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6.393

República Federativa do Brasil - Estado de São Paulo

2º Oficial de Registro de Imóveis de Franca - CNS nº 12382-8
Rua Diogo Feijó, 2141-Estação Tel.(16)3712-0500 

e-mail:2ri.franca@registral.com.br - site:www.registral.com.br - Protocolo nº 379502.

 379502  

Bel.  José  Carlos  Capra,  Oficial  Delegado  do  2º  Registro  de  Imóveis  de  Franca-SP,  CERTIFICA  e  dá  fé  que  a 
presente é reprodução autêntica da(s) ficha(s) que integra(m) o registro nº. 6393 existente em livro desta Serventia; foi 
extraída  nos  termos do artigo 19,  § 1º  da Lei  6.015/73,  retrata a  situação jurídica da matrícula  desde 22 de julho de 
1986,  data  de  instalação  desta  2ª  Circunscrição  Imobiliária,  até  o  último  dia  útil  anterior  à  data  de  expedição  da 
presente certidão e se destina a instruir ofício, amparar manifestação ou atender informação solicitada por Autoridade 
Judiciária  ou  Administrativa.  CERTIFICA  mais  que   para  a  lavratura  de  atos  notariais,  o  prazo  de  validade  desta 
certidão  será  de  30  (trinta)  dias  da  data  de  sua  expedição  (art.1º,  IV,  Decreto  93240/86).  Certidão  emitida  sob  a 
forma de documento eletrônico  mediante processo  de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil, nos 
termos da Medida  Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo, para  sua validade, ser conservada 
em meio eletrônico, bem como comprovada a autoria e integridade.                  
Número do último ato praticado nesta matrícula: 22.

O conteúdo da certidão é verdadeiro e autêntico.
Isento de Selos e Emolumentos (art. 8º, § único, da lei nº 11.331 de 26/12/02).  

Esta certidão, gerada e assinada com Certificação Digital  ICP-Brasil,  nos termos da Medida Provisória nº 2200-2/2001, 

do Provimento CG nº 30/2018, artigo 7º, V e das Especificações dos Requisitos de Software do Tribunal de Justiça-SP, 
pode  ter  sua  autenticidade  e  procedência,  assim  como  a  aferição  dos  atos  e  valores  praticados,  consultados  nos 

seguintes  endereços:  https://www.registradores.org.br/validacao.aspx  e  https://selodigital.tjsp.jus.br  .  Franca,  26 

de  abril  de  2022.  Certidão  conferida  e  assinada  digitalmente  por  DOUGLAS  VICTOR  DE  OLIVEIRA  –  Escrevente 

Autorizado. 

  
Selo Digital: 1238283G319E380037950222W
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