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PODER JUDICIÁRIO 
PALÁCIO DA JUSTIÇA 

SÃO PAULO -

• 


; . 

PORTARIA 

O DOUTOR RAUL DA ROCHA M.~DEIROS JuNIOR, " 

JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ~GISTROS.PÚ- " 

BLICOS, )TO USO DAS ATRIBUIÇOEs DE SEU 

CA.II.GO E 

Par2. a boa execuçai do Prcvimento nº 1, de 24-1-62, de S.Exs. .. 

o Sr. Des, Corregedor Geral da Jus ça 1 que dispõe sôbre a rubrica 

dos livros dos serventuários do fôro extra-judicial desta co~arca , 

baixa a se~~inte orde~ de serviço: 
lQ)- Os livros a serem rubricados serão apresentados ao Car 

tório da Vara, pelo próprio serventuário a que pertençam ou por pe~ 
soa de sua co!uiança, por êle credenciado mediante oficio dirigida. 

a êste juizo, aconpar~ados de protocolo ou de relação e~ duas vias. 
2Q )- OS têI'Ii1oS de abertura e de encerra::lento virão lançados 

do cartório a que pertençam os li\Tos, porém com espaços em branco 
A .. ' ..para a rubrica, para o nome do Iunc~onar~o encarregado da chancela 

e para a data, na confoIJ:!lidade dos modelos seguintes:. 

'iTfF.MO DE AB~RTtJRA 

Servirá êste livTo, que recebe o nÚmero de ·ordem ..... ,.. _" :para 
. .... , 

nele se la-vrarem as escrituras distribuiàas a estêcart0rio ÜO Reg~ 

tro Civil das Pessoas Naturais e Anexos dodistrito de.... ~, em co"~ti-
,.., , ~. "'*" . ~... 

nuaçao ao li-vro atuamente em uso, de nunero~ .....Suas folh.asJtip~gra-
fic~ente nUllier~das de 1 a ••• , vão ruoricadas com a minha chancela, 

.. . .J... w .. _.~-

que d~z •• e, pelo escreven~e •..••••.••.••.••••••..•• ~ •••••.••••••••• 

ãe 1962.· 

Juiz de JJireito da Vara de Registros P'.lblicos." 
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http:CA.II.GO
http:GISTROS.P�


•D I ." R I O O F I C I " L.l 

'-' ( Justiça ~. 
são Paulo t 21 de 

P'J.g. 30 

Fevereiro de 19ô2 

e 31 

":~:.-<' .:;,,..... 
:. .................~.-

t . JuiZ 'de" Dir;tt~ d3:Va:rY~âe·.:ae..;.: 
i·gistroPúb1icos~:.:::;;·;·' .";:" "":5' 
1 ."'rn-"LvIO DE·ENCEl'!.RA...\fE~-Td·,:
! . Contém éste· Uno.: •. fólhas .ti~:·~ 
.•pograficamente nume..'"adas de ~. a,':" 
:1 •••• i e rubricadas._.com a . minha.; 

cha::icela., . .,.:..· Seu .destino 'ê:a corr";';;'
I signado: no~têrmo.:"~e abertu:i:a.·.:.?;:~;;,,~; 
'.. " ",_".__ ,~ _: f_.....:· ... 

. . Juiz -de .Direito da Vara. deRe:;.. 

g:stro PUblkas-.·- , " ':'" ::.:....;.. 


3.0) ....;. O escrêvente eneaJ.e",ada, 

da chancela p2Ss.a=-ã: recibo dOS';1-, 

'TOS que lhe forem entreg-.:e.s. pa.."1l. 

a rubrica, no !)rotocolo elo Ca."'i;6. 

rio a que p::ne!Jçam ou,na cópia 

da relação que OS' acompanhe;: 

igualmente exig.inf recibo em pi".' 


·tocolo ao· Ca.:::téri.o .d~ Vant•• nC" 
ato .da áellolução. dos Uu:u.~r já,·ra·;

"[ r:c~nos:~.1· :~~,.",,,::.-:';;.:- -.'- ~-~,. .~""':'~ ,!,:"..! ...... 
4.0) - Fica.::::desismada 'O es:::..."'t'--.
vente Joaqui;n' .1osé·-da SllváPinto1 


FHho para ateoder::_ aO' se..rviço ti .. 

rubrica de. livros;,,,,,;; Em caso ~ ce~ 


férias,1icenca' ou falta:; SUIr sttbs.."i~ 

tuição se f::LÍ:ã. pa <conformidacie-~da;; 

ponaria de dístrib!U~· de serviç.os! 

do Cartópio"- '.'.~<. - . , ...., ...,:."""".-:-.-; 

5.o} -'O . meS!nD-- EscreVente,.. ~ '1 

m::1ac.o - o. se:-vico' de' rubrica "de 

cada lh"rO e dê eonIe.:-ência <Ih;; 

TI!l:r.e:-acão de S1.:2.5 fÔnlas. hUlç.a·-, 

rà a nota d~,"Confere-'::, ao pé'doi 

térrno oe e~cerran:eoto. ,~ 


P. R. e Cumpl'l!.-se; 

São Paul<>. ·.14 de fevereiro de· 


196::. . '.'. :-:.:-::-: -:-,; , 

.. Raul il;' Rocha <1'01 edeir~ Jnn.ior.,', 
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http:DE�ENCEl'!.RA

