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PROVIMENTO N' 21/83 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o que ficou decidido nos Processos CG. n.08 64.520/82 
e 147/82; 

Considerando a conveniência de adaptação da redação de vários 
itens do Capítulo XV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
da Justiça, visando melhor adequA-la à prática cartorãria e à legis
lação pertinente; 

Considerando a necessidade de se ultimarem novos estudos acerca 
de alguns dos dispositivos contidos no Provimento n<l 4/83, ora desen
volvidos no Processo CG. n9 66.306/83, bem assim o propósito de se 
evitar conflitãncia normativa; 

Considerando, ainda, a necessidade e a conveniência de se estabe
lecerem medidas e mecanismos de ordem administrativa que, em prol 
do interesse público, visem a evitar "cruzamentos" de nomes no banco 
de dados referentes a protestos, freqüentemente ocorrentes e que têm 
levado à expedição de certidões positivas contra pessoas que, na reali
zação, não registram titulos protestados, resolve: 

Art. 1'1 - Alterar a redação do item 3 e de seu subitem 3.1, do 
Capitulo XV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Jus
tiça, acrescentando-Ihe o subitem 3.2, da seguinte forma: 

"3. - Não poderão ser apontados ou protestados titu
los, letras ou documentos em que falte a identificação do 
devedor, pelo número de inscrição no cadastro geral de con
tribuintes (CGC) ou no cadastro de péSSOa flsica (CPF), 
ou pelo número da cédula de identidade (RG), ou do titulo 
eleitoral, ou da carteira profissional. 

3.1 - Também não o poderão ser, salvo se tiverem 
circulado por endosso, as letras de cAmbio sem aceite, nas 
quais o sacador e o beneficlário-tomador sejam a mesma 
pessoa (Processo CG. n'l 147/82). 

3.2 - Os termos, instrumentos e certidões de protes
tos deverão transcrever o elemento de identificação supra 
referido." 

Art. 2'> - Alterar a redação do item 10, do Capitulo XV, das 
Normas de Servi~ da Corregedoria Geral da Justiça, acrescentando
-lhe os subitens 10.1 e 10.2, da forma seguinte: 
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"10. - Os Cartórios de Protestos de Letras e Títulos 
da Comarca da Capital remeterão, diariamente, ao Cartó
rio de Distribuição e Informação, relação de todos os títu
los protestados, contendo a devida identüicação dos deve
dores (Resolução n9 1/71, art. 95, §§ 19 e 2'1). 

10.1 - A falta ue indicação de qualquer dos documen
tos de identificação exigidos no item 3 obstarã () registro 
eletrônico do protesto em que verificada tal omissão, até 
que, imediatamente comunicada ao correspondente Cartório 
de Protestos, seja convenientemente sanada. 

10.2 - Se dentro do prazo de três dias não for regu
larizada a falha, o fato serã informado ao MM. Juiz Cor
regedor Permanente, para providenciar o cancelamento 
administrativo do protesto irregularmente tirado e a apu
ração de responsabilidade funcional." 

Art. 39 - Alterar a redação do item 18 e de seus subi tens 18.1 e 
18.2, do Capitulo XV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
da Justiça, acrescentando-lhe o subitem 18.3, da forma seguinte: 

"18. - Os índices de protestos de letras e titulos serão 
elaborados pelos nomes dos devedores, deles constando seu 
número de cadastro no Ministério da Fazenda, ou, sendo 
pessoa física, seu número da cédula de identidade (RG), ou 
do titulo eleitoral, ou da carteira profissional, além da refe
rência ao livro e folha onde lavrado o protesto. 

18.1 - Dos 1ndices nunca deverâ constar o nome do 
sacado que não aceitou a letra de câmbio assim protestada 
(Processo CG. n9 147/82). 

Art. 5'1 - Acrescentar 
de Serviço da Corregedoria 
seguinte redação: 

"37.2 -
é vedada a distri 
que o sacador e 
cesso CG. nQ 

Art. 69 - Alterar a 
Normas de Serviço da ...._......... 
.lhe o subitem 40.1, da 

"40. - A 
indicada para 
ou, ainda, não 

40.1- O 
publicado pela 
culação diária." 

Art. 7'1 - Alterar a 
Normas de Serviço da "'_-di 
a seguinte: 

"68. - As 
obrigatoriamente, 
de inscrição no 
(CGC), ou da 
cumento constant41 
taque, de que • 
nelas grafados, 
próximos, sem9 
pedidOS respectiv . 

18.2 - O cancelamento do protesto devem ser anota
do nos índIces. 

18.3 - Os índices deverão ser elaborados pelo sistema 
de fichas." 

Art. 4'1 - Alterar a redação do subitem 33.1, do Capitulo XV, 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, da forma 
seguinte: 

"33.1 - Entende-se por documento de identificação o 
de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda (CGC 
ou CPF), o R.G., a carteira profissional ou o título elei
toral." 
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Art. 8'? - Este Pro 
senta) dias, a contar da 
disposições em contrário, 

Des. Bruno Affonso de 

"pROCESSO 00. N' 

Excelentlssimo Senhor 

CuIda-se de recurso 

Públicos contra decisão do 

tros Públicos da Capital, 
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Art. 59 - Acrescentar ao item 37, do Capítulo XV, das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, o subitem 37.2, com a 
seguinte redação: 

"37.2 - Salvo se tiverem circulado mediante endosso, 
é vedada a distribuição de letras de câmbio inaceitas, em 
que o sacador e o beneficiário-tomador se confundam (Pro
cesso CG. n9 64.520/82)." 

Art. 6'1' - Alterar a redação do item 40, do Capítulo XV das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, acrescentando
-lhe o subitem 40.1, da forma seguinte: 

"40. - A intimação será feita por edital, se a pessoa 
indicada para aceitar ou pagar for desconhecida ou incerta, 
ou, ainda, não for encontrada na Comarca. 

40.1 - O edital será afixado no cartório e, se possível, 
publicado pela imprensa local, onde houver jornal de cir
culação diária!' 

Art. 7'1' - Alterar a redação do item 68, do Capítulo XV, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que passa a ser 
a seguinte: 

"68. - As certidões, informações e relações conterão, 
obrigatoriamente, a identificação do devedor, pelo número 
de inscrição no cadastro de pessoa física (CPF) ou juridica 
(CGC), ou da sua cédula de identidade (RG) , ou de do
cumento constante dos índices, além da anotação, em des
taque, de que só se referem aos nomes e números como 
nelas grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que 
próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia nos 
pedidos respectivos." 

Art. 8'1' - Este Provimento entrará em vigor dentro de 60 (ses
senta) dias, a contar da data da publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário, inclusive o Provimento n9 4/83. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

"PROCESSO 00. N' 147/82 

Excelentíssimo Senhor Corregedor: 

Cuida-se de recurso interposto pela d. Curadoria dos Registros 
Públicos contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1- Vara dos Regis
tros Públicos da Capital, que, apreciando requerimento formulado por 
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