
PROVIMENTO Nº 001 - 1974 

 

 

 

Doutor GILBERTO VALENTE DA SILVA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara dos Registros 

Públicos, usando das  atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 

 

CONSIDERANDO que os Tribunais do País têm decidido que “é legítimo o cancelamento de protesto 

quando pago o título” (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 49, pág. 338; Revista dos Tribunais, 

vol. 252 / 588, vol. 420 / 209, vol. 419 / 217, vol. 405 / 155, vol. 401 / 159 Revista Julgados do 

Tribunal de Alçada Civil, vol. 1 / 355); 

 

CONSIDERANDO que esse entendimento mereceu acolhida do Colendo Supremo Tribunal Federal 

(Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 49 / 338), ensejando milhares de pedidos de cancelamento 

de protesto neste Juízo, sob o fundamento de que tendo sido pago o título não deve ser perpetuado o 

protesto; 

 

CONSIDERANDO que em outros Estados da Federação, esse cancelamento se processa nos próprios 

Cartórios onde está registrado o protesto (Cf. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro,  Nº 10 , ano XII , Ed. Revista dos Tribunais, pag. 149/155 ) ; 

 

CONSIDERANDO dispensável a anuência do credor já satisfeito, cuja exigência era o fator 

determinante da prévia intervenção judicial, sem forma nem figura de Juízo, nos pedidos de 

cancelamento de protesto pela via administrativa; 

 

CONSIDERANDO que o procedimento judicial aos interessados retarda seu atendimento, tornando 

inócua, muitas vezes, a própria concessão da medida, criada no interesse geral; 

 

CONSIDERANDO, contudo, a necessidade de resguardar os direitos de terceiros e evitara alteração do 

termo inicial das falências, 

 

RESOLVE: 

 



1 - Os protestos de letras e títulos registrados nos Cartórios da Capital serão cancelado pelos 

respectivos Cartórios, mediante a simples exibição e entrega ,pelos devedores ou seus Advogados, do 

título protestado, salvo a hipótese prevista no artigo  2º deste Provimento , título que será arquivado em 

Cartório, de forma a possibilitar rápida e fácil verificação, não sendo aceitas ,para essa finalidade , 

xerocópias , fotocópias ou reproduções , ainda que autenticadas ;  

 

2 – Os protestos lavrados no Livro Especial criado pela Lei de Falências somente serão cancelados 

mediante o procedimento estabelecido no artigo 1º e a  exibição de certidão negativa atualizada 

(expedida, no máximo, até 15 dias anteriores ao pedido), do  1º  Distribuidor  Cível da  Capital, de 

distribuição de pedido de falência e concordata, certidão essa que será arquivada com o título; 

 

3 – Se o devedor, por qualquer motivo, não puder exibir o título, poderá obter o cancelamento de que 

trata este Provimento apresentando declaração de todos quantos figurem no protesto (apresentante, 

credor originário, endossatário), declaração essa que deverá trazer a qualificação das pessoas físicas 

que as subscrevem, o C.G.C. da pessoa jurídica e reconhecidas as firmas de seus signatários; 

 

PARÁGRAFO 1º - Quando o pagamento do título já estiver averbado à margem do protesto, é 

dispensada a exibição dessas anuências. 

 

4 – Enquanto não previsto no Regimento de Custas e Tabelas a ele anexas, o cancelamento de protesto 

será gratuito; 

 

5 – Os Cartórios de Protestos de Letras e Títulos criarão uma seção destinada ao atendimento do 

público interessado no cancelamento dos protestos, designado os Cartórios um escrevente e auxiliares 

para esse fim; 

 

6 – O cancelamento será efetuado por escrevente especialmente designado para esse fim pelos senhores 

Escrivães e devidamente autorizado por este Juízo; 

 

7 – A gratuidade do cancelamento será dada ao conhecimento do público através de cartazes afixados 

na seção a que se refere o artigo 5º; 

 



8 – Fora dos casos previstos neste Provimento, os protestos só serão cancelados em virtude de decisão 

judicial; 

 

9 – O procedimento estabelecido neste Provimento para o cancelamento de protestos não impede que 

os interessados o requeiram, quando fundados em vício do título ou procedimento irregular dos 

Cartórios, perante este Juízo, pela via correcional. 

