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Livros do Cartório
1768-1963

Data Rubricador / Juiz Verbete Ord Cx N°
1768 José Fortunato da Silveira Bulcão Fragmento de um livro do Cartório do Juízo da Provedoria, sem os 

termos de abertura e encerramento, com os fólios numerados de 23 a 
109, com a rubrica “Bulcão”, faltando os fólios 100 e 101, contendo 
os seguintes registros:
- Assinação de 10 dias, fols. 23 a 27;
- Embargos e arrestos, fls. 30 a 32;
- Justificações, fl. 39;
- Medições de terras amigáveis e judiciais, fls. 51 e 52;
- Ações sumárias, fol. 56;
- Ações ordinárias de cobrança, fols. 60 e 61;
- Autos diversos, fol. 63;
- Força nova, fol. 65;
- Ações de liberdade, fol. 67;
- Insinuações, fols. 69 e 70;
- Sequestros, fol. 72;
- Cartas de sentenças e precatórias, fols. 75 e 76;
- Mandados, fols. 79 a 81;
- Autos diversos, fols. 85 a 88;
- Prestação de contas, fols. 108 e 109
Os demais fólios estão em branco e os registros abrangem o período 
de 1768 a 1895.

LC 981 01

1798 Caetano Luis de Barros Monteiro Livro do Cartório de registro das Notas do Tabelião, contendo termo 
de abertura e encerramento com data de 18 de junho de 1798, assinado 
por Caetano Luis de Barros Monteiro, com os fólios numerados de 01 
a 98, e com a rubrica Barros.

LC 981 02

1800 Joaquim José de Almeida Livro do Cartório de registro dos termos de saída de dinheiro do cofre 
dos órfãos, contendo os termos de abertura e encerramento com data 
de 18 de dezembro de 1800 assinado pelo ouvidor geral Joaquim José 
de Almeida,  com os fólios  numerados  de 1 a 106 e com a rubrica 
Almeida.

LC 981 03



1801 S/R Livro do Cartório,de registro dos Inventários, em ordem alfabética, a 
partir de 1801 até 1945.

LC 981 04

1802 Joaquim José de Almeida Livro do Cartório ,de registro dos Alvarás de soltura, sem os termos 
de  abertura  e  encerramento,  com  data  de  6  de  outubro  de  1802 
assinado por Joaquim José de Almeida, contendo os fólios numerados 
de 01 a 147, com a rubrica Almeida.

LC 981 05

1806 Joaquim P. P. Salgado Livro  do  Cartório,de  registro  das  notas  do  Tabelião,  contendo  os 
termos de abertura e encerramento com data de 17 de dezembro de 
1806  assinados  pelo  Dr.  Corregedor  da  comarca  Joaquim  P.  P. 
Salgado, com os fólios numerados  de 01 a 20, e com a rubrica do 
corregedor.

LC 981 06

1814 Jozé Marcondes do Amaral Livro  do  Cartório,  de  registro  das  notas  do  Tabelião,  contendo  os 
termos de abertura e encerramento com data de 22 de novembro de 
1814  assinados  por  Jozé  Marcondes  do  Amaral,  com  os  fólios 
numerados de 01 a 52, e com a rubrica Amaral.

LC 981 07

1816 Custodio Gomes Varella (Alferes) Fragmento de um Livro de registro de Audiências, do Juiz Ordinário e 
de Órfãos, o Alferes Custodio Gomes Varella, de 1816 a 1818, sem os 
termos de abertura e encerramento,  sem numeração de fólios e sem 
rubrica.

LC 981 08

1817 Ignacio Bicudo de Siqueira Livro  do  Cartório,de  registro  de  Notas  do  Tabelião,  assinado  por 
Ignacio  Bicudo  de  Siqueria,  contendo  os  termos  de  abertura  e 
encerramento  com a  data  de  18  de  março  de  1817,  com os  fólios 
numerados de 01 a 148, e com a rubrica Siqueira.

LC 981 09

1820 Dr. Antonio de Almeida e Silva Freire da 
Fonseca

Livro  do  Cartório,de  registro  dos  Protocolos  das  Audiências  do 
Juizado de Fora, com registros de 1820 a 1822, assinado pelo Juiz de 
Fora  Dr.  Antonio  de  Almeida  e  Silva  Freire  da  Fonseca,  sem  os 
termos de abertura e encerramento, com os fólios numerados de 01 a 
29, contendo a rubrica Freire.

LC 981 10

1820 Joze Correia Leite Livro do Cartório,de registro dos Protocolos das Audiências do Juiz 
Ordinário,  com  registros  de  1820,*  sem  os  termos  de  abertura  e 
encerramento, sem os fólios numerados e sem rubrica.

