
PROVIMENTO N.o 4/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e 

Considerando os fundamentos do Provimento CG. 8/77, que 
vem concorrendo, eficazmente, para aprimorar os serviços judiciários, e 

Considerando a necessidade de lhe estender a bem sucedida disci
plina às intimações que se efetuam nos termos do art. 237, 11, do 
Código de Processo Civil, 

Resolve: 
Artigo 1.0 - As intimações de despachos, decisões e sentenças 

devem consumar-se de maneira objetiva e precisa, assim quando 
efetuadas através de publicação, como de carta registrada. Para esse 
fim, as publicações e as cartas devem conter, além do nome das partes, 
dos seus advogados, do número e espécie do processo ou procedimento, 
os elementos necessários ao seu imediato e completo entendimento, 
tais como o objeto e sujeito da intimação, natureza e espécie da 
matéria de que se dá ciência, explicitação do conteúdo da ordem 
judicial (sobre o que se deve manifestar, conhecer ou omitir) etc. 

Artigo 2.° - As decisões interlocutórias e as sentenças serão 
publicadas, ou transmitidas por carta, pelo resumo do capítulo dispo
sitivo. Os despachos se-lo-ão com as cautelas do artigo anterior. 

Artigo 3.° - Os srs. escrivães velarão pelo estrito cumprimento 
deste Ato, conferindo, diariamente, o material de publicação e de 
cartas, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos Juízes Corregedores 
Permanentes. 

Artigo 4.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, mantidos os pareceres normativos e os ofícios circulares, 
concernentes ao Processo CG. 11.107, e revogado o Provimento 
CG. 8/77. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
São Paulo, 30 de março de 1978. 

(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 
da Justiça 

(1.0 e 4/4) 
D.O.l. 1.0 e 4-4-78 

PROVIMENTO N.O 5/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e 
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Considerando que se viu o Juízo Corregedor Permanente obrigado 
a determinar a suspensão dos serventuários do Terceiro c Quinto 
Cartórios de Protestos de Letras e Títulos da comarca da Capital, 
em razão de graves fatos já do conhecimento público; 

Considerando que, com o regime introduzido por esta E. Corre
gedoria Geral da Justiça, através do Provimento 1/78, desapareceram 
os riscos na entrega do numerário aos credores, de parte dos Cartó
rios de Protesto, e 

Considerando que, para além de manifesta conveniência funcio
nal, está informado de equidade o requerimento, formulado por todos 
os serventuários dos Cartórios de Protesto da Capital, de instituiçãd 
do regime de distribuição obrigatória dos títulos e letras sujeitos a 
protesto, 

Resolve: 
Art. 1.° - Fica criado, na Corregedoria Geral da Justiça, o 

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO de Letras e Títulos, para fins de 
protesto cambiário. 

Art. 2.° - A distribuição prévia e equitativa, entre todos os 
Cartórios de Protesto desta comarca da Capital, de toda e qualquer 
espécie de título, letra ou documento para fins de protesto cambiário, 
é obrigatória e processa-se de conformidade com as normas deste 
Provimento. 

Art. 3.° - A apresentação de títulos, letras e documentos, 
por parte de pessoas jurídicas, e sua distribuição obedecerão às seguin
tes disposições: 

I - A apresentação dar-se-á no período das 11 :00 (onze) às 
12:00 (doze) horas. 

II - Os apresentantes entregarão, juntamente com os títulos, 
letras e documentos, relação destes, em duas vias. 

IH - As relações têm de corresponder às categorias dos valores 
previstos na Tabela 13, inciso l, do Decreto-lei estadual 9.555, de 
4 de março de 1977. 

1V - Da relação constarão, necessariamente, os nomes e os 
elementos identificativos de cada devedor (art. 3.°, da Lei federal 
6.268, de 24 de novembro de 1975). 

V - Para efeito de identificação, os títulos, letras e documentos 
originais devem ser acompanhados, individualmente, de memorando 
do apresentante. 

VI - A primeira via de cada relação (inciso lI) constitui com
provante da apresentação e a segunda acompanhará os títulos, letras 
e documentos, para fins de distribuição. 
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VII - Cada relação deve ser entregue na seção própria da 
correspondente categoria de valor (inciso UI). 