 

10 – Nos casos omissos e nas dúvidas surgidas, os senhores Escrivães remeterão os interessados a Juízo 

cabendo-lhes postular na forma da Lei. 

 

11 – Este Provimento entrará em vigor em 15.01.1974, revogadas as disposições em contrário. 

 

12 – O senhor Escrivão do 1º Ofício de Registros Públicos fará, contudo, a partir desta data, a remessa 

dos pedidos de cancelamento de protesto, ora em andamento, e os que vierem a ser distribuídos (salvo 

os casos previstos no artigo 9º) aos Cartórios em que estão registrados os protestos, cujo cancelamento 

se postula, na ordem estabelecida pela Portaria Nº 2 / 72, certificando os senhores Escrivães dos 

Cartórios de Protesto de Letras e Títulos ao procederem-no, que o fizeram com base na documentação 

constante do processo  Nº  X do 1º Ofício de Registros  Públicos . 

 

13 – Registre-se, publique-se e cumpra-se, remetendo-se a 1ª via ao MM. Juiz d Direito da Primeira 

Vara Cível e Corregedoria Permanente do 1º  Distribuidor Cível , para que também dê conhecimento 

 

13 – Registre-se, publique-se e cumpra-se, remetendo-se a Primeira via ao MM. Juiz de Direito da 

Primeira Vara Cível e Corregedoria  Permanente do Primeiro Distribuidor Cível, para  que também dê  

conhecimento aos interessados. Comunique –se (Código Judiciário do Estado artigo 232). 

 

 

 

São Paulo, 08 de Janeiro de 1974. 



BOLETIM 
da 

Associacão dos Serventuário,s de 
~ 

Justica do Estado de São Paulo 
~ . 

ANO XXI OUTUBRO 1973 A MARÇO DE 1974 'N.o 97 



PROVIMENTO N,o 1-74 

o Doutor Gilberto Valente da SHva, Juiz de Du-eito da l.3. Vara 
do~ Regist ros Públicos, 

CODsiderando que os Tribunajs do País têm decidido que "é 
legítimo o cancelamento de protesto quando pago o título" (Revista 
Trimestral de Jurisprudência, vaI. 49, págioa 338; Revista dos Tri
bunais, valo 252-588, vaI. 420.209, vaI. '119-217, vol. 405-115, vaI. 
401-159; Revista Julgados do Tribunal de Alçada Civil, vol. 1-355); 

Considerando que esse entendimento mereceu acolhida do Ca
lcndo Supremo Tribunal Federal (Revista Trimestral de Jurisprudên
cia, valo 49-338), ensejando milhares de pedidos de cancelameDto 
de prolesto neste Juízo, sob o fundamento de que tendo sido pago 
o título não deve ser perpetuado o protesto; 

Considerando que em outros Estados da Federação, esse can
celamento se processa nos próprios Cartórios onde está registrado o 
protesto (Cf. Revista de Direito Mercantil , Jntl ustriaJ, Econôntico e 
F inanceiro, nJO 10, ano XJJ, Ed. Rcvista dos Tribunais, póg. 
149-155); 

Considerando d ispensável a anuência do credor já satisfeito, cuja 
exigencia era o fator determ inante da prévia intervcnção judicial, sem 
forma nem figura de juízo, oos pedidos de cancelamento de protesto 
peln via adm inistrativa: 

Coosiderando que o procedimento judicial, por sua própria oatu
reza, onera os interessados e retarda seu atendimento, tornando 
inócua, muitas vezes, a própria concessão da medida, criada no inte
resse geral; 

Considerando, contudo, a necessidade de resguarda.r os di.reitos 
de terceiros e evitar a alteração do termo inicial das fa lênc ias. 