LC 981 11

Data Rubricador / Juiz Verbete Ord Cx N°
1822 Izidorio Antunes da Silva (Alferes) Livro do Cartório,de registro dos Protocolos das audiências do Juiz de 

Fora Pela Lei, o Alferes Izidorio Antunes da Silva, de 1822, sem os 
termos se abertura e encerramento, com os fólios numerados de 01 a 

LC 982 01



19, contendo a rubrica Freire.
1825 Capitão Francisco Salgado Silva Livro do Cartório,de registro de Protocolo das Audiências do Juizado 

de Fora Pela Lei, assinado pelo Capitão Francisco Salgado Silva, com 
data  de  14  de  novembro  de  1825,  sem  os  termos  de  abertura  e 
encerramento, sem numeração, contendo a rubrica Salgado Silva.

LC 982 02

1825 Capitão Francisco Salgado Silva Livro do Cartório,de registro dos Protocolos das Audiências do Juiz de 
Órfãos, assinado pelo Juiz de Órfãos Capitão Francisco Salgado Silva, 
sem os termos de abertura e encerramento, com os fólios numerados 
de 01 a19, contendo a rubrica Chichorro.

LC 982 03

1827 Capitão Manuel Joaquim da Silva Livro do Cartório,de registro de Protocolo das Audiências datado de 
1827, sem os termos de abertura e encerramento, sem numeração nos 
fólios e sem rubrica. Sendo a 1ª Audiência do Juiz de Fora o Capitão 
Manuel Joaquim da Silva.

LC 982 04

1830 Manoel Marcondes de Oliveira Mello 
(Coronel)

Livro do Cartório,de registro de Protocolo das Audiências datado de 
1830, sem os termos de abertura e encerramento, sem numeração dos 
fólios, sendo a 1ª Audiência do Juiz o Coronel Manoel Marcondes de 
Oliveira Mello. 

LC 982 05

1830 S/R Livro  do  Cartório,de  registros  de  Testamentos,  sem  os  termos  de 
abertura  e  encerramento,  com  os  fólios  numerados  de  02  a  95, 
contendo  a  rubrica  AMDAmaral,  e  o  1º  registro  com  a  data  de 
16/09/1830.

LC 982 06

1831 Manoel Marcondes de Oliveira Mello 
(Coronel)

Livro do Cartório,de registro das Audiências do Juízo Pela Lei, sem os 
termos  de  abertura  e  encerramento,  sem  numeração  dos  fólios  e 
rubrica, datado de 1831 a 1832.

LC 982 07

1832 Joze Romeiro de Oliveira Godoi Livro do Cartório,de Protocolo das Audiências do Juízo Pela Lei, sem 
os termos de abertura  e encerramento,  sem numeração dos fólios e 
rubrica, datado de 1832 a 1833.

LC 982 08

1833 João de Godoi Moreira e Costa (Reverendo) Livro do Cartório,de Protocolo das Audiências do Juízo Municipal e 
do Juízo de Órfãos, sem os termos de abertura e encerramento, sem 
numeração de fólios e rubrica, datado de 1833 a 1836.

LC 982 09

1833 João de Godoi Moreira e Costa Livro do Cartório, de registros de testamentos , de numero 2, contendo 
os termos de abertura e encerramento, com data de 16 de Dezembro de 
1833, com os fólios numerados de 1 a 30, com a rubrica Moreira e 
Costa.

LC 982 10

1836 João de Godoi Moreira e Costa Livro do Cartório, de registros de testamentos, de numero 3, contendo 
o termo de abertura, com data de 22 de Fevereiro de 1836, com os 

LC 982 11



fólios numerados de 1 a 59, com a rubrica Moreira e Costa.
1838 Manoel de Godoi Silva (Capitão) Livro do Cartório,de registros de Protocolo do Juízo de Órfãos, sem 

termos de abertura e encerramento, sem numeração de fólios e rubrica, 
datado de 1838.

LC 982 12

1839 José Marcondes Maxado (Alferes) Livro do Cartório,de registro de Protocolo das Audiências do Juízo 
Municipal, sem os termos de abertura e encerramento, sem numeração 
de fólios e rubrica, datado de 1839.

LC 982 13

1839 Antonio Salgado Silva Livro  do  Cartório,de  registro  de  Testamentos  do  Juízo  Municipal, 
contendo apenas o termo de abertura com data de 15 de julho de 1839, 
com os fólios numerados de 01 a 61 e a rubrica Salgado.

