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rnOCESSO cn. N° 2.0130/2000 .; CAPITAL· 

• 

INSTITUTO OE ESTUI.lOS DE pnOTESTO DE 
TlluLOS ' , .1 .. ~ 

.' ~'" .~, I'lDECIS ilo' 'I"..., :.'~ "'!:. t. ;:'~':' ;.. ",: ,.1. ~ 
, ""Vlsto;Anle o.~ar9cet relr6 do'MM:Julz 
, Auxiliar. qtie aprovo, lIulorito o Inslilulo de Estudo' 
de 'protesto de TUul!:'!1 de São Paulo d ,Implantar e 
orlminlstmr, na Capital, o slslema de recobimento 
dr"prúlidos rie certidÕes pela Internet, em uma da!! 
unidades do servIço de jlrolostode tllulos 
I))(islonle$ na Cllpit:.1 Oli no sórvlço de distribuição 
dn IItlll05 a proleslo o do enlrega de lals terlldões 
emulIla rI~!l unldlldes de lal serviço da Capital 
eloita !leio usuório ou, polo correio tSEDEXI. em 
local por ele indicado. assinando o dIa 02 de 
laneiro. p.f.• pará in/tio do lunclonamenio de lal 
sistema ao p\iblico. Expoça,sB provimento nos 
lermos da minuta apresentadn. PubIiQue·so. São 

, Paulo. 09.11.00 (aI LUis DE MACEDO Corregador 
Geral da Justiça "', 

......".rROViMHITO N° 36/2000, " 

, Possibilitá a sollcllaçlld' dó cétlldõà~ pelá 
Internot. ou 11 uma dlls unidàdos do sorvlço de 

protestos da Capilal da livre escolha do usuário ou 
ao serviço de dlslribuição de Ululas a protesto, com 
remessa da certidão à unidade de serviço escolhida 
pelo usuário ou, pelo correio. ao local por ele 
Indicado. 

'O DESEMBARGADOR luIs DE MACEDO, 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, no uso de suas átrllJulçõos legars. . 

CONSIDERANDO que a possibilidade de so 
requerer certidão relaliva a protesto de lIIulo das 
unldados do serviço da Cllpital pela 'nlornal. em 
uma dlls unidades ou no respoctivo serviço de 
dislribulção, com remessa de tais cer1idõesà uma 
das unidades eleita pelo usuário ou. pelo correio 
ISEDEX), em local por ele indicado, trará benerrcios 
90 publico. facililando a prestàção do sorvlço 
público; , 

CONSIDERANDO o docldido' no Processo CG. 
2.430/00. 

, ,RESOLVE: 

Artigo " " Os pedidós,de certidão relativa 11 
proteslo de IIIul0 na Comarca da Capilal podem ser 
feilos em' qualquOt uma das unidades do serviço de 
protesto existentes na Capital, ainda quo o ato a ser 
cerliricado tenha so realizado em outra unidade da . 
Capital, ao serviço de distribuição de IIlulos para 
protesto ou. a critério do usuário, via Intornol. 
medlanle acesso 11 "HOME pAGt:- do STO . Serviço 
de Distribuição de Tltulos. 

PlIr~gr8ro único· O pagamento das custas 9 

emolumentos devidos por córlidões requerlde!! pele 
Inlernel poderá ser feito mediante comprovante de 
depósito bancário ti ser expedido automatlcamenle 
pelo sistema, no momento do pedido. 

http:09.11.00


· ,Artlgo2' • o usuário poderá, tío' momento do 
requerlmenlo, oplar por relirar a cerlidão,em uma 
das unidades de serviço de prolllsto da Capital ou 
por recebê-Ia, pelo corteiç, em local da Capital que 
indicar. 

I ta - I\s unidades manlerão malole diário 
para Ifoca de certidões. 

I 2° . No Caso do usuário oplar em receber li 

certidão pelo correio, em local por ele Indicado, os 
custos relativos 1.1 postagem sorão acrescidos ao 
preço da c'ertidão. 

A11190 3'· O prazo máximo, para expediçAo 
das certidões será de 05 (cinco} dia'!!. Ílcrescldo do 
mais 01 luml dia para a circulação de malotes en1ro 
as diversas servontias. ou sua postllgem. 

Artigo 4Q 
- 1\ contratação. desenvolvimonto e 

implanlaçAo do sistema Inrormatizado de 
requerimenlo e expedição de certidões, bem como 
troca de inrormações eleIrônicas entre serventias, 
ficarão a cargo e sob responsabilidade do Instituto 
de Estudos de Protesto de Titulas, 

Artigo 5' - Este Provimento entrará em vIgor 
no dia 2 de janeiro de 2.001. 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

São Paulo, 21 de novembro de 2000." . 
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