VIII - Os títulos, letras e documentos, após conferidas as 
relações , serão, a partir das 12:00 (doze) horas do mesmo dia da 
apresentação, distribuídos equitativamente entre os Cartórios. 

IX - Concluída a distribuição, serão os títulos, letras e documen
tos relacionados por ordem numérica, em duas vias, segundo as 
categorias de valores e os Cartórios a que foram distribuídos. 

X - A primeira via constitui comprovante de entrega dos 
títulos, letras e documentos, aos cartórios, e a segunda acompanhará 
aqueles até estes. 

XI - Os títulos, letras e documentos serão entregues aos Cartó
rios no mesmo dia da apresentação e distribuição, vedando-se-Ihes, 
por qualquer motivo, a retenção no SERVIÇO. Quando necessário, 
o expediente deste se prorroga até que se consumem as entregas, caso 
em que os Cartórios prorrogam o seu até que se conclua o recebimento. 

XII - Até às 12:00 (doze) boras do dia útil subseqüente, cada 
Cartório remeterá ao SER VIÇO DE DISTRIBUIÇÃO cópia das 
folhas concernentes ao apontamento dos títulos, letras e documentos 
distribuídos no dia anterior, bem como lista, por ordem alfabética, 
dos nomes e elementos identificativos (art. 3.°, da Lei federal 6.268, 
de 24 de novembro de 1975) dos respectivos devedores. Estas rela
ções constituem o registro de distribuição. 

XIII - A distribuição de títulos, letras ou documentos que, por 
qualquer motivo, não puderem ser apontados, será compensada. Para 
este fim, os Cartórios devolvê-Ios-ão ao SERVIÇO, no dia útil subse
qüente ao da distribuição, relacionados em duas vias, de que a primeira 
constitui recibo, anotando-lhes, no verso e em resumo, o motivo da 
devolução. 

XIV - Os títulos, letras e documentos, devolvidos pelos Cartó
rios na forma do inciso anterior, serão entregues, incontinenti, ao 
representante ou pessoa credenciada de cada pessoa jurídica . 

XV - Os documentos, a que se refere o inciso xn, serão acom
panhados dos "boletos" de entrada, correspondentes a cada título, 
letra ou documento, previamente agrupados por apresentante. O SER
VIÇO DE DISTRIBUIÇÃO colocá-los-á à disposição dos apresen
tantes, a partir das 14:00 (catorze) horas. Este comprovante de 
apresentação e distribuição será entregue ao representante ou pessoa 
credenciada de cada pessoa jurídica . 

Art. 4 .° - A apresentação de títulos, letras e documentos, por 
parte de pessoas físicas, e sua distribuição obedecerão às seguintes 
disposições: 
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I - A distribuição efetua-se no ato de apresentação ao SER
VIÇO, durante todo seu expediente público, segundo as categorias 
de valores previstos na Tabela 13, I, do Decreto-lei estadual 9.555, 
de 4 de março de 1977. 

II - Quando a mesma pessoa apresentar mais de um título, 
letra ou documento, serão todos distribuídos ao mesmo Cartório, 
procedendo-se a compensação nesse ou no dia subseqüente. 

UI - De posse do título, letra ou documento, em que se anota 
a distribuição, o apresentante o levará ao Cartório a que foi distri
buído, onde pagará as custas e emolumentos . 

. IV - Os títulos, letras ou documentos, que por qualquer motivo, 
não puderem ser apontad.os, terão anotada, no verso, a irregularidade 
e serão, no ato, devolvidos ao apresentante. Para os fins do disposto 
no inciso XII do artigo anterior, os Cartórios encaminharão ao 
SERVIÇO, 110 dia útil subseqüente, rol discriminativo dos títulos 
devolvidos e respectivas irregularidades, sem prejuízo do disposto no 
inciso XII do artigo anterior. 

