Dos Notarios Registradores Comentada 93594
direito notarial: conceitos, princípios e regulação - • lei 8.935/1994 – lei dos notários e registradores. •
lei 11.441/2007 – divórcio e inventário extrajudicia l. • lei 11.977/2009 – registro eletrônico. fernando paiva
soubhia. - institutoprocessus - na função notarial e registral, a responsabilidade civil dos notários e
registradores, a relação de delegado e delegatário, relação com os prepostos, etc. cumpre notar que nem
todas essas questões serão abordadas em toda sua profundidade, mas apenas no que forem
responsabilidade civil dos notÁrios e registradores frente ... - lei dos notários e registradores
comentada (lei n. 8.935/94). 6. ed. rev. e atual. são paulo: saraiva, 2007. p. 43. viii oficiais de registro
“denominação especial dada aos oficiais ou aos serventuários públicos, cujas atribuições se restringem às
funções pertinentes aos cartórios ou ofícios de breves anotaÇÕes À lei 8 - ggv - lideranças dos notários e
registradores, dos vários estado do país. não é hora, agora, entretanto, de fazer história, de tecer críticas, de
esbanjar elogios; ao contrário, é momento de reflexão, tendo em vista que esse diploma, com qualidades e
defeitos, representa a regulamentação da atividade notarial e de registradores em todo o país. e é a partir
dela que devemos examinar ... a responsabilidade civil objetiva dos notÁrios perante ... - 1º da lei dos
notários e dos registradores 9 (lei nº 8.935/94), o qual dispõe que “serviços notariais e de registro são os de
organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, curso preparatÓrio
para concurso de notÁrios e registradores - o livro nº 3 –registro auxiliar –será destinado ao registro dos
atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente a
imóvel matriculado . o tabelião e o oficial substituto dos serviços extra ... - exclusivamente o
gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro, tais como, contratação de
pessoal, investimentos, remuneração, normas, condições e obrigações, tudo em busca de uma melhor
qualidade na prestação do serviço. doutrina, jurisprudência e questões de concurso - sob os augúrios da
constituição federal, da lei dos notários e registradores e da iterativa jurisprudência do superior tribunal de
justiça, a atribuição para a delegação do exercício das funções notariais e de registro é afeta aos presidentes
dos tribunais de justiça. a aplicabilidade da lei nº 11.441/07 perante os serviÇos ... - interferência em
atos específicos e também a autenticação dos fatos 19. e, por fim, o inciso iii trata da autenticação dos fatos,
ou seja, a confirmação pelo notário da existência e das circunstâncias que caracterizam o fato 20 . apostila
de registro pblicos - ead.unitins - a inviolabilidade dos direitos civis, e políticos dos cidadãos brasileiros,
que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela constituição do
império, pela maneira seguinte. orientaÇÃo 5 - tjsc.jus - nos dizeres de walter ceneviva, in lei dos notários e
registradores comentada: a ideia nuclear da qualidade e da importância do relacionamento do notário e do
registrador em face do público, que constitui sua clientela, está no verbo prestar, em seu primeiro significado
gramatical, que é do do proporicionar, com presteza e solicitude, o cumprimento de sua missão, nos termos da
lei ... Índice geral - bdjurj.jus - título preliminar - histÓria crÍtica dos anteprojetos e da lei .. lei n. 8.935, de
18 de novembro de 1994 título i - dos serviÇos notariais e de registros . protestos de tÍtulos de crÉdito siaibib01.univali - lei dos notários e dos registradores comentada (lei n. 8.935/94),p.67. 11 wolffenbuttel,
miriam comassetto. o protesto cambiário como atividade notarial – vice-reitoria de graduaÇÃo – vrg
coordenadoria de educaÇÃo ... - acadêmico, a par dos conhecimentos técnicos, uma visão geral dos
serviços notariais e de registro, estritamente relacionados com o direito, oportunizando no processo de ensinoaprendizagem uma compreensão global da matéria.
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