Resolve: 

1.0) Os protestos de letras e títulos registrados nos Canórios 
da Capital serã.o cancelados pelos respectivos Cartórios, median te a 
simples exibição e entrega, pelos devedores ou seus Advogados, do 
títu lo protestado, salvo a hJpótesc prevista no artigo 2.° deste Provi-

158 - BOLETIM. DA A.SSOCIAÇÃO DOS SERVENTUA.RJOS 
DJi.: JUSTiÇA DO ESTA.O"Q Df!; S10 "PAUI,O • 



mento, titulo que será arquivado em Cartório, de forma a possibilitar 
rápida e fácil verificação, não sendo aceitas, para essa finalidade, 
xeroc6pias, fotocópias ou reproduções, ainda que autenticadas; 

2.°) Os protestos lavrados no Livro Especial criado pela Lei 
de Falências somente serão cancelados mediante o procedimento es
tabelecido no artigo 1.0 e a exibição de certidão negativa atualizada 
expedida, no máximo, até 15 dias anteriores ao pedido), do 1.0 
Distribuidor Civel da Capital, de distribuição de pedido de falência 
e concordata, certidão essa que será arquivada com o título. 

3.°) Se o devedor, por qualquer motivo, não puder exibir o 
título, poderá obter o cancelamento de que trata esse provimento 
apresent,mdo declaração de todos quantos figurem no protesto (apre
sentante, credor originário, endossatário), declaração essa que de
verá trazer a qualificação das pessoas físicas que as subscrevem, o 
C.O.C. da pessoa jurídica e reconhecidas as firmas de seus signa
tários; 

§ 1.0 - Quando o pagamento do título já estiver averbado 
à margem do protesto, é dispensada a exibição dessas anuências. 

4.°) Enquanto não previsto no Regimento de Custas e Tabelas 
a ele anexas, o cancelamento de protesto será gratuito; 

5.°) Os cartórios de Protestos de Letras e Títulos criarão uma 
seção destinada ao atendimento do público interessado no cancela
mento dos protestos, designando os Cartórios um escrevente e auxi
liares para esse fim; 

6.°) O cancelamento será efetuado por escrevente especial
mente designado para esse fim pelos srs. Escrivães e devidamente 
autorizado por este Juízo; 

7.°) A gratuidade do cancelamento será dada ao conheci .. 
menta do público através de cartazes afixados na seção a que se 
refere o artigo 5.°; 

8.°) Fora dos casos previstos neste Provimento, os protestos 
só serão cancelados em virtude de decisão judicial; 

9.°) O procedimento estabelecido neste provimento para o 
cancelamento de protestos não impede que os interessados o requei
ram, quando fundados em vício do título ou procedimento irregular 
dos Cart6rios, perant-e este Juízo, pela via correcional. 

10) Nos casos omissos e nas dúvidas surgidas) os Srs. Es
crivães remeterão os interessados a Juízo, cabendo-lhe postular na 
forma da lei. 

11) Este provimento entrará em vigor em 15-01-1973, revo
gadas as disposições em contrário. 
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12) O sr. Escrivão do 1.0 Ofício de Registros Públicos fará. 
contudo, a partir desta data, a remessa dos pedidos de cancela
mento de protesto, ora em andamento, e os que vierem a ser distri
buídos (salvo os casos previstos no arUgo 9.°) aos Cartórios em que 
estão registrados os protestos, cujo cancelamento se postula, na ordem 
estabelecida pela Portaria 0.° 2/72, certificando os srs. Escrivães dos 
Cartórios de Protesto de Letras e Títulos ao procederem-no, que o 
fizeram com base na documentação constante do processo n.o X do 
1.0 Oficio de Registros Públicos. 

13) Registre-se, publique-se e cumpra-se, remetendo-se a l.a 
via ao MM. Juiz de Direito da La. Vara Cível e Corregedoria Per
manente do 1.0 Distribuidor Cível, para que também dê conheci
mento 80S interessados. Comunique-se (Código Judiciário do Estado 
art. 232). 

(D.O.l. 11-1-74) 
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PROVINENTO NQ 1/74 

" 
 o Doutor Gilberto Valente da Silva, 


Juiz de Direito da lª Vara dos Registros PÚblicos, 


etc. 

CONSIDERA};DO que os Tribunais do País 

têm decidido que ué legítimo o cancela..mento de pro 

testo quando pago o tí~ulo" (Revista Trimestral de 

Jurisprudência,.vol. 
" 

49, pág. 338; Revista dos Tribu ~.~ 
nais, vol: 252/588, vol. 420/209, vol.' 419/217, voI. 

