
PROVIMENTO Nº 004 - 1970 

 

 

 

O Doutor RUY DE MELLO ALMADA, MM. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos e 

Corregedor Permanente dos Cartórios Extra – Judiciais da Capital, na forma da lei, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 

 

CONSIDERANDO os termos do brilhante do M. Juiz Auxiliar da Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça aprovado pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral, onde é examinado com segurança e 

erudição o reconhecimento de firma por abono; 

 

CONSIDERANDO o assento doutrinário da matéria citada no aludido parecer; 

 

CONSIDERANDO as conclusões emitidas pelos membros da comissão nomeada por este juízo para 

exame do tema; 

 

CONSIDERANDO a conveniência para os interesses da Justiça em se restabelecer o reconhecimento 

da firma por abono; 

 

RESOLVO:- restabelecer o Provimento 001 - 1970 desta Vara com as modificações abaixo 

especificadas: 

 

1 – Os senhores Tabeliães da Capital e os Escrivães do Registro Civil que exercem funções de 

Tabelionato, poderão reconhecer firmas por abono; 

 

2 – Os documentos que forem apresentados para aquela finalidade deverão vir com a firma ou as firmas 

a serem reconhecidas, devidamente abonadas por duas pessoas idôneas e conhecidas do Tabelião. 

 



3 – Os abonadores deverão se qualificar no ato do abono declinando seu nome, filiação, residência, 

profissão, estado civil e número da sua cédula de identidade, ou documento equivalente expedido por 

repartição oficial; 

 

4 – Os abonadores deverão possuir ficha de firma no arquivo da serventia que pra ticar o ato do 

reconhecimento de firma; 

 

5 – Os Serventuários, Escreventes e Auxiliares deverão exercer rigorosa fiscalização sobre o assunto, 

de modo a evitarem irregularidades ou abusos e de modo a fixar responsabilidades civis e criminais. 

 

Publique – se. 

 

 

 

São Paulo, 04 de setembro de 1.970. 
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