assim como as respectivas averbações, que se 

realizarão diretamente perante os Cartórios de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, observados os 

termos dos artigos 121 e 126 da Lei Nº 6.015/73, com a redação dada pela Lei Nº 6.216/75. 

 

ARTIGO 2º Os processos em andamento serão entregues aos requerentes, para apresentação aos 

Cartórios e sua apreciação, nos termos da Lei. 

 

CUMPRA–SE na forma e sob as penas da Lei. 

 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 1.979. 
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PROVIHENTO Nº 01/79 

(' 

.OS DOUTORES GILBERTO VALENTE DA SILVA 

e EGAS DIRSON GALBIATTI, Juizes de Direito das Varas 

de Registros Públicos da Capital, 

Usando das atribuições que lhes sao 
conferidas por lei e, 

'r CONSIDERJJIDO que o artigo 126 da Lei 
, f

de Registros Publicos estabelece para a matr~cu1a de 

jornais, o~icinas impressoras, emprêsas de radiodi~u

são e agê~ci~s de notIcias, o mesmo processo prescrito 

no seu artigo 121;,.. 
CONSIDERANDO que esse artigo 121 pre

,. - # ve a apresentaçao dos documentos necessarios diretameB 
, 

te em Cartorio; 

--) f" 
, 

CONSIDERANDO que, ao contrariQ da lei 

registária anteriormente vigente, a atual não exige a 
• 

intervenção judicial para os processos de matricula, o 
11' que encontra respaldo na Lei .de Imprensa ( Lei numero 

5.250/67) hoje vigente; 

,
CONSIDERANDO, por ultimo, que era re

# "', "comendavel, a epoca em que editado o Provimento numeror-. 
3/76 destes Juizos, continuassem tais processos sujei

tos ao crivo ~udicial, 

",'" :;'4' ~,",...c'Jo.:..a...-"'-'..,._~, .,_ 



../", 

RESOLVEH: 

r 
ARTIGO 1 2 - Revoga-se o disposto no a~ 

tigo 54 do Provimento nº 3/76, destes Juizos, ficando, 

em consequência, dispensada de prévia aprovação judi

oial a matrícula de jornais, oficinas impressoras, em-
A tN" t presas de radiodifusao e de agencias de not1cias, ass~ 

como as respectivas averbações, que se realizarão dire
,

trumente perante os Cartorios de Registro Civil das Pes

f soas Jurídicas, observados os termos dos artigos 121 e 

126 da Lei nº 6.015/73, com a redação dada pela Lei ng 

6.216/75. 

ARTIGO 22 - Os processos em andamento 

serão entregues aos requerentes, para apresentação aos(" 
, -Cartorios e sua apreciaçao, nos termos da lei. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da 

lei • 
.~ 

lo, aos 

r 

Juiz de Direito 

são Pau-

. , Juiz de Direito 

Egas 

... 
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