LC 982 14

1839 S/R Livro sem os termos de abertura e encerramento, contendo os fólios 
numerados de 01 a 229, sem rubrica, e com registros em três colunas: 
uma  de  outorgante  (em ordem alfabética),  uma  de  outorgados  e  a 
ultima dos fólios; está dividido em livros, separados por períodos de 
datas, contendo assuntos diversos. Estão em branco os fólios de 16 a 
20, 26 a 35, 40 a 50, 53 a 60, 63 a 70, 80 a 100, 102 a 110, 114 a 131, 
152 a156, 160 a 168, 184 a 193, 195 a 198, 202 a 209, 213 a 217, 220, 
223 a 225.

LC 982 15

1840 S/R Fragmentos do livro de registro das audiências  do Juizo Municipal, 
composto de dois cadernos (faltando a parte inicial) sem os termos de 
abertura e encerramento, e sem numeração e rubrica dos fólios.

LC 982 16

1841 Capitão Jozé Moreira César Livro do Cartório,de Protocolo das Audiências do Juizado de Órfãos 
de Pindamonhangaba, sendo Juiz o Capitão Jozé Moreira Cezar, não 
contendo os termos de abertura e encerramento, numeração de fólios e 
rubrica, datado de 1841 a 1842.

LC 982 17

1841 Antonio Salgado Silva (Capitão) Livro do Cartório,de Protocolo das Audiências do Juízo Municipal de 
Pindamonhangaba, sendo Juiz responsável o Capitão Antonio Salgado 
Silva, não contendo os termos de abertura e encerramento, numeração 
de fólios e rubrica, datado de 1841 a 1842.

LC 982 18

Data Rubricador / Juiz Verbete Ord Cx N°
1842 Serafim dos Anjos França Livro do Cartório,de Protocolo das Audiências, assinado pelo Juiz de 

Órfãos Serafim dos Anjos França, contendo os termos de abertura e 
encerramento  com  data  de  03  de  Agosto  de  1842,  com  os  fólios 
numerados de 01 a 29, e com a rubrica SAFrança.

LC 983 01

1842 Serafim dos Anjos França Livro  do  Cartório,de  registro  das  Audiências  do  Juízo  Municipal, 
assinado pelo Juiz Municipal Serafim doa Anjos França, contendo os 

LC 983 02



termos de abertura  e encerramento com a data  de 02 de agosto de 
1842, com os fólios numerados de 01 a 38, e com a rubrica SAFrança.

1843 Serafim dos Anjos França Livro  do  Cartório,de  registro  dos  termos  de  juramentos  dos 
empregados  que  devem ser  juramentados  pela  Delegacia,  assinado 
pelo  Delegado  de  Polícia,  Serafim  dos  Anjos  França,  contendo 
somente o termo de abertura, com data de 21 de janeiro de 1843, com 
os fólios numerados de 01 a 07, com a rubrica SAFrança.
Obs.: no termo de abertura há a informação de que o livro contem 56 
fólios.

LC 983 03

1843 Serafim dos Anjos França Livro do Cartório, de registro de testamentos de numero 4, contendo 
os termos de abertura e encerramento, com data de 8 de Abril de 1843, 
com os fólios numerados de 1 a 96 , com a rubrica ”SA França “.

LC 983 4

1844 Ignacio Marcondes de Oliveira Cabral Livro do Cartório,de registro do Protocolo das Audiências do Juizado 
de  Órfãos,  assinado  por  Ignacio  Marcondes  de  Oliveira  Cabral, 
contendo os termos de abertura e de encerramento, com a data de 04 
de novembro de 1844, com os fólios numerados de 01 a 58, com a 
rubrica Olivra. Cabral.

LC 983 5

1844 João Marcelino de Souza Gonzaga Livro do Cartório,de registro do Protocolo das Audiências do Juízo 
Municipal,  assinado pelo Juiz  Municipal,  João Marcelino  de Souza 
Gonzaga, contendo os termos de abertura e encerramento com a data 
de 03 de dezembro de 1844, com os fólios numerados de 01 a 10, com 
a rubrica Souza Gonzaga, estando o último fólio sem numeração.

LC 983 6

1845 Adrianno Gomes Vieira d’Almeida Livro do Cartório,de registro de Protocolo das Audiências do Juízo 
Municipal,  assinado  pelo  Juiz  Suplente,  Adrianno  Gomes  Vieira 
d’Almeida, contendo os termos de abertura e encerramento com data 
de 15 de outubro de 1845, com os fólios numerados de 01 a 30, e com 
a rubrica Gomes Vieira.

LC 983 7

1845 Miguel de Godoy Moreira e Costa Livro do Cartório,de registro do Protocolo das Audiências do Juízo 
Municipal, assinado por Miguel de Godoy Moreira e Costa, contendo 
os termos de abertura e encerramento com data de 29.de abril de 1845, 
com os fólios numerados de 01 a 18, com a rubrica Godoy Moreira, 
estando o último fólio sem numeração.

