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“Todos os dias quando acordo... Não tenho mais o tempo que passou...”

“....Mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo...”
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Você já parou para
pensar que, daqui
para frente, nunca
será tão jovem
quanto agora para
fazer algo?
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Se tempo é
dinheiro...
quanto você
tem deixado de
ganhar?
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O Congestionamento do Judiciário
A Constituição Cidadã trouxe inegáveis e inestimáveis avanços ao exercício da cidadania: se por
um lado a judicialização das questões sociais representa o amadurecimento do processo de
democratização de uma sociedade, por outro lado impõe ao Estado, como ente provedor, um
volume imenso de litígios a serem dirimidos.
Esta crescente demanda, por conseguinte, faz com que o aparelho judiciário torne-se extremamente
moroso trazendo, muitas vezes, ineficácia à prestação jurisdicional.
Assim, através da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, foi inserido o inciso LXXVII ao art. 5º do
Texto Republicano, trazendo um novo direito fundamental:
"A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Prof. Graziella Guerra

Prof. Graziella Guerra

03 ANOS E 7 MESES:
TEMPO
MÉDIO
PARA
FINALIZAÇÃO
DE
UM
PROCESSO
NA
JUSTIÇA
ESTADUAL (2019)
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 O Poder Judiciário finalizou o ano de 2018 com

78,7 milhões

um acervo de
em tramitação,
definitiva;

aguardando

de processos
uma solução

 Durante o ano de 2018, foram baixados 31,9
milhões de processos e ingressaram 28,1
milhões de processos;
 Em média, a cada grupo de 100.000
habitantes, 11.796 ingressaram com uma ação
judicial no ano de 2018;
 Em média, 1.877 processos foram baixados por
magistrado em 2018, ou seja, uma média de 7,5
casos solucionados por dia útil do ano, sem
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Movimentação processual, em 2018

Casos pendentes, em 2018

Casos pendentes, por ramo
de justiça, em 2018
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Casos novos por 100.000 habitantes, por
Tribunal, em 2018

Casos novos por ramo de justiça, em 2018
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“O estoque processual diminuiu em mais de um
milhão de processos nos últimos dois anos (-1,4%).
Esse resultado foi extremamente positivo, pois, até
2016, o aumento do acervo era recorrente. Em
2017 houve estabilização do estoque, culminando
com a queda verificada em 2018. Os dados são
reflexo do aumento no total de processos
baixados, que atingiu o maior valor da série
histórica no ano de 2018, além da redução dos
casos novos. Assim, o Índice de Atendimento à
Demanda no ano de 2018 foi de 113,7%, ou seja,

foram solucionados 13,7% processos a mais
que os ingressados. Cabe pontuar que tal
resultado decorre, em especial, do desempenho da
Justiça do Trabalho, que praticamente manteve sua
produtividade, em que pese a redução de 861 mil
novos processos, ocasionando queda, somente
neste segmento de justiça, de 656 mil casos
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Afinal
de
contas,
qual
seria
a
solução?
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Mitigar a cultura do litígio
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Prevenir conflitos
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Utilizar a VIA
EXTRAJUDICIAL
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Mas por que a via
extrajudicial?
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Faz parte do
senso
comum:

Cartório é
sinônimo de
segurança!
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CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO(LEI 8.935/94)
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Legislação aplicável
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público.
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro.
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de
concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer
serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de
remoção, por mais de seis meses.
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Definição dos serviços notariais
Conforme definição constante do artigo 1º da Lei n.º 8.935
de 18 de novembro de 1994, conhecida como Lei dos
Notários e Registradores, os serviços notariais e de
registros são os de organização técnica e
administrativa destinados a garantir a publicidade,
autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.
Trata-se, portanto, os serviços notariais e de registro de
instituições de natureza instrumental, já que possuem
atribuições específicas de dar segurança jurídica, eficácia
e efetividade, especialmente no que concerne às relações
jurídicas privadas, imprimindo certeza e garantia à sua
concretização entre as partes e ainda face á terceiros.
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Atuação dos notários e registradores
NOTÁRIOS E REGISTRADORES atuam decisivamente no encaminhamento
da vontade das partes e no aperfeiçoamento da relação jurídica.
Assumem a função de aconselhar e orientar imparcialmente as partes
quando da realização do ato ou negócio, obstando a sua execução sempre
que constatar a existência de vícios que possam comprometer sua validade
em face da legislação em vigor.

