
PROVIMENTO Nº 008 – 1980 

 

 

 

O Doutor NARCISO ORLANDI NETO, usando de suas atribuições legais como Corregedor 

Permanente dos Cartórios de Protesto de Letras e Títulos da Capital, 

 

CONSIDERANDO o que ficou decidido nos Processos Nºs 589 /78, 658/78 E 248/80; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a forma de intimação das empresas que, mediante 

procuração previamente arquivada, cuidam dos interesses de seus representados junto aos Cartórios de 

Protestos; 

 

CONSIDERANDO que o sistema que permite alterações diárias nas relações das pessoas representadas 

constitui obstáculo à boa prestação de serviços por parte dos Cartórios; 

 

CONSIDERANDO finalmente a necessidade de que as buscas feitas pelos Cartórios sejam 

remuneradas; 

 

DETERMINA: 

 

ARTIGO 1º A forma de intimação das pessoas representadas por empresas de assessoria através de 

procuração arquivada nos Cartórios de Protesto, para esse fim, será regulada por este PROVIMENTO. 

 

ARTIGO 2º Além de seu ato constitutivo, as empresas de assessoria depositarão em cartório, até o 

último dia útil de cada mês: 

 

1) - relação, em ordem alfabética, contendo: 

a) - todos os nomes que às pessoas por eles representadas possam ser dados nos títulos e indicações; 

b) - número do C.G.C. ou C.P.F. 

c) - endereço de cada uma dessas pessoas; 

 



2) - fichas individuais (13 x 8), sendo uma para cada nome que possa ser dado à pessoas, contendo 

todos os dados do inciso anterior, além do nome da empresa de assessoria; 

 

3) - procurações das quais constarão obrigatóriamente: 

a) - poderes expressos para o recebimento, com exclusividade, de intimação de títulos apresentados; 

b) - cláusula pela qual mandante e mandatário se obrigam a fazer valer a procuração durante todo o mês 

seguinte ao do depósito, desobrigando o cartório de preceder de forma diversa em caso de revogação 

nesse prazo, não sendo comunicada a revogação até o último dia do mês, entender-se-á prorrogado o 

prazo para o mês seguinte; 

 

4.) - relação das pessoas, maiores e capazes, credenciadas ao recebimento das intimações. 

 

ARTIGO 3º As relações que não forem alteradas ou renovadas até o último dia do mês serão 

consideradas válidas para o mês seguinte, entendendo-se prorrogado o prazo de validade das 

procurações na forma da parte final do inciso III, “b” do artigo anterior. 

 

ARTIGO 4º Ao efetuar as buscas, sempre que haja dúvida, fará o cartório o confronto entre o número 

do C.P.F. ou C.G.C. que consta do título e o que consta do título e o que consta da relação e da ficha 

depositadas pela empresa de assessoria. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - nenhuma responsabilidade caberá ao cartório se o nome constante do título ou 

da indicação não coincidir com aqueles constantes da relação e da ficha depositadas. 

 

ARTIGO 5º As pessoas representadas pelas empresas de assessoria serão intimadas através de aviso 

que somente a estas será entregue no próprio cartório, em mãos do funcionário previamente 

credenciado, até as 14:00 horas do dia seguinte ao da apresentação, salvo em caso de força maior a ser 

comunicado, no mesmo dia, ao Juiz Corregedor Permanente. 

 

PARÁGRAFO 1ª Além do aviso entregue na forma do artigo anterior, poderá o cartório expedir aviso 

pessoal ao devedor, mas a intimação estará perfeita quando da entrega à empresa de assessoria. 

 



PARÁGRAFO 2º Antes de expedir os editais, verificará o cartório se não foi incluído o nome de 

pessoa já intimada através de empresa de assessoria. 

 

ARTIGO 6º A forma de realizar as buscas será disciplinada pelos cartórios que, no entanto, não 

poderão exceder o prazo fixado no artigo 5º. 

 

ARTIGO 7º Para cada nome constante das relações depositadas na forma do artigo 2º serão devidas 

diariamente as custas previstas para informação verbal, no Regimento de Custas (tabela 13, item VI, ou 

a que eventualmente e futuramente a substituir). O pagamento pelas assessorias e o recolhimento pelos 

Cartórios poderão ser semanais. 

 

ARTIGO 8º Este Provimento entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1.981. 

 

P.R. e I. 

 

Encaminhe-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça. 

 

 

 

São Paulo, 1º de dezembro de 1980. 
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