LC 983 8

1845 José Fortunato da Silveira Bulcão Livro do Cartório, para registro de escrituras de escravos , contendo os 
termos de abertura e encerramento, com data de 6 de Outubro de 1845, 
com fólios numerados de 1 a 50, com a rubrica “ Bulcão “. 

LC 983 9

1846 Adrianno Gomes Vieira d`Almeida Livro do Cartório,de Protocolo das Audiências do Juízo Municipal, LC 983 10



assinado  pelo  Juiz,  o  Alferes  Adrianno  Gomes  Vieira  d`Almeida, 
contendo os  termos  de  abertura  e  encerramento,  com data  de  9 de 
maio de 1846, com os fólios numerados de 01 a 29, com a rubrica 
Gomes Vieira.

1848 Adrianno Gomes Vieira d`Almeida Livro  do  Cartório,de  Protocolo  para  as  Audiências  do  Juízo 
Municipal, assinado pelo Juiz Municipal o Alferes Adrianno Gomes 
Vieira d`Almeida, contendo os termos de abertura e encerramento com 
data de 14 de fevereiro de 1848, com os fólios numerados de 01 a 50, 
com a rubrica Gomes Vieira.

LC 983 11

1851 Antonio Marques Vilella Livro do Cartório,de Protocolo das Audiências do Juízo Municipal, 
assinado pelo 2° Suplente do Juiz Municipal Antonio Marques Vilella, 
contendo  os  termos  de  abertura  e  encerramento  com data  de01 de 
maio de 1851, com os fólios numerados de 01 a 49, com a rubrica 
Marques.

LC 983 12

1851 João Leite Barboza Livro do Cartório,de registro das Audiências do Delegado de Polícia, 
assinado por João Leite  Barbosa,  contendo os termos de abertura  e 
encerramento com data de 5 de maio de 1851, com os fólios numerado 
de 01 a 40, com rubrica Barboza.

LC 983 13

1853 Antonio Augusto da Fonseca Livro  do  Cartório,de  registro  das  Audiências  cíveis,  comerciais  e 
criminais do Juízo Municipal, assinados pelo Juiz Municipal Antonio 
Augusto da Fonseca, contendo os termos de abertura e encerramento 
com data de 25 de julho de 1853, com os fólios numerados de 01 a 66, 
com a rubrica” AAFonseca”.

LC 983 14

1854 José Vicente Marcondes de Moura Romeiro Livro do Cartório,de registro de Protocolo das Audiências do Juízo 
Municipal,  assinado  por  José  Vicente  Marcondes  Moura  Romeiro, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 18 de 
dezembro de 1854, com os fólios numerados de 01 a 69, com a rubrica 
Marcondes.’

LC 983 15

1854 Antonio Pedro Teixeira Livro do Cartório,de Protocolo das Audiências da Delegacia, assinado 
pelo 1° Suplente de Delegado, o Dr. Antonio Pedro Teixeira, com os 
fólios numerados de 01 a 11, com a rubrica O Dr. Teixeira.

LC 983 16

Data Rubricador / Juiz Verbete Ord Cx N°
1855 Jozé Vicente Marcondes de Moura Romeiro Livro do Cartório,de registro de testamentos do 1º Tabelião, contendo 

os termos de abertura e encerramento, com data de 31 de janeiro de 
1855, com os fólios numerados de 01 a 36, com a rubrica JMarcondes. 
Constam os seguintes testamentos: Marianna Marcondes de Oliveira 

LC 984 01



(fól.1),  Joze  Moreira  Cesar  Godoy (fól.4r),  Marianna  de  Cerqueira 
Cesar  (fól.7v),  Marianna Marcondes  de Andrade (fól.9v),  Barão de 
Paraibuna  (fól.11v),  Rodrigo  de  Oliveira  Boeno  Godoi  Moreira 
(fól.15v),  Izabel Cardosa Leite (fól.20),  Francisca Clara de Oliveira 
(fól.22v),  Manoel  Francisco  de  Almeida  (fól.26r),  Francisco 
Fernandes da Silva (fól. 29v), Francisca leite Boeno (fól.32v).

1855 José Vicente Marcondes Moura Romeiro Livro  do  Cartório,  de  registro  de  termos  das  audiências  dos  feitos 
comercias,  do  Juizo  Municipal,  contendo  os  termos  de  abertura  e 
encerramento,  com  data  de  3  de  Abril  de  1855,  com  os  fólios 
numerados de 1 a 20, contendo a rubrica “ Marcondes “

LC 984 2

1856 Jozé Vicente Marcondes Moura Romeiro Livro  do  Cartório,de  registro  das  audiências  cíveis  do  Juízo 
Municipal, com termos de abertura e de encerramento, com data de 04 
de  agosto  de  1856,  assinado  pelo  Juiz  Municipal  Jozé  Vicente 
Marcondes Moura Romeiro, com os fólios numerados de 01 a 28, com 
a rubrica Marcondes.