Conferem segurança jurídica aos negócios que envolvam questões nas quais
não haja qualquer dúvida quanto à titularidade do direito em questão.
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COMPROMISSO
“Prometo exercer a função pública que me é delegada pelo poder Judiciário do Estado de
Pernambuco, com independência, boa-fé, submissão ao interesse público, impessoalidade, cortesia,
presteza, urbanidade, dignidade e decoro, respeitando a Constituição Federal e a do Estado, as leis, as
normas editadas pela Corregedoria Geral da Justiça, os valores éticos e morais próprios da atividade
pública, de modo a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, a
prevenir litígios e a conferir credibilidade à classe dos notários e registradores” (art. 41, § único do CN)

Prof. Graziella Guerra

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO
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Em várias situações importantes da vida, o cidadão
precisa recorrer a um cartório...
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Atos Extrajudiciais e o desafogamento do Judiciário
Embora o maior impulso à desestatização jurídica tenha se dado nas últimas duas
décadas, a desjudicialização não representa um fenômeno inédito no
ordenamento brasileiro.
O Decreto-Lei nº58 de 1937, que dispõe sobre o loteamento e a venda de
terrenos para pagamento em prestações, foi o PRECURSOR ao permitir a rescisão
dos contratos de promessa de compra e venda celebrados nos termos do Decreto
referido, sem a intervenção do Poder Judiciário, TRAMITANDO TODO O
PROCEDIMENTO NO ÂMBITO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO!
Art. 14 - Vencida e não paga a prestação, considera-se o contrato rescindido 30
(trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.
§ 1º Para este efeito será ele intimado, a requerimento do compromitente, pelo ofício
do registro a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do
pagamento, juros convencionados e custas da intimação.
§ 2º Purgada a mora, convalescerá o compromisso.
§ 3º Com a certidão de não haver sido feito pagamento em cartório, os
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Atos Extrajudiciais e o desafogamento do Judiciário
- REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – retificação de registro (Lei 12.100/09); reconhecimento de
paternidade (Prov. 16/2012 do CNJ); reconhecimento maternidade/paternidade socioafetivos (Prov. 63/2017 do
CNJ); mudança de nome e gênero dos transgêneros (Prov. 73/2018 do CNJ);
- REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – notificações extrajudiciais;

- REGISTRO DE IMÓVEIS – retificação de área (Lei 10.931/04); execução extrajudicial na alienação fiduciária de
bens imóveis (Lei 9.514/97); usucapião extrajudicial;
- PROTESTO – sentença de pagamento de prestação alimentícia; certidão de dívida ativa; contratos de prestação
de serviço advocatícios; provimento da postergação dos emolumentos (Prov. 86/2019 do CNJ);
- TABELIONATO DE NOTAS – ata notarial (como meio de prova); divórcio e separação (Lei 11.441/07);
inventário; acordo trabalhista; emancipação voluntária; nomeação de inventariante (art. 654 CN); comunicado de
venda de veículo; extração de carta de sentença (art. 843-A do CN); divisão e demarcação de terras particulares
(art. 571 CPC); homologação de penhor legal (art. 703, parágrafo 2º)
- Mediação e Conciliação – (Prov. 67/2018 do CNJ);
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Exposição de Motivos da Lei n 11.441/07
Brasília, 19 de novembro de 2004.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que “Altera
dispositivos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, possibilitando a realização de inventário,
partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa” (...)
4. A proposta prevê a possibilidade de realização de inventário e partilha por escritura pública, nos casos em que
somente existam interessados capazes e concordes. Dispõe, ainda, a faculdade de adoção do procedimento citado em
casos de separação consensual e de divórcio consensual, quando não houver filhos menores do casal.
5. Entendo não existir nenhum motivo razoável de ordem jurídica, de ordem lógica ou de ordem prática que indique a
necessidade de que atos de disposição de bens, realizados entre pessoas capazes - tais como os supracitados, devam ser
necessariamente processados em juízo, ainda mais onerando os interessados e agravando o acúmulo de serviço perante
as repartições forenses.
6. Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a anexa proposta ao elevado descortino de Vossa Excelência,
acreditando que, se aceita, estará contribuindo para a efetivação das medidas que se fazem necessárias para conferir
celeridade ao ritos do processo civil.
Respeitosamente,
MÁRCIO THOMAZ BASTOS Ministro de Estado da Justiça
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Atos notariais e o desafogamento do Judiciário
 Desde
2007,
quando
foi
instituída
a
lei
11.441/07 autorizando a lavratura de inventário,
partilha, separação e divórcio consensuais por via
administrativa, mediante escritura pública, os cartórios
de notas já realizaram mais de dois* milhões de
atos como estes no Brasil. É o que aponta um
levantamento feito pela Central Notarial de Serviços
Eletrônicos Compartilhados – Censec, mantida por
tabelionatos brasileiros.
 Segundo cálculos do Colégio Notarial do Brasil, a
mudança significou uma economia de cerca de R$