405/155, vol. 401/159; Revista Julgados do Tribuna1

de Alçada Civil, vol. 1/355); 

CONSIDEhAUDO que esse entendimento. me 

receu acolhida do Colendo Supremo Tribunal Federa1(r' 
Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 49/338), 

ensejando milhares de pedidos de cancelamento de 

testo neste Juízo, sob o ~undamento de que tendo 

do pago o título não deve ser perpetuado o protesto; 
~ 

CONSIDERA1~DO qúe 'em outros Estados d 

Federação, esse cancelamento se processa nos próprioo 

Cartórios onde" está -registrado o protesto(Cf. Revis

ta de Direito Nercantil, Industrial, Econômico e Fi

nanceiro, nº 10, ano. XII, Ed. Revista dos Tribunais, 

pág. 149/155); 

CONSIDERANDO dispensável a anuência ,.. 
, 

do credor já satisfeito, cuja exigência era o fator

determinante da prévia intervenção judicial, semfo~ 

ma nem figura de juízo, nos pedidos de cancelamento
/ 

de protesto pela via adID~nistrativa; 
/

I 
I 

COnSIDER.ANDO que o procedimento judi
, 



sados e retarda seu atendimento, tornando inócua, mui 

tas vezes, a própria concessão da medida, criada no in 
. 

teresse geral; 

CONSIDR.'1.A1·TDO, contudo, a nece~sidade r' 
de resguardar os direitos de terceiros e evitar a al~ 

teração do termo inicial das falências, 

RESOLVE: 

12)- Os protestos de letras e tftulos

registrados nos Cartórios da Capital serão cancelados 

pelos respectivos Cartórios, mediante a simples exibi 

ção e entrega, pelos 'devedores ou seus Advogados, do

I- tftulo protestado, salvo a hipótese prevista no arti

go 22 deste Frovimento, tftulo que será arquivado em 

Cart?rio, de ~orma a possibilitar rápida e fácil veri 

ficação, não sendo aceitas, para essa ~inalidade, xe

rocópias, fotocópias ou reproduções, ainda que au~en,... ticadas; 

2Q)- Os protestos lavTados no Livro 

Especial criado pela Lei de Falências somente serão 

cancelados mediante o procedimento estabelecido no 

'.r artigo lQ e a exibição de certid~o negativa atualiza~: 
/ .. '

da(expedida, no máximo, até .15 dias anteriores ao pe

dido) , do 12 Distribuidor Cível d~ Capital, de distri 

buição·de pedido de falência e conc6rdata, certidão 

essa que será arquivada com o título; 

32 )- Se o devedor, por qualquer moti' 

vo, não puder exibir o título, poderá obter o cancela 

mento de que trata este provimento apresentando de ,.. claração de todos quantos figurem n~ protesto(aprese~ 

tante, credor originário, endossatário), declaração 

essa que deverá trazer a qu~lificação das pessoas 

físicas que as subscrevem, o C.G.C. da pessoa jurfdi

ca e recopJ1ecidas as firmas de seus signatários; 



§ lº- Quando o pagamento do tftulo já

estiver averbado à margem do protesto, é dispensada a"f" 
exibição dessas anuências. 

4º)- Enquanto não previsto no Regimen-' 

to de Custas e Tabelas a ele anexas, o cancelamento 

de protesto será gratuito; 

5º)- Os Cartórios de Protestos de Le 

tras ~ Tftulos criarão uma secção ~estinada ao atendi 

" ~ 	 mento do público interessado no cancelamento dos pro

testos, designando os Cartórios um escrevente e auxi

liares para esse fim; 

6º)- ° cancelamento será efetuado por

escrevente especialmente designado para esse fim pe~' 

los srs. Escrivães e 	devidamente autorizado por 
4' 

Ju~zo; 

7º)- A gratuidade do cancelamento 

.)- dada ao conhecimento do público através de cartazes 

"afixados na secção a que se refere o artigo'5º; 

,8º)- Fora dos casos previstos neste 

Provimento, os protestos só serão cancelados em virtu 

de de decisão judicial; 

9º)- ° procedimento estabelec~do neste 

provimento para o cancelamento de protestos não'impe

de que os interessados o requeiram, quando fundados 

" em vicio do titulo ou procedimento irregular dosCar

tórios, perante este Juizo, pela via correcional. 

lOº)- Nos casos omissos e nas dúvidas 

surgidas, os Srs. Escrivães remeterão os interessados 



.. . . 
,. 

