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Pedido nº 418107

CERTIFICO e dou fé que a presente certidão da matrícula nº 92012, foi extraída sob a forma de documento 
eletrônico  mediante  processo  de  certificação  digital  disponibilizado  pela  ICP-Brasil,  nos  termos  da  Medida 
Provisória  nº  2.200-2,  de  24  de  agosto  de  2001,  devendo,  para  sua  validade,  ser  conservada  em  meio 
eletrônico, bem como comprovada a autoria e integridade. Retrata a situação do registro até o último dia 

útil anterior à data de expedição, devendo ser complementada com certidão da Circunscrição atual, se 

for o caso.                
Número do último ato praticado nesta matrícula: 27.
São Paulo, 02 de maio de 2019.
Claudineia da Costa Milano,Escrevente Autorizada. (ASSINATURA DIGITAL)

Oficial:
R$ 31,68

Estado:
R$ 9,00

Sec.Fazenda:
R$ 6,16

Reg.Civil:
R$ 1,67

Trib.Justiça:
R$ 2,17

M.Público:
R$ 1,52

Município:
R$ 0,65

Total:
R$ 52,85

Atenção: Para lavrar escritura pública, os tabelionatos só poderão aceitar esta certidão até trinta dias após a data de sua 
expedição
Rua Inácio Pereira da Rocha, 142-1º andar, Vila Madalena, Cep. 05432-010-Tel/Fax:5186-2800.

O 13º  subdistrito, BUTANTÃ,  pertenceu a esta  Serventia de  07/10/1939 a 11/08/1976,  quando passou a  pertencer ao 18º 
Registro,  tendo  antes  pertencido  ao  4º  Registro.  -  O  14º  subdistrito,  LAPA,  pertence  a  esta  Serventia  desde  07/10/1939, 
tendo  antes  pertencido  ao  2º  Registro  (de  24/12/1912  a  28/12/1925  e  de  15/05/1939  a  06/10/1939),  4º  Registro  (de 
09/12/1925  a  25/12/1927)  e  5º  Registro  (de  26/12/1927  a  14/05/1939).  -  O  39º  subdistrito,  VILA  MADALENA,  criado  em 
01/01/1949,  pertence  desde  essa  data  a  esta  Serventia.  Foi  constituído  com  áreas  do  13º  subdistrito  (Butantã)  e  do  14º 
subdistrito  (Lapa).  -  O  45º  subdistrito,  PINHEIROS,  criado  pela  Lei  8.050/63,  que  entrou  em  vigor  no  dia  01/01/1964, 
pertence  a  esta  Serventia  desde  a  data  de  sua  criação.  Foi  constituído  com  áreas  do  14º  subdistrito  (Lapa),  do  13º 
subdistrito (Butantã) e do 20º subdistrito (Jardim América) que pertence ao 13º Registro.
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