
PROVIMENTO Nº 010 - 1976 

 

Os Doutores GILBERTO VALENTE DA SILVA e SILVÉRIO PAULO BRACCIO, Juízes de Direito 

da Primeira Vara de Registros Públicos, 

 

CONSIDERANDO que são freqüentes as sustações de letras e títulos, deferidas pelos diferentes Juízos 

da Comarca da Capital; 

 

CONSIDERANDO a ausência de previsão legal específica para a medida, que se tem inserido entre as 

cautelares, preventivas, preparatórias ou incidentes; 

 

CONSIDERANDO, como conseqüência, a falta de melhor controle, por parte do Cartório, da 

Corregedoria Permanente e dos Juízos que concederam essa medida, 

 

CONSIDERANDO, finalmente, que o  sistema de registro de sustação de protesto, já posto em prática 

em alguns dos Cartórios da Capital, através da anotação, em um Livro, de todos os ofícios ou 

mandados determinando a medida. 

 

RESOLVE: 

 

ARTIGO 1º Os Senhores Escrivães dos Cartórios de Protesto de Letras e Títulos farão abrir de acordo 

com o modelo anexo a este Provimento, um Livro auxiliar em que registrarão todas as determinações 

de sustação de protesto por ordem judicial, podendo cometer a sua escrituração a escrevente  habilitado 

e especialmente designado para essa função, com prévia autorização deste juízo. 

 

ARTIGO 2º É facultado o registro de sustações determinadas anteriormente a este Provimento no 

referido livro; 

 

ARTIGO 3º Em todos os casos de sustação de protesto, uma vez escoado o  prazo fixado no mandado 

ou ofício, o Cartório de Protesto solicitará do Juízo que concedeu a medida, providência que tomará, 

sempre que não havendo prazo fixado, decorrerem trinta (30) dias da ordem e não tiver recebido 

comunicação relativa à sua prorrogação. 



ARTIGO 4º Este Provimento entrará em vigor na data da Publicação, revogada as disposições em 

contrário. 

 

Registre-se. Publique-se e Cumpra–se. 

 

 

 

São Paulo, 1º de dezembro de 1976. 
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PROVIMENTO Nº 10/76 

r 

Os Doutores Gilberto Valente da Silva e Si1 

vério Paulo Braccio, Juizes de Direito da lª Vara de Re

gistros PÚblicos, 

CONSIDERANDO que são frequentes as susta

ções de protesto de letras e titulos, d~feridas pelos d~fl.'; 
ferentes Juízos da Comarca da Capital; 

CONSIDERANDO a ausência de previsão legal

específica para a medida, que se tem inserido entre as

cautelares~ preventivas, preparatórias ou incidentes;fi' 

CONSIDERANDO, como consequência, a falta de 

melhor controle, por parte do Cartório, da Corregedoria 

Permanente e dos J1L{ZOS que concederam essa medida,
f' 

CONSIDERANDO, finalmente, que o sistema de 

registro de sus~ação de protesto, já posto em prática em _ 

alguns dos Cartórios da Capital, através da anotação, em 

um Livro, de todos os oficios ou mandados determinando a 

medida. 

R"ESOLVEI1: 

12 Os Srs. Escrivães dos Cartórios de Pr~
f"" 

testo de ]~etras e Titulos farão abrir, de acordo com 0

modelo anexo a este Provimento, um Livro auxiliar em que 

registrarão todas -as determinações de sustação de prote~ 



protesto por ordem judicial, podendo cometer a sua es~r~ 

turação a escrevente habilitado e especialmente designa

do para essa função, com prévia autorização deste Juízo. r 
22 - t facultado o registro de sustações de 

terminadas anteriormente a este Provimento no referido 

livro; 

32 - Em todos os casos de sustação de pro 

testo, uma ve~ escoado o prazo fixado no mandado ou ofi

cio, o Cartório de Protesto solicitará informações do J~ 

!zo que concedeu a medida, providência que tomará, sem~ 
pre que não havendo prazo fixado, decorrerem trinta (30) 

dias da ordem e não tiver recebido comunicação relativa
, a sua prorrogaçao. 

f!" 42 - Este provimento entrará em vigor na d~ 

ta da publicação, revogada as disposições em contrário. 

Registre-se. e/Cumpra-se. 

são Paulo, 

.. 

,~ 

f" 

Juiz 

'" 

PÚblicos 

.. 
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