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DECRETO N. 1392-DE 22 DE AGOSTO DE 1906 

Oria	 um logar de guarda-fiscal, sub01'dinado á OollectOl'ia 
de PiI'ajú, localizada na estação de Mandury 

O doutor Jorge Tibiriçá, Presidente do Estado de S. Paulo, 
usando da faculdade que lhe conftlre a lei e atter.dende ao que 
:the representou o doutor secrehrio da Fazenda; 

Decreta: 
Artig-o 1.0 Fica. creado um logar de guarda 6sc1l, suborJi

nado á Conectoria de rendas do Estado, em Pirajú, localizada na 
estação de Mandury. 

Palacio do Governo do Estado São Paulo, em 22 de Agosto 
tie 1906. 

JORGE TIBIRIÇA' 
M. J. ALBUQUERQUE LDl8 

DECRETO N. 1393--DE 22 DE AGOSTO DE 1906 

Declal'a sem ejfeito o decreto que transferiu para a f-stação de 
Mandury o logm' de gum'da-fiscal da estação de Cerqueira 
Oesar, subordinada á Oollectoria de Avaré 

O doutor Presidente do Estado de São Paulo, usando da 
faculdade que lhe confere a lei e attendendo ao que lhe repre
s-entou o doutor secrtario da Fazenda; 

Decreta: 
Artigo 1.0 Fica sem effeito o decreto n. 1378, de 13 de 

Julho de 1906, que transferiu para a estação de Maudury o 10
g-ar de guarda-fiscal da estação de Cerqueira Cesar, subordinado 
li CoIlectoria de Avaré. 

Artigo 2.° Revogam-se as disposições em contrario. 
Palacio do GJverno do Estado de São Paulo, em 22 de AgostJ 

lIe 1906. 
JORGE TIBIRIÇÁ 
AI. J. ALBUQUERQUE LINS 

DECRETO N. '1394  DE 31 DE AGOSTO DE 1906 

\ 

Di r~gulamento á lei n. 938 de 18 dJ A1?-~tJ de 1.9)1, 
creolt o.~ cificios do registl'O especial de títulos, actos, 
tractos, documentos e mais papei.~. 

que 
con

O Presidente do Estado, nos termos do numero 2 do artigoE 
136 dI), Constituição, e para Ma execução da lei n. 938 de 18 
de Agosto de 1904, manda que se observe o seguinte 
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Regulamento 

Artigo 1.0 Haverá um official privativo do regi3tro especial 
de titulos, documentos e mais papeis na comarca da Capital e 
outro na de Snntos. 

§ unico. Nas outms COTarcas do Estado, sel'á o offieio 
exercido pelo official do registro de hypothecas. 

Artigo 2.° O registro especial, a que so refere a lei esta
dual n. 938, de 1904, será installndo na Capital ce São Paulo 
e em Santos, dentro de 30 dia3 cepois da publicação do presente 
regulamento, e na mesma data se iniciará na~ outras comarcas 
o serviço de registro e averbaç.ão de titulas, documentos e mais 
papeis. 

Artigo 3.° O Governo fará livremente fi primeira nomeação 
para os officios do Registro Especial na Capital e em Snntos. 

§ unico. São applicavcis, nos subsequentes provimentos, as 
disposições das leis do Estado, relativas aos demais officios de 
justiça. 

Artigo 4.° Os officiaes do Registro Especial não poderão 
entrar em exercicio, sem o preenchimento das seguintes forma
lidades: 

a) apresentação do respectivo titulo, com as averbações do 
pagamento do imposto; 

b) compromisso na fórma declarada pela Constituição do 
Estado; 

c) exame dos protocollos e livros do officip, revestidos das 
cautelas e formalidades da lei. 

Artig'o 5.' O compromisso é prestado perante o juiz de 
direito da primeira vara. 

Artigo 6.° O exame. dos protocollos e livros exigidos pelas 
leis em vig-or será feito pelo juiz de direito da primeira vara. 

§ unico. Neste exame será o juiz acompanhado de um 
escrivão por e]Je designado, que lavrará o auto, e do promotor 
publico da comarca ou, onde houver mais de um, pelo primeiro 
promotor. 

Artigo 7.° Prestado o compromisso e feito o exnme dos 
protocollos e livro~, o juiz competente dará de tudo sciencill. á 
Secretaria dos Negocios da Justiça. 