LC 984 3

1857 Maço de procurações avulsas, contendo 50 outorgantes, sem qualquer 
outra indicação, abrangendo o período de 1857 a 1866.

984 4

1857 José Vicente Marcondes de Moura Romeiro Livro do Cartório, de registro de testamentos de numero 7, contendo 
apenas o termo de encerramento, com data de 1 de Maio de 1857, com 
os fólios numerados de 8 a 56, com rubrica “ Marcondes “.

LC 984 5

1859 Manoel Marcondes de Moura e Costa Livro  do  Cartório,de  registro  das  audiências  do  Juízo  Municipal, 
assinado pelo Juiz Municipal Suplente Manoel Marcondes de Moura e 
Costa, contendo os termos de abertura e encerramento, com data de 24 
de maio de 1859, com os fólios numerados de 01 a 50 (e mais 06 em 
branco), com a rubrica Marcondes de Moura.

LC 984 6

1860 Joaquim Marianno Campos do Amaral Gurgel Livro  do  Cartório,de  Protocolo  das  Audiências  do  Juízo  da 
Provedoria, contendo os termos de abertura e encerramento, com data 
de 01 de fevereiro de 1860, com os fólios numerados de 01 a 51, com 
a rubrica Amaral Gurgel.

LC 984 7

1860 José Manoel da Costa França Livro do Cartório, de registro de testamentos, de numero 8, contendo 
os termos de abertura e encerramento, com data de 28 de Novembro 
de 1860 ,com os fólios numerados de 1 a 100, com a rubrica “ Dr. 
França “.

LC 984 8

1861 Manoel Eufrazio de Toledo Livro do Cartório, de registro de protocolos das audiências do Juizo 
Comercial, contendo apenas o termo de encerramento, com data de 2 
de Setembro  de 1861,  com os  fólios  numerados  de 1 a  50,  com a 

LC 984 9



rubrica “ Eufrazio de Toledo “. 
1864 Manoel Marcondes de Moura e Costa Livro  do  Cartório,de  registro  das  audiências  do  Juízo  Municipal, 

contendo os termos de abertura e encerramento com, data de 24 de 
julho de 1864, com os fólios numerados de 01 a 148, com a rubrica 
Marcondes de Moura.

LC 984 10

1864 Manoel Marcondes de Moura e Costa Livro do Cartório, de registro de audiências do Juizo Comercial do 1º 
Tabelião, contendo os termos de abertura e encerramento, com data de 
24  de  Julho  de  1864,  com os  fólios  numerados  de  2  a  99,  com a 
rubrica “ Marcondes de Moura”.

LC 984 11

1864 Manoel Marcondes de Moura e Costa Livro do Cartório, de registro de audiências comerciais, do 2º tabelião 
do Juizo Comercial, contendo os termos de abertura e encerramento, 
com data de 1 de Agosto de 1864, com os fólios numerados de 1 a 98, 
com a rubrica “ Marcondes de Moura “. 

LC 984 12

1864 S/R Livro  do  Cartório,  de  registro  de  inventários  de  todos  os  papéis  e 
livros  do  2º  tabelhionato  de  Pindamonhangaba,  não  contendo  os 
termos de abertura e encerramento, numeração e rubrica, do período 
de 1864 a 1870.

LC 984 13

1865 Cesar Octaviano de Oliveira Livro do Cartório,  de registro de testamentos  do Juízo Municipal  e 
Provedoria,  de  numero  7  e  9,  contendo  os  termos  de  abertura  e 
encerramento,  com data de 25 de Setembro de 1865, com os fólios 
numerados de 1 a 50, com a rubrica C. Octaviano.

LC 984 14

Data Rubricador / Juiz Verbete Ord Cx N°
1868 João Marcondes de Moura Romeiro Livro  do  Cartório,de  protocolo  das  audiências  do  Juízo  Municipal, 

contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 18 de 
setembro de 1868, com os fólios numerados de 01 a 50, com a rubrica 
João Romeiro.

LC 985 1

1868 João Marcondes de Moura Romeiro Livro do Cartório,de registro das audiências do Juízo da Provedoria, 
contendo os ternos de abertura  e encerramento,  com data de 12 de 
julho de 1868, com os fólios numerados de 01 a 56, com a rubrica 
João Romeiro. 

