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no livro de Visitas e Correições, sem prejuízo das determinações que o 
Magistrado fizer no momento. 

"7.2 - Cópia desse termo será encaminhada à Corregedoria 
Geral da Justiça. 

"8 - (suprimido"). 

Penso que isto seria o suficiente, mesmo porque, com relação a 
processos conclusos (item 8, na redação em vigor), os Magistrados 
de primeira instância, individualmente, apresentam relatórios mensais 
(cf. Provimento n'1 2/80). 

Acolhendo a sugestão, será necessária a edição de Provimento 
retificador. 

Respeitosamente, 
(a) Osvaldo Caron - Juiz de Direito Corregedor. 

PROVIMENTO NQ 23/81 

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

Considerando o decidido no Processo C.G. n9 54.963/80. 

Resolve 

Artigo 1'1 - Ficam assim redigidos o item 7 e seus subitens, do 
Capítulo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, 
suprmido o item 8: 

"7 - Ao assumir a Vara ou Comarca de que seja titular, o 
Magistrado fará visita correcional em todos os Ofícios de Justiça, 
Cartório, Delegacias de Polícias e Presídios sob sua corregedoria perma
nente, verificando a regularidade de seu funcionamento. 

"7.1 - Essa visita correcional independerá de edital ou de qual
quer outra providência, devendo, apenás, ser lançado sucinto termo no 
livro de Visitas e Correições, sem prejuízo, das determinações que o 
Magistrado fizer no momento. 

"7 .2 - Cópia desse termo será encaminhada à Corregedoria Geral 
da Justiça. 

"8 - (suprimido)". 
Artigo 2'1 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 

pUblicação, revogadas as dispoSições em contrário. 
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Registre-se e Cumpra-se. 

São Paulo, 24 de setembro de 1981. 

(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 
da Justiça. 

CARTóRIO DE PROTESTO DE LETRAS E 'l1TULOS 

Interpretação do art. 56 do Capítulo m das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

Proc. CG. N9 59.386/81 - Capital - Int.: Juízo de Direito da 
1~ Vara de Registros Públicos. 

Pelo Excelentissimo Senhor Corregedor Geral da Justiça foi 
aprovado, sendo determinada a publicação, orientação, do seguinte 
parecer: 

"Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça: 

O 29 Cartório de Protestos, da Capital, considerando que "vem, 
ultimamente, recebendo requisições de títulos e ordens de cancela
mento e de sustações de protesto subscritas pelos escrivães dos 
cartórios judiciais e apenas mencionando o constante dos autos de 
ações em andamento", dirigiu consulta ao MM. Juiz de Direito da 
Primeira Vara dos Registros Públicos, "a respeito da regularidade 
formal dessas determinações e da conveniência das mesmas serem 
assinadas pelos MM. Juízes dos referidos processos ou de serem acompa
nhadas de cópias xerox das decisões em que se fundamentam". 

Decidindo a respeito, o MM. Juiz de Direito Corregedor Perma
nente manifestou sua discordância com relação a ofícios requisitando 
títulos ou ordenando sustações de protestos, e determinou a remessa 
dos autos à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, para apreciação 
da matéria. 

2. Efetivamente, requisições de títulos apontados a protesto, ou 
já protestados - mas ainda em poder do Cartório de Protestos, como 
as sustações de protesto de títulos em geral, exigem a presença formal 
do próprio Magistrado que as tenha ordenado, senão de quem o esteja 
substituindo ou auxiliando. 

É irregular a prática de ofícios consubstanciando sustação de 
protestos ou requisição de títulos apontados ao protesto ou já pro
testados por falta ou recusa de aceite, ou do pagamento, mas ainda em 
poder do Cartório - sem que estejam assinados pelo Juiz de Direito 
- porqUe é do Oficial a responsabilidade pela 1avratura do instru-
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mento de protesto, em tempo 
dele a regular restituição do 
protesto, ao seu detentor, ou 

A Portaria nQ 323/80, da 
admite que os mandados de 
Escrivão, declarando que o 
estes atos são de natureza 
réu ou interessado a Juízo, 
de ato ou termo do processo, 
coisa (cf. arts. 213 e 234 do 
nas hipóteses em exame, os 
Juiz, a ser cumprida por IU:_=_ 
Titulos. 

Por outro lado, o item 56 

da Corregedoria Geral da 

oficios que poderão ser. assinai 
Cartórios de Protesto. Efetiv . 
mandados de citação e intima 
nicação, requisição de process 
mento de despachO judicial, 
rando que o fazem por ordem 

O que se poderia admitir, 
casos excepcionais, em razão 
a ordem expressa do Juiz, na 
dado respectivo, acompanhado 
autenticada, da determinação 

Na outra hipótese, de 
de Protestos - sem aquela 

3. Este é o parecer 

:Excelência. 


Se acolhido, penso que 

Oficial (Poder Judiciário), 


São Paulo, 14 de setembro 
(a) Dr. Osvaldo Caron 

Acrescenta a 
ao 

DOS 

a alínea "o", 
das Normas de 
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