4f 

r 

) ,.. 


r

')/,., 

,.. 

a· Julzo, c~bendo-lhes postular na forma da lei. 

112)- Este provimento entrará em vigor-_ 

em 15.'01.1974, revogadas as disposições em contrário; 

122)- O sr. Escrivão do 12 oflcio de Re 

gistros Fúblicos fará, contudo, a partir desta data,

a remessa dos pedidos de cancelamento 4e protesto, 

ora em andamento, e os que vierem a ser distribu1dos

(salvo os casos previstos no artigo 92) aos Cartórios 

em que estão registrados os protestos, cujo cancela

menta se postula, na ordem estabelecida pela Portaria 

n2 2/72, certificando os.srs. Escrivães dos Cartórios 

de Protesto de Letras e ~ltulos ao procederem-no, que--. 

o fizeram com base na documentação constante do p~o 

cesso n2 X do 12 OfIcio de Registros PÚblicos. 

132)- Registre-se, publique-se e cumpra-

se, remetendo-se a 1ª via ao I'lH.Juiz de Direito da lª' 

Vara Clvel e Corregedoria Permanente do 12 Distribui

dor Clve1, para que também dê conhecimento aos inte 

·ressâdo·s. Comunique-se (Código Judiciário do' Estado 

art. 232). 

, 
/

são Paulo;/a de janeiro de 1974. 
// ,'''' 

/' 

/ 
// 

f 'UjjjjjjWL 

Giylerto Val~ente/ 
I J.u~z d e '~"tI '~re~ o 
• 


	PROVIMENTO Nº 001 - 1974
	Protestos de letras e títulos registrados nos Cartórios da Capital serão cancelado pelos respectivos Cartórios, mediante a simples exibição e entrega ,pelos devedores ou seus Advogados, do título protestado

	01.1974B.pdf
	BOLETIM DA Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.21, n. 97, out./mar. 1973/1974
	ÍNDICE
	REDAÇÃO
	CENTENÁRIO DO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
	Festejos e solenidades de comemoração - Programa

	NOTAS VÁRIAS
	Eleição no Poder Judiciário
	Garantia fiduciária e evicção (à luz do novo Código de Processo Civil). Paulo Restiffe Neto

	SOCIAIS
	Intuicionismo. (Poema de F.T.)

	CRÔNICA
	À margem dos livros - "Os Gringos". Mafra Carbonieri
	"O pecado amarrado ao poste". (O.F.T.)

	ASSUNTOS DIVERSOS
	Estado-multinacional. Luiz Ferreira Lima
	A "dúvida" no registro de imóveis. Sylvio Pereira

	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
	Comunicado - custas de recursos
	Autos de Revisão n. 114.518 do Recurso n. 92.933 - Quatá

	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
	Agravo de Petição n. DJ-225.883 - Piracicaba
	Agravo de Petição n. DJ-229.209 - São Simão
	Agravo de Petição n. DJ-227.577 - São Paulo
	Agravo de Petição n. DJ-226.738 - São Caetano do Sul
	Agravo de Petição n. DJ-227.817 - Votuporanga
	Agravo de Petição n. DJ-228.733 - Palmital
	Agravo de Petição n. DJ-288.748 - Santos
	Agravo de Petição n. DJ-225.544 - São Paulo
	Agravo de Petição n. DJ-224.590 - Paraibuna
	Agravo de Petição n. DJ-224.592 - Paraibuna
	Agravo de Petição n. DJ-227.674 - Rio Claro
	Agravo de Petição n. DJ-229.272 - São Paulo
	Agravo de Petição n. DJ-229.661 - Capital
	Agravo de Petição n. DJ-222.618 - Santo André
	Agravo de Petição n. DJ-221.818 - São Bernardo do Campo
	Agravo de Petição n. DJ-222.228 - São Paulo
	Agravo de Petição n. 217.624 - São Paulo
	Agravo de Petição n. DJ-222.106 - São Paulo
	Agravo de Petição n. DJ-218.094 - São Paulo
	Agravo de Petição n. DJ-219.308 - Campinas
	Processo de Recurso n. 49/72 - recte. Rubens do Amaral Gurgel
	Processo de Recurso n. 49/72 - recte. Paulo de Tarso da Rocha Lessa
	Processo de Recurso n. 49/72 - recte. Pedro de Castro
	Processo de Recurso n. 61/72 - recte. Jacintho Guglielmi
	Processo de Recurso n. 61/72 - Agvte. José Aguiar Granzoto
	Processo de Recurso n. 61/72 - recte. Oscar Serra
	Processo de Recurso n. 70/72 - recte. Cesar Vassimon
	Processo de Recurso n. 49/72 - recte. Antonio Barreto de Mendonça
	Processo de Recurso n. 49/72 - recte. Ary Almeida de Carvalho
	Processo de Recurso n. 725/72 - recte. Ayrton Pires Domingues