Artigo 8.' Os officiaes do Registl't) E.pecial devem r "m
municar á Secretaria dos Negocios da Justiça, até 15 dias depois, 
a data em que entrarem em exercicio, sob pena de suspensão 
por 5 dins a um mez ou de multa de vinte a cem mil réis, im
posta pelo 8ecretario da Justiça. 

§ unico. A commullicação da posse será sempre accusada 
'peln Secretaria e publicada na folha officinl. 

Artigo 9.° As funcções dos officiaes do Registro Especial 
são inco~pntiveis com as dos cargoi dependentes de eleição, dos 
cargos policiaes, e de qualquer outro cargo publico federal, es
tadual ou municipal. ' 

Artigo 10. Os officiaes do Registro Especial são obrigados 
a ter domicilio dentro do respectivo districto do officio. 
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Artigo 11. Os officiaes do Registro Especial deverão fun
eeionar diariamehte, salvo nos dias feriados, e nas horas marcadas 
para o expediente do serviço judiciario, em logar que esteja no 
perimetro urbano da séde da comarca. 

Artigo 12. Consideram·se feriados: 
. a) os domingos, os dias de festa nacional, e os que as leis 

assim cODsidprem; 
b) os dias de eleições federaes, estaduaes ou mUnlClpaes. 
Artigo 13. Os officiaes do Reg-istro Especial ficam sujeitos 

, legislação em vigor sobre a concessão de licenças, posse e 
exercicio do cargo, substit,Jições e imperlimentos, llpplicavel aos 
funccionarios e empreg'll.dos publicos do Estado. 

Artigo 14. Os officiaes do Registro Especial poderão ter 
um ajudante e um ou mais escreventes que os cO/l.djuvem no 
serviço do cartorio. 

Artigo 15. Os ajudantes, propostos pelo serventuario, serão 
nomeados pelos juiz de direito da primeira vara. 

Artigo 16. Para o lo~ar de ajudante l'equer se: 
a) prova de maiOl'edade ; 
b) prova de habilitação intellectual, mediante ('xame do 

juiz competente; 
c) folha corrida. 
Artigo 17. Os escreventes serão meramente de nomeação 

dos serventuarios. 
Artig'o 18. Os officiqps do Registro Especial ficam sujeitos 

ás seguintes penas disciplinares, impostas pelo Secretarin da Jus
tiça, sem prejuizo da responsabilidade criminal ou civil em que 
incorrerem, por actos do officio: 

a) advel'tencia e censura; 
b) multa até duzentos mil réis: 
c) suspensão até noventa dias j 
d) prisão até cinco dias: 
Artigo 19. Si, em con -equencia de enfermidades physicas, 

os officiaes do registro especial se tornarem, de modo permanente, 
incapazps de exercer as funcções ou deveres do officio, terão di
reito á nomoação de successor, de accôrdo com o que se acha 
estabelecido para os serventuarios dos officios de justiça. 

Artigo 20. Os officiaes do Registro Especial perdem os 
BeUS logares: 

a) por sentença paMsada em julgado que os condemne á 
perda do officio ou a qualquer pena excedente de seis annos de 
prisão cellulal'; 

b) em virtude de renuncia por abandono, regularmente 
provada; 

c) Em virtude de acceitação de emprego ou cargo publico 
incompativel, nos termos do artigo 9.°. 

Artigo. 21. O registro tem por fim autbenticar todo o con
texto e averbação, fixar a data dos instrumentos particulares, 
para que tenham vali lade contra terceiros, da data do registro 
ou da averbação. 

Arigo 22. O officio do Registro Especial comprehende: 
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?) O registro de titulos, actos, contractos, documentos e D}a~ 
papeIs, que OS respectivos titulare~ qUl'iram registrar ou aver. 
bar para os effeitos da lei federal n. 973, de 2 de Janeiro de 
1903 e do regulamento approvado pelo decreto n. 4775, de 16 
de Fevereiro do mesmo anno; 

b) O registro dos testamentos e codieillos, com IIS anno
tações concernentes ao pagamento de impostol de transmissio 
de propriedade morti.~-causa, á medida que se verificar, sendo ohri
gado o official, sob pena de multa de vinte a cincoenta mil réis, & 

remetter cópia do aeto trnnscripto li. estação fiscal, no prazo ele 
oito dias; 

c) Quaesquer outros registros ou averbações que não estive. 
rem, ou nAo forem privativamente attribuidos a outros offieios. 

Artigo 23. Sã.o exceptuados do registro especial: 
a) Os titulos de associações que, seg-undo & lei federal n. 