4 bilhões para o Sistema Judiciário.
* Até maio de 2019, já eram 2.216.210

 Em Pernambuco, até maio de 2019, segundo
informações da CENSEC, foram lavrados

28.595

atos com base na referida Lei,
enquanto que, em São Paulo, por exemplo,
foram lavrados 729.938 atos.
 Dados de outros estados:
Paraíba – 22.520 atos;
Ceará – 38.732 atos;
Rio Grande do Norte – 9.756 atos;
Maranhão – 14.147 atos;
Sergipe – 13.362 atos;
Alagoas – 6.954 atos;
Piauí – 11.136 atos;
Minas Gerais – 266.480 atos;
Rio Grande do Sul – 259.525 atos;
Paraná – 276.764 atos;
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TEMPO – A depender do ato, pode sair no
mesmo dia!

COMODIDADE – Pelo princípio da livre escolha,
que rege a atividade notarial, as partes podem
escolher
qualquer
cartório
do
Brasil,
independente do domicílio das partes ou situação
dos bens, não se aplicando as regras de
competência da esfera judicial;
SIMPLICIDADE – O procedimento é simples e,
em muitos casos, as tratativas são todas por
email ou whatsapp;
EFETIVIDADE – As escrituras públicas são
títulos hábeis para transmissão de bens e direitos

Quais as vantagens??
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Atribuições do Tabelião de Notas
 lavrar escrituras públicas;
 lavrar procurações públicas e
substabelecimentos de mandatos;
 lavrar testamentos públicos e aprovar
testamentos cerrados;
 certificar fatos e lavrar atas notariais;
 reconhecer firmas;
 autenticar documentos;
 apostilar documentos;

“Documentar,
transcrever
e
conferir
autenticidade, segurança jurídica e legalidade
aos atos de declaração de vontade das partes
nos negócios jurídicos privados”
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Como escolher um cartório de notas??
Art. 8º. É livre a escolha do tabelião
de notas, qualquer que seja o
domicílio das partes ou o lugar de
situação dos bens objeto do ato ou
negócio.
* elemento: confiança!!!
Art. 9º. O tabelião de notas não
poderá praticar atos de seu ofício
fora do Município para o qual
recebeu delegação.
* exceção: ata de usucapião
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Atos notariais que exigem a presença do advogado
-

Inventário e partilha;
Nomeação de inventariante;
Divórcio (e separação);
Dissolução de união estável;
Usucapião (requerimento perante o
registro de imóveis)

Prof. Graziella Guerra

Fluxograma dos procedimentos: Inventário e Partilha Extrajudiciais
Art. 610 do CPC. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.
§ 1o Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura
pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de
importância depositada em instituições financeiras.
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas
por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

Reunir a
documentação

Documentos pessoais
(Rg e CPF), certidões de
estado civil, certidão de
óbito
do
falecido,
documentos
que
comprovem
a
titularidade dos bens,

Recolhimento
do ITCMD

Formulários no site da
Sefaz
+
minuta
subscrita
por
advogado) – Atenção
para o prazo previsto
no art. 9º, §3º, II, da
Lei nº 13.974/2009 –

Apresentar ao
tabelionato de
notas

Conferência
dos
documentos,
elaboração e envio
da minuta para as
partes

Pagar a sicase

Valor tabelado para todo
o estado de Pernambuco,
com parâmetro na base
de cálculo fiscal

