
PROVIMENTO Nº 007 - 1976 
 
 
 
Doutor GILBERTO VALENTE DA SILVA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Registros 
Públicos da Comarca da Capital, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei e, 
 
CONSIDERANDO a orientação dada por este Juízo aos Senhores Oficiais de Registro de Imóveis, no 
sentido de não recusarem cumprimento às ordens judiciais,  salvo nos casos em que estão impedidos, 
por força de Lei; 
 
CONSIDERANDO a inexistência de previsão legal, para o registro ou averbação, do protesto contra a 
alienação de bens, que não dá nem retira direitos e nem mesmo impede a transmissão do imóvel; 
 
CONSIDERANDO, ainda, que jurisprudência pacífica assim também tem entendido; 
 
RESOLVE: 
Determinar aos Senhores Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis da Capital que não  
mencionem, nas certidões, os Protestos contra a alienação de bens, eventualmente arquivados em 
Cartório. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, transmitindo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo. 
 
 
 

São Paulo, 03 de junho de 1976. 
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