
PROVIMENTO Nº 003 – 1979 

 

 

 

Doutor GILBERTO VALENTE DA SILVA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Registros 

Públicos da Comarca da Capital, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e; 

 

CONSIDERANDO que o Provimento Nº 11/75 da Egrégia Corregedoria  Geral da Justiça fixa a este 

Juízo a data de 15 de janeiro de cada ano para o encaminhamento das escalas de férias dos Senhores 

Serventuários, Escreventes e Auxiliares dos Cartórios sujeitos à Sua Corregedoria Permanente. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de prévio exame e aprovação dessas escalas, o que exige tempo. 

 

DETERMINA: 

 

As escalas de férias para o exercício de 1980, deverão ser apresentadas a este Juízo até o dia 10 de 

Janeiro de 1980, impreterivelmente. 

 

 

 

CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 1979. 
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