Assinar a
escritura

Após a assinatura da
escritura,
as
partes
recebem o respectivo
traslado e podem efetivar
a partilha junto às
instituições
financeiras,
DETRAN, RGI e etc...
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Inventário e Partilha Extrajudiciais: Inovação do Código de Normas
PROVIMENTO N.º 17/2019 (CGJ-PE)
(...) CONSIDERANDO que há intuito de desburocratizar, racionalizar os procedimentos e promover uma prestação jurisdicional
célere, permitindo a razoável duração do processo, como um dos direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que a atuação das serventias extrajudiciais na realização de inventários e partilhas por meio de escritura
pública, quando inexistir interesses de incapazes ou fundações e havendo consenso entre os interessados maiores e capazes,
ajuda a desafogar as unidades judiciárias com competência sucessória, a permitir a agilização das demandas judiciais em curso;

Resolve:
Art. 1°. Ultrapassada a fase de abertura, registro, arquivamento e determinação de cumprimento do testamento,
procedimento de jurisdição voluntária, sendo todos os interessados capazes e concordes, o inventário e partilha
poderão ser feitos por escritura pública, mediante autorização do juízo sucessório.
Art. 2º. Será permitida também a lavratura de escritura de inventário e partilha nos casos de testamento revogado,
caduco, ou quando houver decisão judicial com trânsito em julgado, declarando a invalidade do testamento, contanto
que sejam observadas a capacidade e a concordância dos herdeiros.
Art. 3º. Na hipótese prevista no artigo anterior, o Tabelião solicitará, previamente, a certidão do testamento e,
constatada a existência de disposição reconhecendo filho ou qualquer outra declaração irrevogável, a lavratura de
escritura pública de inventário e partilha, ou adjudicação, ficará vedada e o inventário deverá ser feito judicialmente.
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Inventário e Partilha Extrajudiciais
-

Possibilidade de emancipação prévia
Possibilidade de vários inventários no mesmo ato (cessão, doação, renúncia)
Possibilidade quando tiver companheira (o), mesmo sem convenção expressa (desde que tenha outro
herdeiro)
Representação de uma das partes por procuração
Desnecessidade de homologação judicial
Possibilidade de migração do processo judicial pro extrajudicial (desistência do processo)

- LEMBRAR QUE NÃO EXISTE REGRA DE COMPETÊNCIA!!!!
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Transferência de bens do Espólio em Pernambuco
Art. 357 do Código de Normas. Nas escrituras
públicas de inventário e partilha, a nomeação
de interessado com poderes de inventariante
pode incluir a outorga de poderes para
representar o espólio na efetivação de venda
de imóveis ou de direitos a eles relativos, em
cumprimento a obrigações de fazer firmadas
anteriormente pelo “falecido”, tais como as de
cumprir contratos de promessas de compra e
venda, obedecidas, em especial, as regras
constantes deste artigo.

§1o . Sempre que houver o registro do
contrato preliminar celebrado pelo autor da
herança no serviço de Registro de Imóveis
competente, será suficiente essa menção na
escritura de inventário e partilha, bem como
na escritura em que o espólio, representado
pelo inventariante, transferir o direito em
definitivo.
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Transferência de bens do Espólio em Pernambuco
§2o . Não ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a
escritura de inventário e partilha deverá conter a
descrição completa do contrato preliminar, informando a
modalidade do negócio jurídico celebrado, a
caracterização do imóvel, a data, o valor, a prova de
quitação, o beneficiário e sua qualificação, além da
menção expressa ao seu arquivamento no tabelionato.

§3o . No caso do parágrafo antecedente, será
imprescindível a apresentação da certidão da Fazenda
Estadual quanto a não incidência do imposto “causa mortis”
- ICD.

Prof. Graziella Guerra

Transferência de bens do Espólio em Pernambuco
§4o . Compete exclusivamente ao Tabelião de
Notas firmar a convicção de que o contrato
preliminar fora celebrado antes do falecimento
do autor da herança, podendo a prova de sua
pré-existência constituir-se em:

§5o . Descabe ao Registrador de Imóveis exigir a
reapresentação do contrato ou, ainda, o prévio registro
da promessa de compra e venda, como requisito
fundamental para o registro da escritura definitiva;

I – reconhecimento de firma realizado em data
anterior ao falecimento;

§6o . A nomeação de inventariante do espólio para
cumprimento destas obrigações assumidas em vida pelo
“falecido” poderá ocorrer em escritura pública específica
ou como parte da escritura de inventário e partilha,
desde que, em qualquer caso, contemple os requisitos
previstos neste artigo;

II – registro do contrato em títulos e Documentos
feito antes do falecimento;

§7o . Na escritura pública de efetivação da compra e
venda, o vendedor será o Espólio, em nome do qual
firmará o inventariante nomeado, respeitadas as
cláusulas e condições constantes no negócio jurídico
original.