Art. 5.° - Para fins de apontamento e protesto, reputam-se 
irregulares as indicações que não contenham, além do nome do 
apresentante, todos os requisitos essenciais do título a que correspon
dam, ou o reproduzam por cópia (xerográfica, fotográfica, helio
gráfica etc.). 

Art. 6.° - O expediente público do SER VIÇO DE DISTRI
BUIÇÃO será das 11 :00 (onze) às 16:00 (dezesseis) horas e o dos 
Cartó(Íos de Protesto de Letras e Títulos, em todo o Estado de São 
Paulo, passa a corresponder ao ordinário dos bancos. 

Art. 7.° - A Corregedoria Gera I da Justiça providenciará, por 
Atos específicos, local adequado e servidores necessários ao funcio
namento do SER VIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, com a colaboração dos 
Cartórios de Protestos e sob supervisão de Chefe que designará. 

Art. 8.° - O processamento da obrigatória distribuição, prévia 
e equitativa, disciplinada neste Provimento, entrará em vigor no dia 
24 (vinte e quatro) de abril do corrente ano. 

Art. 9.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 

São Paulo, 04 de abril de 1978. 

(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 
da Justiça 
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PODER JUDICIARIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

-
PROVIMENTO NQ 5/78 

o EXCELENTíSSIMO SENHOR DESEMBARGA" 

DOR ~EB.TO DE ANDlW)E J'uNQ'U:EIEA, CORREGEDOR GERAL 

DA JÚST:tQÂ~~O ESTADO DE 510 PAULO, no uso' da suas 

atribuições ~ , e 

:~ .Ce)l1SIDERANDO que se vi.u o Ju.1.Z0 Co!:,'.... ." 
" . 'regedo~ 'Permanente obrigado a det'ermjnax'" a suspensão

' 

11' ' 

, dos Sel."'Velftuários do Tel.'cairo e Quinta Cartorioa de' 

Protestos de Let:r:-as. e T!tulos da comarca da Capital,' 

em :r:-azão .de gr~ves f'atos já, do conhecimento pÚblico; 

CONSIDERA.NDO quõ t com o regime- iB. 

'traduzido por esta E. Corregedori~ Geral <la Justiça, 
"".

átravés do Provimento 1/78, desapareceram os riscos 
.• • , '" 1_·· 

, . na .entrega do numeraria aos credores,' de parte dos,Jl", 
" " . . . .~.

},r-" Cartorios de Protesto, e 
\',~' .' 

.CONSIl>ERAmX> que, pat'a além de. mani. 

.festa conveniência f'uncional, está informado de eqUi. '. 

dade o' requerimento, .formulado por todos os se~eB. 

tuários'dos Cartórios de Frotesto da Capital, de in~ 
o,, 

tituiçãodo regime de distribuição obrigatória dos 
,, 

t1tulos e letras sujeitos a protesto, 

RESOLVE 

Art. lQ - Fica criado, na Corregedo 



'; 

"PODER JUDICIÁRIO 

Corregedoria 
~ 

Geral da Justiça do Estado de S~o Paulo 

.." ~2 
' 

-,1~' 
\ 

' 

'. '.. 

,
• 

Corregedoria Geral da: Justiça, o SERVIÇO DE DISTE! 

EDIÇÃO de Letras e Títulos, para .f~s de protesto 

: cambiário .. 

.. .Art. 22 ~ A distribuição preVJ.a e 

equitat:i.va~' entre todas as Cartórias de Pratesto de§.. 

ta comarca da Capital, de tada e qualquer espéci.e de 

',: titulo 11 letra au documenta para fins de protesto cas,. 

biário, é obrigat.ória e processa-se de conformidade 

comas normas deste Provimentoe 

Art. 32 - A apresentação de tft]! 

lo.s, letras e docu.mcntos, por :parte de' pessoas ju:
..

r!dicas, e sua distribuição obedecerão as ~eguintes 

,disposições: 

I. 	 A apresentação. dar-s~ 

noperl.ada das 11:00 (0:0. 
.' 

ze) as 	12:00 (doze) horas• 
' ,.. 	 , . 

11. 
, 	

, Os apresentantes " entreêã 

rão, juntamente com os ti, 
tulos, letras e dOCUlllel!,

", 
. "'. tos, relação ~estes, ,. em 

duas vias. 

