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PORTARIA Nº 9/82 

'.. " 1-', I 

O Doutor JOSÉ DE NELLO JUN~lUEIRA, 

Juiz de Direito da lª Vara de Re 

gistrosFÚblicos, no uso de das 

atribuições que lhe são conferidas 

por lei, 

CONSIDERANDO que os Cartório de 

Protestos de Letras e Títulos atendem o público no horário ban 

cário e estão autorizados a receber o pagamento de títulos com 

cheques visados, cruzados, nominativos a favor do portador; 

CONSIDERANDO o horário especialde 

atendimento bancário, nos dias em que o Brasil jogará pelo Cam 

peonato Mundial de Futebol; 

CONSIDERANDO que as intimações de 

protesto tem horário pré-impresso; 

CONSIDERiUmO a inconveniência da 

redução do período para o pagamento dos títulos; 

CONSIDERAI'DO a necessidade de se 

:propiciar a todos funcionários dos Cartórios Extra-Judiciais da 

Capital a possibilidade de assistirem aos jogos do Brasil; 

DETERMINA: 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

D E T E R M I N A 

,
AR~IGO lQ - ° horário dos Carto 

rios de Protesto de Letras e Títulos, Registro de Imóveis e Títu 
,

los e Documentos da Comarca da Capital, para atendimento ao PE. 

blico, será das 10,00 às 15,00 horas, nos dias 14, 18 e 23 de j~ 

nho do corrente ano, sem alteração do expediente interno. 

ARTIGO 2Q- ° horário de atendimen

to para o público do Serviço de Distribuição de Títulos, será p~ 

ra as Instituições Financeiras, das 9,00 às 11,00 horas e para 

os demais interessados, das 13,00 às 14,00 horas. 

AHTIGO 3º - Os prazos de pagamento 

de títulos em Cartório de Protesto, que se vencerem naqueles ~, 

serão prorrogados de um dia útil. 

R. P. I. Cumpra-se. 

são Paulo, 4 de junho de 1982. 

t' 
"I') 

[ 	 " ,	'é-;~~'P~LOIwNQ'UE~ 
U ~uiz d~ireito 

;-L
/' 

828 



D.D.E.; Poder Judie., São Paulo, 52 (106), quarta·ft~il'a, ') jun. 1982 -. Caderno 2 

9-1r~:i.840 Bl:-.mo da. su..... :!.r'!ll :x Inp". -Diga.z 80 
ta. LI! qU1.nquidJ.o ao autor. J. S"g'.li:, ao :rx;:.;g"!" 
:rol ~~tT!S l'Il":fClUL, SOLOS JO~ lUMD8 E Il'!.A.a!' 
SILV.A.. ' 

l·~o.L 7ideli.~·% Inp••-Retornaa 08 au
rlC~~. coA!o~. petição d. fl.I35/36~·ADVBl 
S .l!.J:3fJ~Qu:a :rxr.n;oU, SOUl. JOS,l!; 1W!OS E !lU. 
Di. 5T1/14.., .-- 

-~toniQ Go... X Inpa.-Digaa 40 laudo m5dieo~ 
!O1 EGIDIO D.6. SIL7.l, SOLO" Jolm R.UroS E Ill.l.CY 
SILVA.. 

/ 
/" 

í'oJ. O'3/Sl 

I':' ". ,~. I'. 

http:Ill.l.CY