LC 985 2

1869 João Marcondes de Moura Romeiro Livro do Cartório,de registro de escrituras diversas de escravos, do 1º 
tabelião,  do Juízo Municipal,  de  numero  2,  contendo os  termos  de 
abertura e encerramento, com data de 8 de Março de 1869, com os 
fólios numerados de 1 a 51, com a rubrica João Romeiro.

LC 985 3

1870 Climério Marcondes de Oliveira Caderno com Inventário dos livros e papéis pertencentes ao Juízo de LC 985 4



Órfãos do “Termo da Limeira”, feita aos 28 de outubro de 1870, com 
06  fólios  sem  rubrica  e  numeração,  de  1837  a  1871,  sem  outras 
indicações. Não sabemos de que Limeira se trata, porém a presença 
aqui desses papeis provavelmente se deva a que um dos signatários do 
caderno  seja  o  pindense  Climério  Marcondes  de  Oliveira,  que  foi 
Escrivão dos Cartórios de Pindamonhangaba.

1871 Antonio Faustino César Livro  do  Cartório,de  Protocolo  das  audiências  do  Juízo  Municipal, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 03 de 
maio de 1871, com os fólios numerados de 01 a 49, com a rubrica 
Faustino Cesar.

LC 985 5

1872 Antonio Faustino César Livro do Cartório,de registro de procurações e outros documentos do 
Juízo Municipal, contendo os termos de abertura e encerramento com 
data de 3 de julho de 1872, com os fólios numerados de 01 a 50 com a 
rubrica Faustino Cesar.

LC 985 6

1872 Benjamim da Cunha Bueno (Capitão) Livro do Cartóriode registro dos termos de engajamentos na guarda 
policial,  de  1872  a  1876,  sem  os  termos  de  abertura  e  de 
encerramento,  sem rubrica e numerados de 1 a 14, estando 13 sem 
numeração e em branco os 2 últimos. 

LC 985 7

1873 Antonio Faustino César Livro do Cartório,de registro das arrecadações dos “bens do evento”, 
do  Juízo  da  Provedoria,  contendo  os  termos  de  abertura  e 
encerramento  com data  de 21 de fevereiro  de 1873,  com os  fólios 
numerados de 01 a 06, com a rubrica Faustino Cesar.

LC 985 8

1873 Antonio Faustino César Livro do Cartório, de registro de escrituras de venda de escravos, do 1º 
tabelião,  do Juízo Municipal,  de  numero  3,  contendo os  termos  de 
abertura e encerramnto,com data de 30 de Setembro de 1873, com os 
fólios numerados de 1 a 60,com a rubrica Faustino César.

LC 985 9

1873 Antonio Faustino César Livro do Cartório,de registro de testamentos,de numero 10, contendo 
os termos de abertura e encerramento, com data de 11 de Março de 
1873, com os fólios numerados  de 1 a 50,  com a rubrica Faustino 
César.

LC 985 10

1873 Antonio Rodrigues da Costa Chaves Livro do Cartório, de registro de classificação das familias escravas 
libertas pelo fundo de emancipação, contendo os termos de abertura e 
encerramento,  com  data  de  24  de  Março  de  1873,  com  os  fólios 
numerados de 1 a 149, com a rubrica Chaves.

LC 985 11

1873 Manoel Azevedo Marques Livro do Cartório, de registro da classificação dos escravos que foram 
libertados pelo fundo de emancipação, contendo os termos de abertura 

LC 985 12



e encerramento,  com data de 29 de Março de 1873, com os fólios 
numerados de 1 a 99, com a rubrica “ Marques “.

1875 José Fortunato da Silveira Bulcão Livro  do  Cartório,de  registro  de  procurações  e  outros  papéis  (2º 
Livro), contendo os termos de abertura e encerramento com data de 6 
de outubro de 1875, com 50 fólios numerados e rubricados. 

LC 985 13

1875 José Fortunato da Silveira Bulcão Livro  do  Cartório,de  registro  das  audiências  do  Juízo  Municipal, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 11 de 
Fevereiro de 1875, com 50 fólios numerados e rubricados.

LC 985 14

1875 José Fortunato da Silveira Bulcão Livro de registro de tombo ou inventário  de todos os papéis do 1° 
Cartório, contendo os termos de abertura e encerramento , com data de 
17 de Março de 1875, com os fólios numerados até 200, faltando os 
primeiros 109, contendo a rubrica Bulcão.

LC 985 15

Data Rubricador / Juiz Verbete Ord Cx N°
1877 José Fortunato da Silveira Bulcão Livro  do  Cartório,de  registro  de  procurações  e  outros  documentos, 

contendo os  termos  de  abertura  e  encerramento,  com data  de  9 de 
agosto de 1877, com 50 fólios numerados e rubricados.