173, de 10 de Setembro do 1893, devem ser eseriptos no regis
tro de hypotheca. j • 

b) Os que pelas leis commerciaes devem seI-o no registro 
do commercio; 

c) As procurações e documentos relativos a escriptur&s 
quando se tiverem de lavrar, e que os tabelliães pódem escre.. 
ver em livro especial do eartorio ; 

d) As lettras bancarias e as de casas commereiaes, quando 
inhel'entes ás respectivas operações constantes de livros regu
.wmente escripturados. 

Artigo 24. Não farão prova sufficiente no processo iudicia
rio e administrativo, não sendo de obrigações commerciaes, es
criptos particnlares que nao estejam averbados ou registrados. 

Artigo 25. Os tabelliães não poderão dar publica-fórma, de 
instrumentos particulares, inclusive de procuração, com a facul
dade de disposição, sem que tenham sido averbados ou regi•• 
trados. 

Artigo 26. Os officiaes do registro especial terão os se
guintes livros: 

a) O protocollo para o apontamento de todos os titulos e 
papeis diariamente apresentados ao rAgistro ou a averbação; 

b) O do registro para transcripção integl'al dos titulos, do
cumentos 6 papeis; 

c) O da averbaçã.o dos instruD}entos particulares; 
d) O indicador pessoal. 
AI'tigo 27. O livro protocollo e os dos diversos registros 

terão trezentas folhas e as dimensões de Om59 de altura. por 
om42 de larg-ura. 

Artigo 28. Todos os livros, adquiridoll • cUlta dOI respe
ctivos lerventuariol, serão abertos, rubrieados e encerrados pelo 
juiz de direito da comarca, ou pelo da primeira vara, onde hou
ver mais de um, e, menos o protocollo, serio ilentos de seIlo. 

Artigo 29. Ca.da um dos livros terá numeração 8eguida e 
independente. 

A numeração das paginas terminarà com o livro que 18 
tiver findado, começando nova no livro leguinte; OI numerOS do 
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orlem, porém, dos lançamentos de cadn livro, não serão inter
rompido~, mas continuados infinitamente nos livros seguintes. 

Artigo 30. Em todos os livros, a pagina immediata. á do 
tp.rmo de abertura, assim como a seguinte, Eerão c(lrtRdus na 
parte superior por tres linhas horiwntaes que fórmem dois espa~ 
ços. No primeiro espaço Ee escreverá o titulo do livro, o numero 
deste e o anno em que se faz o serviço. No segundo HS[açO se 
escreverá a inscripção de uma das columnas formadas por linhas 
perpendiculares, nas quaes serão mencionadas as declarações que 
deva couter cada li vro. . 

Artigo 31. Os livros serão escripturados conforrr.e os mo
delos annexos, que poderão ser alterados por auctorização do Se
CI'etario da Justiça, sob representação fundada do official. 

Artigo 32. O livro protocollú deverá conter o numero de 
ordem, mez, dia, natureza do titulo, qualidade do lançamento 
(registro ou averbação), nome do apresentante e annotações. 

Artigo 33. O livro do registro de titulos, documentos e 
papeis deverá cimtel' o numero de ordem, data, rf'gistro (trans
cripção como ln'escreve o artigo 41) e annotações. 

Artigo 3i. Nas annotações serão lançadas as occorrencias 
que se derem a respeito do titulo, documento, papel, cu de so
ciedades civis no acto do apontamento ou depois dus respecti
vos lançamentos; devendo, nas do pl'otocollo, fazer-se referen
cia á pagina e numero do livro em que se tenha feito o respe
ctivo lançamento, e de outl'llS em que houver quaesquer notas 
ou declarações. 

Artigo 35. O indicador pessoal será dividido alphabetica
mente para a inscripção dos nomes de todas as pessôas que, 
activa ou passivamente, individual ou collectivamente, figuram 
nos livros dos registros ou das averbações j e deverá conter o 
numero de ordem. nome das pessôas, referencias aos numeros de 
ordem e pagina dos outros livros e annotações. 

Artigo 36. Si a mesma pessôa já estiver no indicador pessoal, 
sómente se farà, na columna das referencias ao numero de or
dem, pagina tl numero do livro em que estiver lançado o novo 
registro ou averbação. 