	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
	Provimento n. 4/73
	Provimento n. 5/73
	Provimento n. 23/73
	Portaria n. 36/73
	Portaria n. 29/73
	Portaria n. 1/74
	Protocolo CG - 8391/73
	Prot. n. 010372/73
	Processo CG 38.532/73

	JURISPRUDÊNCIA
	Conflito positivo de jurisdição. Alvaro Lazzarini
	Doação de usufruto - cláusulas restritivas
	Responsabilidade de construtora
	Alienação fiduciária
	Cartório extrajudicial
	Extinção de condomínio
	Desapropriação
	Possessória e imissão de posse
	Cambial
	Venda a non domino - valor da transcrição
	Rescisão de contrato de promessa de venda de imóvel
	Resolução de contrato de compra e venda
	Compromisso de compra e venda
	Divisão - nu-proprietário

	REGISTROS PÚBLICOS
	Portaria CR - n. 9/73
	Provimento n. 1-74
	Provimento n. 2/74
	Dúvida - Processo n. 576/72 - Capital
	Dúvida - Processo n. 1.580/72 - Capital
	Dúvida - Processo n. 7.798/72 - Capital
	Dúvida - Processo n. 9.112/72 - Capital
	Dúvida - Processo n. 3.407/73 - Capital
	Dúvida - Processo n. 3.408/73 - Capital
	Dúvida - Processo n. 7.738/73 - Capital
	Dúvida - Processo n. 8.940/73 - Capital
	Dúvida - Processo n. 9.197/73 - Capital 
	Dúvida - Processo n. 10.200/73 - Capital
	Dúvida - Processo n. 10.816/73 - Capital 
	Dúvida - Processo n. 10.917/73 - Capital
	Dúvida - Processo n. 10.918/73 - Capital
	Dúvida - 15º CRI - Capital
	Dúvida - 11º CRI - Capital
	Dúvida - 2º CRI - Capital
	Dúvida - 2º CRI - Capital
	Dúvida - 3º CRI - Capital
	Dúvida - 10º CRI - Capital
	Dúvida - 4º CRI - Capital
	Dúvida - 7º CRI - Capital
	Dúvida - 11º CRI - Capital
	Dúvida - 3º CRI - Capital
	Dúvida - 7º CRI - Capital
	Dúvida - 7.798/72 - 13º CRI - Capital
	Dúvida - 2.712/71 - 3º CRI - Capital
	Retificação de Nome - 10.388/72
	Transcrição de registro de nascimento - 5.663/73
	Dúvida - 2.522/73 - 14º CRI - Capital
	Opção de nacionalidade - 5.663/73
	Dúvida - 4.781/73 - 11º CRI
	Dúvida - 1.768/73 - 7º CRI - Capital
	Retificação de registro de escritura - 5031/73

	LEIS E DECRETOS
	Federais
	Ato Complementar n. 98, de 7 de agosto de 1973
	Lei n. 5.970, de 11 de dezembro de 1973
	Lei n. 6.018, de 2 de janeiro de 1974
	Decreto-lei n. 1.286, de 21 de setembro de 1973

	Estaduais
	Decreto n. 2.591, de 9 de outubro de 1973