111. 	 As relações têm de corre§.. 

ponder às categorias dos 

valores previstos na Tab~ 

la 13, inciso I; do Decr~ 

to-le~ estadua~ 9.555, de 

,

• I 



I 

... 
PODER JUDICIARIO... 

--; 

Correaedoria Geral da Justiça do Estado dê São Paulo 
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de 4 de março de 1977. 

IV. 	 Da relação, constarão, ',n.!! 

cessariamente, os nomss 

e os elementos identi.f'ic.§!. 

tivos de cada devedor, 

(art. 32 , 'da Lei f'edera~ 

6.268, de 2lf. de novembro 

.. 	
de 1975). 

V. Para efeito de idendL!ic~ 
I. 

'ção, os títulos, letras.e 

documentos originais de 

'vem ser acompanhados t ia 

dividual:l;:J.ente, de memoran 
'. 	 

,do 'do apresentante. 

VI.' 	 A primeira: via de cada r~ 

lação (inciso lI) const~ 

tui comprOT"d.D.te da apr.!lt,.
',' .() 

sentação e a seganda aco,!!! 

panbará os tItu1os,letras 

e documentos, para. f'ins . 

de dis:tribuição. 

VII. Cadarelação,deve ser en .., 
tregue na seçao - proprl.a". 

da correspondente cate~ 

ria de valor (inciso III). 

VIII. Os títulos, letras e doc~ 
, 

mentos, apos conferidas 

http:comprOT"d.D.te
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IX. 
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x. 
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XI. 
, , ), 

-:"4 

as relações, serão, a p~ 

tir das 12:00 (doze) ho 

ras do mesmo dia da apr~ 

sentação, distribuídos ~ 

quitativamente entre os 

Cartórios. 

Concluída a distribuição, 

- t' letrasserao os ~tulos, 

e documentos relacionados 

por ordem numérica, em 

duas vias, segundo as c-ª:,. 

tegorias de valores e os 

Cartórios a que foram di§.. 

tribuídos. 

A primeira via constitui 

comprovante de entrega 

dos t:f.tul.os, letras e d,9. 

cumentos, aos cartórios, 
. , <, ."" 

e a segunda acompanbara ~ , 

queles até estes. 

Os t:f.tulos, letras e doc~ 
,

mentos serão entregues aos 

Càrtórios no mesmo dia da 

apresentação e distribui 

ção, vedando-se-lhes, por 

qualquer motivo, a rete.;:!. 

ção no SERVIÇO. Q.uando n~ 

http:t:f.tul.os
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, . 
necessar~o, o expediente 

deste se prorroga até que 

se consumem as entregas, 

caso em que os Cartórios 

prorrogam o seu até que 

se conclua o recebimento• 

XII. Até às 12:00 (doze) horas.'" ' 

. 


-. 

do dia útil. subsequente~ 


cada Oartório remeterá ao 
-
• 	 SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO 

- cópia das f'olbas concef: 

nentes ao apontamento dos 
,

tJ.tulos, letras e dacumeg. - ~ 

-tos distribufdosno dia 

anterior, bem como lista, 

por ordem a~abéticat dos 

nomes e elementos iden~ 

-ficativos (art. 32 , da 

-Lei federal 6.268, de 24 

de novembrQ de 1975) dos 

_respectivos' de~e4ores. E.§. . 

-'tas relações constituem o 

registro de distribuição. 

XIII. 	 A distribuição de títulos, 

letras ou documentos que, 

por qualquer motivo, não 

puderem ser apontados, s~ 

rá compensada. Para este 
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~im, os Cartórios devol 

vê-los-ão ao SERVIÇO, no 

dia titil subsequente ao 

da distribuição, relaci.Q. 

. nados em duas vias, de que 

a primeira constitui rec~ 

bo, anotando-lhes, no v~.;: 

so e em resumo, o motivo 

dà devolução. . 

Os t!tu1os, letras e doc!!, 

mentos, devolvidos pelos 

Cartórios na form.a, do ia 

ciso anterior, serão e~ 

-treg-ü.sD, incontinenti,> ao 

representante ou pessoa 

credenciada de cada pe~ 

soa jurídica. 