Artigo 37. Si no mesmo registr.:> ou averbação fignrar mais 
de uma pessôa, activa ou passivamente, o nome de cada uma 
s':lrá lançado distinctamente no indicador pe<;soal, com refe
rencia reciproca na columna das annotações. 

Artigo 38. O offieial do registl'o especial substituirá os 
livros, logo que estiverem escriptos dois terços de suar, folhas, 
para que não haja interrupção nos serviços a seu cargo. 

Artigo 39. Os livros do registro, salvo caso de forç{\ maior, 
~ão sahirão do respectivo cartorio, onde deverão effectuar·se 
todas 8S diligencias judiciaes ou extra-judiciaes que exijam a 
sua apresantação. 

Artigo 40. O official guardará com segurança os livros e 
bem assim os documentos, titulos e papeis apresentados e nli.'l 
registrados ou averbados no mesmo dia. 

Artigo' 41. O registro de titulos, documentos e papeis, para 
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sua authencidade, comervação e perpetuidade, ou validadecontr& 
terceiros, consistirá na trllIlscripção ou cópia integral verbo-ad
verbum, com a mesma orthographia e pontuação, referencia às 
entrelinhas ou quaesquer acrescimos, alterações, defeitos ou vi· 
cios que tiver o original apresentado e bem assim de seus ca
}'acteristicos exterioreó e formalidades legaes, qualidade e im
portancia do sello, numero de ordem e data do protocollo e de 
registro e nome do apresentante; podendo o registro dos doca
mentos mercLntis ser feito no mesmo estylo e peja mesmafórma 
em que estiverem escriptos quando a I arte solicitar. E, em se
guida, na mesma linha, de maneira a não ficar espaço em branco, 
será conferido e concertado e feito o seu encenamento com as 
formalidades usadas pelos tabelliães; depois do que o oflicial as
signará o nome por inteiro. 

Artigo 42. A verbação consistirá na declaral;ão da natu
reza do titulo, documento ou papel, valor, prazo, logar em que tenha 
sido lavrado, nome e condição juridica dss partes, nome das tes
temunhas, data do reconhecimento pelo tabellião e nome deste, 
nome do apresentante, numero de ordem e data do protocollo e 
da averbação, importancia e qualidade do selIo pago; depois d~ 
que será datado e rubricado pelo oflicial. 

Artigo 43. O serviço do registro começará ás dez horas /ia 
manhan e terminará ás qnatro da tarde, em todos os dias, ex
ceptuados os domingoe e os dias feriados. 

Artigo 44. O registro ou averbação começado dentro das 
horas acima, não se interromperá, prolongando-se a hora até ser 
concluido. 

§ unico. Considera-se principiado o serviço, desde que e 
titulo, documento ou papel tenha sido apresentado e feito o apon
tamento no protocollo. 

Artigo 45. O oflicial adoptará o melhor regimen interno., 
de modo a assegurar ás partes a procedencia na apresentação de 
seus tituloF, documentos ou papeis, quando pela affiuencia. nâa 
possam ser attendidos :lO mesmo tempo. 

Artigo 46. Apresentado o titulo ou documento para o re
gistro ou averbação, serão tomados no protocolIo a data de SUIt. 

apresentação sob o numero de ordem que se seguir immedia
tamente, a natureza do titulo, a qualidade do lançamento a fazer 
(registro ou averbação), o nome do apresentante, reproduzindo
se as declarações relativas ao numero de ordem, à data e qua
lidade do lançamento no corpo do titulo, documento ou papel, 
pela fórma seguinte: 

«Apresentado no dia (tal) para registro (ou averbação) a!10D
tado sob o numero de ordem (tal) do pl'otocollo.......... t'Ilt. 

tantos de tal mez e anno. Em testemunho da verdade.-O offi
cial do registro especial, F .•••• (rubrica).) 

Artigo 47. Em seguida se fará, no livro respectivo, o lan
çamento (registro ou averbaç.ão) e, concluido este, se der.larará na 
corpo do titulo, documento ou papel, o numero de ordem e datl\ 
do registro (ou averbação) no livro competente, rubricando o offi.. 
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eisl l'3ta declaração 8 as demais folhas do titulo, documento ou 
papel, pela fôrma seguinte: 

c&-gistrado (on averbado) sob n. (tal), no livro n. (tal) do 
regístro (lU a~erbação no dia (~) .••. . ••. em tantos de tal 
",a e amID.-Em testemunho da verdade. O official do registro 
eapecial, F .... " •..•.• (rubriea).:t 

Artigo 48. Os titulos, documentos e papeis em idioma l'X
trangeiro poderão ser registradc.s no idioma do seu original, 
quando para o eifeit, da sua authenticidade, conEervaçào e per
petuidade; para a validade contra terceiros, porêm, deverão ser 
competentemente traduzidos na lingua nacional e registrada ou 
averbada a traducção. 

