
PROVIMENTO Nº 006 - 1976 

 

 

 

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

Públicos, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei e, 

 

CONSIDERANDO que há expressa autorização da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça para que o 

Livro de Registro de Sentenças seja elaborado através da utilização de cópias reprográficas; 

 

CONSIDERANDO a existência de máquina xerox à disposição do Juízo; 

 

CONSIDERANDO a praticidade do sistema, que desde longa data vem sendo utilizado, com enorme 

proveito e economia; 

 

DETERMINA: 

 

1) O Senhor Escrivão providenciará, tão logo efetue a publicação das decisões, independentemente de 

despacho nos autos, a extração de cópia reprográfica da sentença para o seu registro no Livro próprio; 

2) A requisição da cópia será assinada pelo Sr. Escrivão,  Senhora Oficial Maior ou pelos respectivos 

chefes das seções por onde tramitam os processos. 

 

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

 

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 1.976. 



_____ 

... ____ .a 

.,J.., ___ 

í' 

P R O V I M E N T O NQ 6/76 

r 

o Doutor Gilberto Valente da Silva, Juiz 

de Direito da lª Vara de Registros PÚblicos, etc ••• 

;' ') 
Usando das atribuições que lhes são conf~ 

~ 
ridas por lei e, 

~ , . CONSIDERAUDO que ha expressa autorJ.zaçao 


d~ Egrégia Corregedoria Geral da Justiça para que o 


r Livro de Registro de Sentenças seja elaborado através 


da utilização de cópias reprográficas; 

, . ,-CONSIDE~fDO a existência de maquJ.na xe 

)~ rox à disposição do Juízo; ( 
! 

I
! , 

CONSIDEruU~DO a praticidade do sistema,que ~ 
desde longa data vem sendo utiaizado, com enorme pr~ 

veito e economia, 

DETERMINA 

,.. 
1) - O Sr. Escrivão providenciará, tão lo 

go efetue a publicação das decisões, independenterne~ 

__.. _ ..._~. ~ ~ 0 ___.. ,_ ~. 

http:maquJ.na


·

independentemente de despacho nos autos, a extração'. 
de 'cópia reprográfica da sentença para o seu regi~ 

tro no Livro próprio; 

r 
2) - A requisição da cópia será assin~ 

da pelo Sr. Escrivão, Sra. Oficial l'laior ou pelos 

respectivos chefes das seções por onde tramitam os 

processos. 

Cumpra-se, na forma e sob as penas da 

.~ . lei. 
,/

i .' 
Dado e 

lo, aos 24 de maio- de 1.976.' 
I 

I 
I , 

/ 
/ 

/71, ' di" fj' fie
I ' t 
, ! f. ' 

.. i- , 

/ i ' r ./IG,il~erto V.alenteda \Si~.

í/ i Juiz de DireitoU' 

) 
~ 

passado nesta cidad~/de são Ea~ 

,.. 


...J 


	PROVIMENTO Nº 006 - 1976
	Livro de Registro de Sentenças seja elaborado através da utilização de cópias reprográficas




