
PROVIMENTO Nº 008 - 1982 

 

 

 

Doutor JOSÉ DE MELLO JUNQUEIRA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Registros Públicos, no 

uso de suas atribuições, 

 

DETERMINA: 

 

ARTIGO 1º O artigo 1º do Provimento n. 5/82 passa a ter a seguinte redação: 

 

Artigo 1º Ficam os Senhores Oficiais de Registro de Imóveis e tabeliães de protesto da Comarca da Capital 

obrigados a pagar aos escreventes e auxiliares o13º salário, no mês de dezembro de cada ano, independente 

dos salários a que estes fizerem jús neste mês. 

 

ARTIGO 2º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

C U M P R A - S E, na forma e sob as penas da lei. 

 

 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 1982. 
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PROVIMENTO N9 08/82 


O Doutor JOS~ DE MELLO JUNQUElRA, MM. 

Juiz de Direito da Primeira Vara de Registros Públicos, 

no uso de suas atribuições, 

,.. 
D E T E R M I NA: 

Art. 19 - O artigo 19 do Provo n. 5/82 

passa a ter a seguinte redação: 

Art. 19 - Ficam os Senhores 

Oficiais de Registro de Imó 

veis e Tabeliães de Protesto 

".. 	 da Comarca da Capital obrig~ 

dos a pagar aos escreventes 

e auxiliares o 139 salário, 

no mês de dezembro de cada 

ano, independente dos salá 

rios a que estes fizerem jús 

neste mês. 

Art. 29 - Este Provimento entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

C U M P R A - S E, na forma e, sob as 

penas da lei. f 
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• 
Dado e passado nesta cidade de São Pau 

lo, aos 27 de outubro de 1982. 

-/ 
,. 

,. 



DIÁRIO O F..I C I.,A L 

22.12.82 

PROVIMENTO NQ 08/82 

l'ROV~nm> b 08182 
O doutor Jost DE I"IELLO J1IJIQUEIi.l,. m. Juiz de 1).! 

reito da hiaeira,Vars. de Registroa PÍÍbl1co•• nOUllo de 
. su... atribuiçõe8. 

l> E T E li ti I N A: 

.J.rt. 1/1 -' O artigo 1/1 do Prov. n. 5/82 1>_lIa a 
ter a seguinte redação: 

Art. 1/1 - Fie.. 08, Senhore8 
Oficiais de Regietro de Im.2, 
veia e Tabeliãe. de Prot=~to 
4a ComarGa da Ca1>ital. obriS!!. 
408 a pagar 80S ,escrevento. 
,e ,awd.l1e.r<o8 I) l~!l' eal.ário • 

"no .i. de dez8.IIbro de cada 
.' ano, independente doa 8alj. 

" 'rios~ que estes .t1zerem jÚs 
neste 1IIêll. 

Art. 21!- Este Provl.mcto ctrará em v:t.gor Xlii d§.. 
~a de na publ1cação. , ,., 
1",~ , 

c U MP II A - B E, ua forma e sob as penas da ld. 
Dado e paasado ,nesta,cidade de SiioPalllo, aoe 27 

<ie 'outubro de 19$2. ~ 
JOst DE I'lELLOJUliQt:ElRA 

"Juiz de Dirfiito 
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