Artigo 4~. Depois de feitos os lanC(8JIlentos nos livros re
11lectiv(ls, se fará nas annotações do protocollo reterencia ao nu
mero de ,rdem sobre o qual tenha sido feito o registro ou aver· 
be.~io no livro respectivo, datando e rubricando em seguida o 
otJicia1. 

Artigo 50. O apontamento do titulo, documento ou papel, 
no livro protocollo se fará em sl'g'uida e immediatamente um 
depois do outro, ainda que diversos os apresentados pela mesma 
pesso~ e diiferente a qualidade do lançamento por fazer (registro 
ou averbação); e onde terminar cada apontamento será traçada 
uma linha. horizontal, separando-o do seguinte, sendo no fim de 
expediente diario lavrado termo de encerramento, do proprio 
punho do officia!, por este datado e rubricado. . 

Artigo 51. O lançamento dos registros e averbação nos 
livros respectivos sprá tambem seguidamente, na ordf'm da prio
ridade de st'u apontamenm no protocollo, quando não ror obsta· 
do por ordem de auctoridade competente ou duvida que surja 
no momento j seguindo.se, neste caso, o lançamento dos im
mediatolll, sem prejuizo da data authentieada pelo competente 
apontamento. 

Altigo52. Cada registro ou averbação se!'á datado e as
signado de per si pelo omeial e separado nm do outro por uma 
linha. horizontal, devendo DOII l'6gíatros de titulos, documentos e 
mais papeis, o oineial assignar o nome por inteiro e nAll averba
ções a simplea rubrica. . 

Artigo 63. Quando por uma só p6880& ou pessoas diiferen· 
te.. fôr ao mesmo tempo apresentado, para. registro ou averbaçAo, 
mais de um titulo, documento ou papel de responsabilidade do 
mesmo individuo ou firma social, embora de natureza dift'erente, 
os titul08, documentos ou papeis apresentados terão o mesmo 
numero de ordem no protocollo, addieionadas seguidamente as 
lettrlls alphabeticas. 

Artigo 54. O registro e a averbação devem ser immedia
tos, e, quando não o possam ser por affiuencia do serviço, a aver
bação se fará até o dia. seguinte, e o registro no prazo extricta
mente neeesuI io para transcripção por fa,er. Em qualquer destes 
casos o offieial ou 86U ajudante, depoil de haver dado entrada 
no protocollo e lauçado no corpo do titulo, documento ou 
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papel, na presença do apresentante, as declarações prescriptas no 
artigo 46, fornecerá uma nota contendo a declaração da data 
da apresentação, numero de ordem do protocollo, ou do lança
mento a fazer, e do dia em que deverá ser entregue devida
mente legalizado, passando depois o apresentante recibo na re
ferida nota, que será archivada, 

Assim: 
O sr. F ..•.• apresentou para ser registrado (ou averbado) 

o titulo apontado sob n. (tal) no protocolio n. (tal), O qual lhe 
será entregue no dia (tal) deviàamente legaliiJado .•.•.• em tanto, 
de tal mez e anno. 

O official do registro .•...• (ou o ajudante do official ro re
gistro, F •.••. (rubrica). 

Recebi, em tantos, etc. 
F .••. (nome do representante). 
Artigo 55. Quando o titulo, documento ou pllpel já aver

bado fôr posteriormente registrado, ou vice-versa, ou ao mesmo 
tempo averbado e registrado, se mencionará essa circumstancia 
no lançamento posterior; e nas anuotações do protocollo se farão 
referencias reciprocas para verificação das diversas qualidades de 
lançamento do mesmo titulo, documento ou papel. 

Artigo 56 O official não poderá reCU8ar o registro de ti
tulo, documento ou papel que lhe seja apresentado, mas ni( 
dará entrada no protocollo para averbação aos que uão estiverem 
reconhecidos por tabellião. 

Artigo 57. As folhas do titulo, documento ou papel que 
tenha sido registrado ou averbado e as das certidões serào ru
bricados pelo official antes de entregues á parte. 