Os documentos, a que se 

retere o inciso XII, s~ 

rão acompanhados dos "b.Q.. 

letos" de entrada, corre~ 

pondentes a cada títúlo, 

letra ou documento, pr~ 

v.iamente agrupados por ~ 

presentant'e. O SERVIÇO DE 

DISTRIBUIÇÃO .colocá-los-á 

à disposição dos aprese~ 

tantas, a partir das 14: 00 

, 
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14:00 (catorze) horas. Es 

te comprovante de aprese!!. 

taçã~ e distribuição será 

entregtle ao representante 

ou pessoa credenciada de 

cada pessoa jur!dica• 

. 'Art. 42 - A apresentação. de t:l~ 

los, letras e documentos, por parte de pessoas f!s~~ 
" . 

~, e sua distribuição obedecerão às se~tes di~ 

posições: :. 

I_ 	 Ã distribuição ·efetua-s& 

no· ato de apresentação: ao 

SERVIÇO, durante~odo seu 

expediente público t segu,g 

do as categorias de val.Q. . 

.. res prev:i.stos na Tabela 

13, I, do Decreto-lei e~ 
"", .' 

. tadua1 9.555, de 4- de:m:a;: . 

ço de 1977•.
, , '- . 

,~ ~" 

. .' ~ 	 II• Quando a mesma pessoa ~ 
.. 

presentar mais de um t!q 

10, letra ou documento, 

serão toaos distribu!aos. 

ao mesmo Cartório, proc!!, 

dando-se a compensação 

nesse ou no dia Gubseque~ 

te. 

111. De posse do ~ftulQ, letra 
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ou documento, em que se ã 

nota a distribuição, o ~ 

presentante o levará ao 

Cartório a que foi distr,i 

'. 	 buido, onde pagará as cu.!! 

tas e emolumentos. 

IV. 	 Os títulos, letras ou'do 

cumentos, que, por qua1.")" 
, 

quer motivo, nã~ puderem ." 

ser apontados, terão an.Q.. 

" tada, no verso, a. "irreg;g. 

"laridade e serão, na ato, 

devolvidos·ao apresent~ 

te. Para os fins da di,!!. 

posto ~o in~iso III do ~ 

tigo ante~or, os Cart.2., 

riosencam;nb~xão ao ~ 
, ' " 

'I}, '.;'. 

.. VIÇO, no 	dia útil subs,!t 

quente, rol discrimiÍlati,.. 

vo dos títulos d.evolvidos" 

e respectivas ir.:regularj.· 
" " 

"dades, "sem prejuízo Co "di,!!. 

posto-no incisa XII do ~ 

tigo anterior. 

Art. 5º - Para fins de apontamento 

e protesto, reputam-se irregu1ares as indicações que 

não contenhaD~ além do nome do apresentante, todos 

.. 
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os requisitos essenciais do título a que. correspo~ 

,'dam., ou o reproduzam por cópia (xerográt:ica, fotogri, 

fica, heliográfica etc.). 
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Art. '62 - O expediente público 	 do 
...'SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO será das 11:00 (onze) as 

16:00 (dezesseis):horas e o dos Cartórios de Prote~ 
, . 

to de Letras,' e TItulos t em todo o Estado de São Pa.l!. 

lOt passa a corresponder ao ordinário dos banoos~ 

Art. 79. - A Corregedoria Geral da 

Justiça providenciará, 'por Atos especificos, local 

adequado e servidores necessários ao funcionamento 

do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, com a colaboração dos 
. " 

Cartórios de Protestos e sob supervisão de Che:te que 

designará. 

Art. 89" - O processamento da obriS!;t -... " 

tória distribuição, prév:i.a e equitativa t 'disciplina 

da neste Provimento, entrará em vigorno dia 24 (vi!!. 

te e .'quatro) de abril do corrente ano. ' 

Art. 99 - Este Provimento entra 	em 
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" entra em vigor na data de sua publicação. revogadas 

'·as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
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