
PRIVIMENTO Nº 006 – 1981 

 

 

 

Doutor JOSÉ DE MELLO JUNQUEIRA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Registros Públicos 

e Corregedor Permanente dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Capital, no uso de 

suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 9º, 10º, 14º e 15 do Decreto- Lei Nº 203, de 25 de março de 

1970 e parágrafo único do artigo 14 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de1973  

 

DETERMINA: 

 

ARTIGO 1º Os Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

deverão cotar em todas as peças e vias fornecidas às partes o custo total das despesas, com 

especificação, item por item, dos emolumentos, custas, contribuições e despesas de condução, 

independente do fornecimento de recibo previsto no item 36 do Capítulo II da NORMAS DE 

SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. 

 

ARTIGO 2º A desobediência ao disposto no artigo 1º caracterizará falta de natureza grave, punível com 

as penas previstas em Lei e multa variável de Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros) a Cr$ 1.000,00 (mil 

cruzeiros). 

 

 

CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da Lei. 

 

 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos vinte e três dias do mês de outubro de 1981. 
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PROVI r'1ENTO lIQ 6/81 

o Doutor JOst DE lTI[LLO JUNQUEIRA, 

Juiz de Direito da Primeira Vara de Registros PÚ 

b1icos e Corregedor Permanente dos Cartórios de 

Registro de Titu10S e Documentos da Capital, no 

uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o que dispõe os art! 

gos 9Q , 102 , 14Q e 152 do Decreto-Lei ne 203, de 

25 de março de 1970 e parágrafo único do artigo 

14 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

D E T E R M I N A: 

Artigo lº - Os Oficiais de Regi~ 

tro de Titu10s e Documentos e do Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas deverão cotar em todas 8S p!.. 

ças e vias fornecidas às partes o custo total das 

despesas, com especificação, item por item,' dos 

emolumentos, custas, contribuições e despesas de 



.,. 


• condução, independente do fornecimento de recibo 

previsto no item ,36 do Capítulo 11 da Normas 

de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

~ 

Artigo 22 - A desobediencia ao 

disposto no artigo 12 caracterizará falta de na 

tureza grave, punível com as penas previstas em 

lei e multa variável de Cr$ 50,00 (cinquenta cru 

zeiros) a Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros). 

r CUMPRA-SE, na forma e sob as p!:. 

nas da lei. 

Dado e passado nesta cidade de 

são Paulo, aos vinte e três dias do mês de outu 

bro de 1981. 
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