Artigo 58. Às declarações da apresentação e entrada no 
protoclll1Cl, bem como a dos registros (lU averbações lançados no 
corpo do titulo, documento ou papel, e 88 f6llpectivas datas, nos 
termos dos artigos 46 e 47. pod"rão ser de chancel1a, devendo, 
porém, ser de proprio punho a authenticação e a rubl'ica do of
ficial ou de quem suas vezes fizer 

Artigo 59. Quando o official ou algum seu parente em 
grau prohibido for parte interessada no titulo, documento ou 
papel apresentado a registro ou anrbação, convidará um dos 
tabelliães de notas para scbstituil-o, fazendo constar essa oc
correncia no termo de encerramento do protocoIlo.' 

§ unieo. Não poderà eg-ualmente escreV6r em registro ou 
averbação o ajudante do official impedido nas condições acima. 

Artigo 60. Todos os titulas, em tempo apresentados enio 
registrados ou averbados antes da hora do encerramento ficam 
reservados para o dia seguinte, e serão os primeiros a ser regis
trados; do que se fará menção no termo de encerramento do 
protocollo. 

Artigo 61· Os papeis respectivos do serviço annnal do re
giitro 'lerão archivados com o rotulo do anno a qne pertence
rem e divididos em tantos maços quantas as suas diffeJ'entell 
classes. 

Artigo 62. Os officiaes do registro são obrigados: 
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a) a passar as certidões requeridas; 
b) a fornecer ás partes os esclarecimentos verbaes que pe

direm, sem prejuizo da regularidade do serviço. 
Artigo 63. Qualquer pessôa poderá requerer certidão do 

registro ou averbação, sem importar ao official o motivo ou in
teresse do pedido. 

Artigo 64 . No caso de recusa ou demcra da certidão 
pedida, a parte poderá reclamar ao juiz de direito da comarca, 
ou ao da primeira vara, onde houver mais de um. 

Artigo 65. As certidões serão passadas independente de 
qunlquer despacho, drvendo referir-se aos livros do l'<lgistro e 
documentos nelles archivados. 

Artigú 66. Os titulos, documentos e papeis registrados ou 
averbados, para sua valid"de contra terceiros, pàdem ser can
cellados: 

a) em virtude de sentença judicial passada em julgado; ou 
b) de documento authentico de quitação ou exoneração de 

responsabilidade, devidamente rEJgistl'lldo. 
Artigo 67. Apresentado qualquer dos sobreditos documentos 

ao official, este certificarA na columna das Ilnnotações do lin'o do 
respectivo );mçamento ou cancellamento, a razão deIle e o do
cumento em virtude do qual f~r feito, datando e rubricando, e fará 
referencia a essas declarações nas annotações do protocollo. 

Artigo 68. Os requerimentos de cancellamento serão ar
chivados com os documentos que os instruirem. 

Artigo 69. Os officiaes do registro especial de titulos, actos, 
contractos, documentos e mais vapeis, perceberão os emolumen
tos indicados no artigo 61 do decreto n. 4775, de 16 de Feve
reiro de 1903, que baixou para execução da lei federal n. 973, 
de 2 de Janeiro do mesmo annr. 

Artigo 70. Revogam-se as disilosições em contrario. 
Palacio do Governo do Estado de São Paulo, 31 de Agosto 

de 1906. 
JORGE TIBIRIÇA' 
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA. 

DOS NOMES DOS LIVROS N. 1 

ANNO PROTOCOLLO LIVRO N•••• 

Numero 

J 

Nome Natureza do li· Qualldad.. IAnnota·de Me. Dia do apresentante tulo, do-
do lanç.amento I çõesordem cumento etc. 

I 

°''"025 1°,"15 
I 

IO,m035 O,m073 

I 
O,m053 

I 
0,m053 O,Dl166 

Largura total 0,m42. Altura O,m59•• 
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N .-'
ANNO, REGISTRO DE TITULOS, DOCUM. E OUTROS PAPEIS. LIV. N•••.• 

Numero de Mez Dia Transcripção Annotaçõesordem 

Largura total O,m42. Altura O,m59. 
N. a 

ANNO. AVERBAÇÃO DE INSTRU!\!. PARTICULARES. 

Numero de Mez Dia Averbação Anuotaçõesordem 

Largura total O,m42. Altura O,m59. 
N. .!i 

LETTRA INDICADOR PESSOAL LIVRO N..... 

Referenclas aOi! outrosNomes Annotaçõeslivros 
I 

Largura total O,m42. Altura O,m59. 


