
PROVIMENTO Nº 001 - 1972 

 

 

 

Doutor RUY DE MELLO ALMADA, MM. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos, Corregedor 

Permanente dos Cartórios de Protestos, desta Capital, na forma da Lei, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei e, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de orientar os Serventuários de Protestos na execução dos serviços 

de sua competência; 

 

RESOLVE: 

 

1 – Determinar aos Tabeliães de Protestos que lavrem os instrumentos d protestos em duas vias: a 

primeira será colecionada para futura encadernação, em número de 300 folhas, a segunda via será 

entregue ao interessado. 

 

2 – Determinar aos senhores Tabeliães que não cobrem juros ou correção monetária, juntamente como 

valor dos títulos. 

 

3 – Determinar ainda aos Tabeliães de texto que não atendam sustação de protestos por via telefônica, 

exigindo sempre pedido escrito do apresentante, que ficará arquivado em Cartório. 

 

 

 

Dada e passada nesta Capital do Estado de São Paulo aos 23 dias do mês de junho de 1972. 
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