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PROVIMENTO N." 10-70 

o Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, 

Considerando a necessidade :de disciplinar-se a divulgação 
dos atos relativos ao protesto de títulos cambiais, 

Considerando o decidido no Processo n." CG-32.570, de 
1969, resolve: 

1. Os Escrivães dos Cartórios de Protestos :de títulos, 
sob pena de responsabilidade, devem cumprir rigorosamente 
as prescrições do artigo 730 do Código de Processo Civil e 
artigo 42 do Decreto-lei Estadual n." 203, de 25 de março de 
1970, fazendo as intimações por carta registrada com recibo 
de volta ou entregue em mão própria, só se valendo do edital 
quando o devedor estiver em lugar incerto, o que deverá ser 
certificado, ou fôr pessoa desconhecida. 

Será certificado que o devedor está em lugar incerto só 
após esgotados os meios normais de localização, dentre os 
quais a busca de endereços constantes das listas telefonicas. 

2. Os Escrivães dos Cartórios de Protesto de Títulos 
só podem dar conhecimento das prenotações em seus proto
colos (ou apontamentos) às partes imediata e diretamente 
vinculadas aos títulos levados a protesto (sacador, sacado, 
aceitante, eminente, avalista e endossatário), sendo-lhes ve
dado fornecer, ainda que em caráter sigiloso, certidões ou 
informações verbais a terceiras pessoas, físicas ou jurídicas, 
quer sejam públicas ou privadas, associações de classe, im
prensa, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, 
agências de informações cadastrais, entidades de proteção ao 
crédito e congêneres. 

3. Somente depois de efetivado o protesto, e em cada 
caso, poderão ser fornecidas certidões ou informações a ter
ceiros. 
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4. Do instrumento do protesto deverá. constar o inteiro 
teor da resposta eventualmente dada pelo responsável que 
se recusou ao pagamento do titulo protestado, a qual será 
transcrita, integralmente, na certidão do protesto que venha 
a ser fornecida. 

5. Diàriamente, os Escrivães dos Cartórios de Protesto 
deverão escriturar, no livro próprio, em item separado, os 
emolumentos que receberem, na forma prevista na Tabela 13 
a que se refere o Decreto Estadual! n.') 52.425, de 25 de março 
de 1970, pelas certidões expedidas. 

6. Os Escrivães dos Cartórios de Protesto, ressalvado 
o caso do edital previsto no item 1 supra, não poderão forne
cer relações de apontamentos e protestos para publicação 
pela imprensa ou outro meio de divulgação bem como, exceto 
nos casos previstos no item 3 supra, não poderão fornecer 
tais indicações a terceiros. 

7. Os M.M. Juízes Con'egedores Permane.ntes dos Car
tórios de Protesto de Títulos exercerão rigorosa fiscalização, 
quanto à observância do que aqui fica determinado, aplican
do aos infratores as penalidades cabíveis. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São Paulo, 2 de julho de 1970. 
José Geral-do Rodrigues de Alckmin, Corregedor Geral 

da Justiça. 
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