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EXTINÇÃO DE ATRIBUIÇÃO - Previsão contida 
no Provimento 747/2000 para quando da 
primeira vacância - Atribuição, por direito 
pessoal, do serviço de protesto de letras e 
títulos ao Oficial de Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Paraguaçu Paulista -
Vacância da Delegação - Consequente efeito 
extintivo da atribuição - Cessação da prática de 
atos - Encaminhamento do acervo ao Tabelião 
de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca - Cancelamento da distribuição dos 
serviços de protesto. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça: 

Trata-se de expediente iniciado a 

requerimento do Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e 

Títulos da Comarca de Paraguaçu Paulista, Cássia Lacerda 

Mantovani. Com fulcro na decisão do então Corregedor Geral da 

Justiça, Des. Maurício Vidigal, que decretou a perda de delegação 

do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 

Paraguaçu Paulista, ela postula a extinção da atribuição dos 
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serviços de protesto de letras e títulos àquela unidade, e da 

distribuição desses serviços, com o recolhimento do acervo ao 

Tabelião de Notas. 

É o relatório. 

Passo a opinar. 

De acordo com o Provimento 747/2000 (fls. 

19), quando da primeira vacância (art. 2°., IV), haveria a extinção 

da atribuição do serviço de protesto de letras e títulos ao Oficial de 

Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Paraguaçu Paulista, 

com o que a unidade passaria a denominar-se Oficial de Registro 

de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica e Civil 

das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas da Sede. 

Com a decisão que decretou a perda de 

delegação do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da comarca, 

configurou-se a primeira vacância, com a consequente extinção da 

atribuição dos serviços de protesto de letras e títulos àquela 

unidade, que deve ser declarada. 

Em razão disso, deve cessar de imediato a 

prática de qualquer ato relativo a protesto, bem como ser entregue 

o respectivo acervo, ao Tabelião de Notas e Protestos de Letras e 

Títulos da comarca, mediante lavratura de termo de inventário 

circunstanciado, extinguindo-se a distribuição desses serviços. 
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Diante do exposto, o parecer que submeto 

ao elevado critério de Vossa Excelência é no sentido de que seja 

declarada a extinção da atribuição do serviço de protesto de letras 

e títulos ao Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca 

de Paraguaçu Paulista, a partir de 22 de novembro de 2011, 

extínguindo-se, com isso a distribuição do serviço de protesto na 

Comarca. 

Em caso de aprovação, proponho que seja 

baixada a correspondente portaria. 

Sub censura. 

São Paulo, 05 de dezembro de 2011. 

MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES 
Juiz Auxiliar da Corregedoria v 
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Em 09 de dezembro de 2011. faço estes autos 
conclusos ao Desembargador MÁRIO 
DEVIENNE FERRAZ. DD. Corregedor Geral da 
Justiça, em exercício. Eu, A/À (Ivone Pio 

Novo). Escrevente Técnico Wdiciário do GATJ 3, 
subscrevi. 

Processo n° 2001/540 

Aprovo o parecer do MM. Juiz Auxiliar da 

Corregedoria e, por seus fundamentos, que adoto, declaro a extinção da 

atribuição do serviço de protesto de letras e títulos ao Oficial de Registro 

de Imóveis e Anexos da Comarca de Paraguaçu Paulista, a partir de 22 de 

novembro de 2011, extinguindo-se, com isso a distribuição do serviço de 

protesto na Comarca. 

Baixe-se Portaria. 

Publique-se. 

São Paulo, 09 de dezembro de 2011. 

MÁRIO DEVIENNE FERRAZ 

Corregedor Geral da Justiça em Exercício 


