
PROVIMENTO Nº 001 - 1980 

 

 

 

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

Registros Públicos, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 

Determina aos Senhores Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis da Capital que 

estejam solicitando depósito quando da apresentação de título para registro que, uma vez 

efetuada a devolução para cumprimento de exigências, restituam também, o depósito 

recebido. 

 

O descumprimento desta determinação será considerado falta grave. 

 

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

 

 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de fevereiro de 1.980. 
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Usando das atribuições que lbe são conte 

ridas por lei, 
~ 

Determina aos'Senhores Oficiais dos Car

tórios de Registro de Imóveis da Capital que estejam soli 

citando depósito quando da apresenta;ão de titulo para r~ 

sistro que, uma vez efe~ada a devolução para cumpr~entor 
de ezigências, restituam tEnbém, o depósito recebido. 

o descumprimento desta determinação será 
. ,..,.

conSiderado ralta grave.". 

~~p=E-se, na forma e sob as penas da 

lei. 

Dado e nassado nesta cidade de São Paulo, 
''''-. . /1
aos 14 de ~evereiro de 1.980. 
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