LC 986 01

1877 José Fortunato da Silveira Bulcão Livro  do  Cartório  ,  de  registro  de  testamentos,  de  numero  11, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 10 de 
Agosto de 1877, com os fólios numerados de 1 a 50, com a rubrica 
Bulcão.

LC 986 2

1877 José Fortunato da Silveira Bulcão Livro do Cartório, de registro de audiências da provedoria, do Juízo da 
Provedoria  ,  de  numero  8,  contendo  os  termos  de  abertura  e 
encerramento,  com data  de  10  de  Agosto  de  1877,  com os  fólios 
numerados de 1 a 50, com a rubrica “ Bulcão “.

LC 986 3

1877 José Monteiro Machado Cesar Livro do Cartório do 1º tabelião, de registro das escrituras de compra e 
venda de escravos, de numero 5, contendo os termos de abertura e 
encerramento, com data de 19 de Novembro de 1877, com os fólios 
numerados de 1 a 50, com a rubrica “Monteiro Cesar”.

LC 986 4

1877 Luiz Teixeira de Barros Livro  do  Cartório,de  protocolo  das  audiências  do  Juízo  Comercial, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 24 de 
março de 1877, com 30 fólios numerados e rubricados.

LC 986 5

1878 José Gabriel Marcondes Rodovalho Livro  do  Cartório,de  protocolo  das  audiências  do  Juízo  Municipal, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 19 de 
agosto de 1878, com 50 fólios numerados e rubricados.

LC 986 6

1878 José Gabriel Marcondes Rodovalho Livro do Cartório,de registro de compra e venda de escravos, contendo 
o termo de encerramento, com data de 17 de outubro de 1878, com 50 

LC 986 7



fólios numerados e rubricados, estando com falta do nº 1.
1878 José Monteiro Machado Cesar Livro  do  Cartório,de  protocolo  das  audiências  do  Juízo  de  Órfãos, 

contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 01 de 
abril de 1878, com 30 fólios numerados e rubricados.

LC 986 8

1880 José Gabriel Marcondes Rodovalho Livro  do  Cartório,de  protocolo  das  audiências  do  Juízo  Comercial, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 25 de 
maio de 1880, com 48 fólios numerados e rubricados.

LC 986 9

1881 José Gabriel Marcondes Rodovalho Livro  do  Cartório,de  protocolo  das  audiências  do  Juízo  Municipal, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 16 de 
setembro de 1881, com 100 fólios numerados e rubricados.

LC 986 10

1881 José Gabriel Marcondes Rodovalho Livro do Cartório,de registro de escrituras de escravos , de numero 7, 
contendo os termos de abertura e encerramento , com data de 31 de 
Março de 1881, com os fólios numerados de 1 a 48, com a rubrica 
Gabriel Rodovalho

LC 986 11

1883 Benigno Dantas de Brito Livro do Cartóroio,de protocolo das audiências do Juízo de Direito, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 27 de 
fevereiro de 1883, com 39 fólios numerados,  faltando os últimos, e 
rubricados.

LC 986 12

1883 Francisco Marcondes Romeiro Livro  do Cartório,de  registro  do protocolo  das  audiências  do Juízo 
Criminal, contendo os termos de abertura e encerramento, com data de 
29 de outubro de 1883, com 48 fólios numerados e rubricados.

LC 986 13

1884 Manoel Aureliano de Gusmão Livro do Cartório,  do 1º  Oficio,  de registro de audiências  do Juizo 
Comercial , contendo os termos abertura e encerramento, com data de 
27  de  Maio  de  1884,  com os  fólios  numerados  de  1  a  48,  com a 
rubrica “A. de Gusmão”.

LC 986 14

1885 Manoel Aureliano de Gusmão Livro  do  Cartório,para  lançamento  das  quantias  recebidas  e 
despendidas, referentes à massa falida do Comerciante Cesar Augusto 
de Oliveira Costa, com 46 fólios numerados e rubricados, com termos 
de abertura e encerramento, com data de 24 de março de 1885.

LC 986 15

Data Rubricador / Juiz Verbete Ord Cx N°
1886 Manoel Aureliano de Gusmão Livro do Cartório, de registro de protocolo das audiências do Juizo da 

Provedoria  ,  de  numero  9,  contendo  os  termos  de  abertura  e 
encerramento  ,  com  data  de  3  de  Março  de  1886,  com  48  fólios 
numerados , com a rubrica “ A . de Gusmão “.

