
PROVIMENTO Nº 004 - 1975 

 

 

 

O Doutor GILBERTO VALENTE DA SILVA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Registros 

Públicos da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas 

por Lei e, 

 

CONSIDERANDO que alguns Cartórios de Protestos de Letras e Títulos da Capital já vêm se 

utilizando da computação eletrônica e microfilmagem para aperfeiçoamento de seus serviços, 

 

RESOLVE: 

 

1. Autorizar que o “Livro Protocolo” e os instrumentos de protestos sejam escriturados mecanicamente, 

em folhas soltas, através do sistema de processamento de dados, lavrando-se os termos respectivos, 

ficando sua autenticação a cargo dos srs. Escrivães ou Oficiais Maiores. 

 

2. Os Cartórios poderão optar pela utilização do Livro Protocolo diário ou organizá-lo agrupando as 

folhas de dois ou mais dias, a seu critério, consultada a praticidade e conveniência dos serviços. 

 

3. Decorridos 30 dias, os livros escriturados seguindo este Provimento poderão ser microfilmados e 

assim arquivados, destruindo-se os originais. 

 

4. Fica autorizada a microfilmagem dos protocolos anteriores ao Provimento Nº 001 - 1975 e bem 

assim dos avisos – recibo (A/R) das intimações, com posterior destruição dos originais. 

 

Publique-se, registre-se, intimem-se, remetendo-se uma cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 

e aos Cartórios. 

 

 

 

São Paulo, 23 de dezembro de 1975. 
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\I1) - Autorizar que o Livro Protocolo " 

e os instrumentos de protesto seja!!!. escrituraàos mecanica 

mente, em folhas soltas, através do sistema de processa 

nento de dados, lavrando-se os termos respectivos, fican-
do sua autenticação a cargo dos srs. Escrivães ouOficiais 

I1aiores. 

2) - Os Cartórios poderão optar pela uti 

. , Ilização do Livro Protocolo diário ou agrupanorGanlZ~- o,.. 
do as folhas de dois ou ruais dias, a seu critério, consul 

tada a praticidade e conveniência dos serviços. 
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3) - Decorridos 30 dias, os livros escri 

turados seguindo este Provimento poderão ser Dicrofilma

dos e assim arquivados, destruindo-se os originais."'. 4) - Fica autorizada a microfilmagem dos 

protocolos anteriores ao Provimento nº 1/75 e bem assim 

dos avisos - recibo ( A/R ) das intimações, com poste 

rior destruição dos originais. 

Publique-se, reGistre-se, intimem-se, r~ 

metendo-se uma cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Jus 
" -,.. tiça e aos Cartórios. / 
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