
PROVIMENTO Nº 005 – 1981 

 

 

 

Os Doutores JOSÉ DE MELLO JUNQUEIRA e EGAS DIRSON GALBIATTI, MM. Juízes de Direito e 

titulares da 1ª e 2ª Varas de Registros Públicos, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer dispositivos da Lei 6941, de 14 de setembro de 1981 e do 

Decreto Nº 17.698, de 16 de setembro de 1981; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 3º da Lei 6.941, de 14 de setembro de 1981, visa regular e coibir somente 

acréscimos futuros aos Regimentos de Custas, 

 

RESOLVEM: 

 

ARTIGO 1º As custas, contribuições e emolumentos devidos pelos atos praticados em Cartórios Públicos 

continuarão a ser cobrados de acordo com o Decreto Nº 16.685, de 26 de fevereiro de 1981, com as 

modificações introduzidas pelo Decreto Nº 17.699, de 16 de setembro de 1981, sem as restrições do artigo 

3º da Lei 6.941, de 14 de setembro de 1981. 

 

ARTIGO 2ª A redução a que se referem as NOTAS da Tabela 11 e NOTA 14ª da Tabela 10 do Regimento 

de Custas, aprovadas pelo Decreto Nº 17.698, de 16 de setembro de 1981, beneficia somente as entidades 

citadas , quando a elas competir o pagamento das custas, contribuições e emolumentos. 

 

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

 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos vinte e dois de setembro de 1981. 
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