LC 987 1

1886 Candido Monteiro da Cunha Bueno Livro  do  Cartório,de  protocolo  das  audiências  do  Juízo  Municipal, 
contendo os  termos  d abertura  e  encerramento,  com data  de 25 de 

LC 987 2



junho de 1886, com 46 fólios numerados e rubricados.
1887 Candido Monteiro da Cunha Bueno Fragmento  do  Livro  de  cargas  do  1º  Cartório,  sem  os  termos  de 

abertura e encerramento, com os fólios numerados de 02 a 07, com a 
rubrica Candido Bueno, contendo o lançamento de 1886 a 1887.

LC 987 3

1887 Candido Monteiro da Cunha Bueno Livro do Cartório,de Protocolos das Audiências Municipais do Juízo, 
assinado  pelo  Juiz  Municipal,  contendo  os  termos  de  abertura  e 
enceramento,  com data  de 24 de  setembro  de  1887,  com os  fólios 
numerados e rubricados.

LC 987 4

1888 Candido Monteiro da Cunha Bueno Livro  do  Cartório,de  registro  de  cargas  dos  autos  em  andamento, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 13 de 
agosto de 1888, com 46 fólios numerados e rubricados.

LC 987 5

1890 Lucio da Cunha Pavolide e Meneses Livro  do  Cartório,de  protocolo  das  audiências  do  Juízo  Municipal, 
assinado pelo Juiz Municipal 2º Suplente Lucio da Cunha Pavolide e 
Menezes, contendo os termos de abertura e encerramento, com data de 
1 de julho de 1890, com os fólios numerados de 01 a 50, com a rubrica 
Dr. Pavolide.

LC 987 6

1890 Antonio de Anhaia Mello Livro  do Cartório,de  protocolo  das  audiências  do Juízo  de Direito, 
assinado pelo Juiz de Direito Antonio de Anhaia Mello, contendo os 
termos de abertura e encerramento com data de 24 de agosto de 1890, 
com os fólios numerados de 01 a 60, com a rubrica Anhaia Mello.

LC 987 7

1891 José Monteiro Fontes Junior Livro  do  Cartório,de  registro  de   cargas  dos  autos  em andamento, 
assinado  por  José  Monteiro  Fontes  Junior,  contendo  os  termos  de 
abertura e encerramento, com data de 19 de outubro de 1881, com os 
fólios numerados de 01 a 48, com a rubrica José Fontes Junior.

LC 987 8

1891 José Martins Fontes Junior Livro  do  Cartório,de  registro  de  procurações  e  outros  documentos, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 17 de 
abril de 1891, com os fólios numerados de 01 a 46, com a rubrica Je 

Fontes  Junior.  Anexo está  a  1ª  folha  do Suplemento  ao nº  327 do 
JORNAL DO BRASIL, de 22/11/1896.

LC 987 9

1894 Geraldo Leite de Magalhães Gomes Livro  do Cartório,de  protocolo  das  audiências  do Juízo  de Direito, 
assinado pelo  Juiz  de  Direito  Geraldo  Leite  de  Magalhães  Gomes, 
contendo os termos de abertura e encerramento,  com data de 26 de 
julho de 1894, com os fólios numerados de 01 a 50, com a rubrica 
G.Magalhães.

LC 987 10

1894 José Martins da Silva Livro do Cartório, de registro de escrituração do dinheiro de Orfãos e LC 987 11



Ausentes  na  Comarca  de  Pindamonhangaba,  rubricada  pelo 
Amanuense  da Secretaria  da Fazenda,  contendo apenas  o termo de 
abertura  ,  com  data  de  29  de  Janeiro  de  1894,  com  os  fólios 
numerados de 1 a 299, com a rubrica “ Martins “.

1895 Geraldo Leite de Magalhães Gomes Livro do Cartório do 1º Oficio, de registro de testamentos, de numero 
12, contendo os termos de abertura e encerramento, com data de 14 de 
Junho de 1895, com os fólios numerados de 1 a 48, com a rubrica “ G. 
Magalhães “

LC 987 12

1896 Geraldo Leite de Magalhães Gomes Livro  do  Cartório,de  protocolo  das  audiências  e  de  registro  dos 
juramentos dos empregados, do Juízo de Direito, assinado pelo Juiz 
Geraldo Leite de Magalhães Gomes, contendo os termos de abertura e 
encerramento,  com  data  de  5  de  agosto  de  1896,  com  os  fólios 
numerados de 01 a 50, com a rubrica G. Magalhães.

LC 987 13

1898 Geraldo Leite de Magalhães Gomes Livro  do  Cartório,de  protocolo  de  cargas,  assinado  pelo  Juiz  de 
Direito Geraldo Leite de Magalhães Gomes,  contendo os termos de 
abertura e encerramento,  com data de 06 de julho de 1898, com os 
fólios numerados de 01 a 40, com a rubrica G.Magalhães.

LC 987 14