III – qualquer outra prova que, de modo
inequívoco, convença o tabelião de Notas da
formalização do contrato ainda em vida do
“falecido”.

§8o . A escritura pública de efetivação do negócio
jurídico, celebrada nos termos deste artigo, deverá
declarar expressamente que é outorgada em
cumprimento à promessa de compra e venda ou outro
compromisso originário, com a descrição completa desse
contrato
preliminar
ou
ao
registro
público
correspondente, se existir.
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Fluxograma dos procedimentos: Divórcio e Dissolução de União Estável
Art. 733 do CPC. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável,
não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por
escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731.
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem
como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

Reunir a
documentação

Documentos pessoais
(Rg e CPF), certidão de
casamento,
documentos dos filhos
maiores e documentos
que comprovem a
titularidade dos bens

Recolhimento
do imposto de
transmissão, se
for o caso

ITBI ou ITCMD

Apresentar ao
tabelionato de
notas

Conferência
dos
documentos,
elaboração e envio
da minuta para as
partes

Pagar a sicase

Valor tabelado para todo
o estado de Pernambuco,
com parâmetro na base
de cálculo fiscal

Assinar a
escritura

Após a assinatura da
escritura, as partes
recebem o respectivo
traslado
para
a
averbação devida no
registro civil e demais
repartições
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Instrumentos de prevenção de litígios
Pacto antenupcial - Art. 1.640 do CC. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto
aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial.
Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que
este código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto
antenupcial por escritura pública, nas demais escolhas.
Pacto de convivência - Art. 1.725 do CC. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros,
aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
Partilha em vida - Art. 2.018 do CC. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos (doação) ou
de última vontade (testamento público ou cerrado), contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros
necessários.
Escritura pública de namoro
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Instrumentos notariais
Ata notarial - Art. 384 do CPC. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou
documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.
Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar
da ata notarial.
Escritura pública de nomeação de inventariante - Possibilidade de nomeação para o fim de pagamento do
Imposto “Causa Mortis”, debitando o valor da conta corrente do falecido (enunciado do CNB – Conselho
Federal)
Carta de sentenças - alteração recente (set/2020) –Possibilidade de formalização de cartas de sentença de
decisões judiciais (art. 491-A CN/PE): formais de partilha, cartas de adjudicação e de arrematação, mandados
de registro ou averbação, entre outros.
Escrituras declaratórias - inclusive de união estável pós morte
Escritura pública de acordo trabalhista
Comunicado de venda de veículo
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Escritura Pública de Acordo (ou Rescisão) Trabalhista
- Qualquer acordo pode ser formalizado por instrumento público (não só o trabalhista)
Art. 784 do CPC. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

- A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial.
TENDÊNCIA: Projeto de Lei 4894/19 determina que o empregado e o empregador, desde que
representados por advogados, poderão celebrar acordo extrajudicial por meio de escritura pública,
prescindindo da homologação judicial. O texto inclui trecho na CLT.
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Escritura Pública de Acordo (ou Rescisão) Trabalhista
-

EXEMPLO DE CLÁUSULAS:

“PRIMEIRO: o empregado, já qualificado acima, foi contratado pelo empregador em 05/05/2015, para exercer o cargo de motorista (CBO nº 782305), com
o salário inicial de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), sendo reajustado para R$1.000,00 (mil reais) em 01/10/2016, depois para R$1065,00
(mil e sessenta e cinco reais) em 01/01/2017 e, finalmente, para 1085,00 (mil e oitenta e cinco reais) em 01/01/2018. SEGUNDO: o empregado foi
DEMITIDO sem justa causa em 04/12/2018, conforme registro na página 14 da CTPS do referido empregado, ficando o aviso prévio de 39 dias a ser
indenizado pelo empregador, nos termos do art. 487, II da CLT (Lei 5452/1943). TERCEIRO: em virtude da Rescisão do Contrato de Trabalho o
empregado recebe o valor liquido (valor buto menos as deduções legais) de R$2.464,99 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove
centavos), referentes a: 1) saldo de quatro (4) dias de salário, 2) 13º salário(aviso prévio indenizado), 3) 1/3(um terço) proporcional de férias, 4) Férias
(aviso prévio indenizado), 5) Férias proporcionais (7/12 avos), 6) aviso prévio indenizado (39 dias). QUARTO: Há o saldo de R$ 3572,36 depositados na
conta do FGTS em favor do empregado. QUINTO: O valor das verbas rescisórias e indenizatórias descritas no item terceiro é pago em espécie ao
empregado, na minha presença, no ato da lavratura desta escritura pública, que recebe e dá quitação total ao empregador, não podendo reclamar em juízo
ou fora dele o pagamento de outros valores referentes a esta rescisão contratual. SEXTO: Certifica o tabelião que: a) foram assinados na minha presença
três (03) vias do termo de rescisão do contrato de trabalho, descriminando os valores e verbas supracitados, sendo uma via entregue ao empregado e as
outras ao empregador. b) foi dada baixa na CTPS do empregado, apondo-se a assinatura do representante legal do empregador no referido documento, o
qual, em seguida, foi devidamente restituído, em minha presença, ao empregado. c) foi entregue ao empregado extrato analítico do seu FGTS, atualizado
até 05/12/2018. d) foi apresentado guia do recolhimento de multa do FGTS e Rescisório (GFIP) devido a dispensa sem justa causa (código 1) a ser quitada
pelo empregador. e) foi entregue documento que consta a chave de IDENTIFICAÇÃO emitida pela CONECTIVIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com
o código CX-16421160310-04366151-35, cujo saque estará disponível a partir de 17/12/2018. f) foi entregue ao empregado CARTA/DECLARAÇÃO de
boa conduta profissional para que ele apresente a quem de direito e tenha mais possibilidade de se reinserir no mercado de trabalho mais rapidamente.”
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Ata notarial como meio de prova em juízo
Conceito:
"Ata notarial é a descrição, por tabelião, de fato por ele verificado, que passa a ter a presunção de verdadeiro
para todos os efeitos, em juízo ou fora dele." (POISL, Carlos Luiz. Idealizador da ata notarial na Lei
8.935/94)
"Instrumento público através do qual o notário capta, por seus sentidos, uma determinada situação, um
determinado fato, e o translada para seus livros de notas ou para outro documento.“ (BRANDELLI,
Leonardo. Ata Notarial. In: BRANDELLI, Leonardo (coord.). Ata notarial. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris Editor, 2004, p. 44)
Prova típica conforme artigo 384 do Novo CPC:
“A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados,
a
requerimento do interessado, mediante ata lavrada por Tabelião.
Parágrafo único. Dados representados por imagens ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar
da ata notarial”.
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Exemplos de Atas Notariais
- Assembleia societária (acionistas);
- Assembleia de condôminos;
- Barulho em vizinhança;
- Poluição de rio;
- Verificação de mensagem de texto em celular;
- Verificação de vídeo disponibilizado no YouTube;
- Proibição de acesso de prepostos do franqueador para proceder à vistoria e supervisão de estabelecimento
(antecipação de tutela para cessação de uso de elementos identificadores de marca, com pena de multa diária);
- Verificação de diálogo telefônico em modo viva voz;
- Áudios de WhatsApp;
- Verificação de fatos na internet (site, blogs ou e-mail);
- Bullying virtual (redes sociais);
- Atas notarias de notoriedade (prova de estado nas impossibilidade de restauração de registro ou ata de vida,
com verificação de existência de pessoa natural);
- Comprovação de estilo de vida em guarda de menores (Direito de Família);
Indícios de ocultação de patrimônio;
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Exemplos de Atas Notariais
- Acidente de trânsito;
- Verificação de fatos em diligência como descrição de outdoor, vistoria ao final de locação (necessidade de
reparos), imóvel abandonado por locatário e obra inacabada (imóvel adquirido na planta com atraso na entrega e
execução de multa contratual);
- Esbulho (invasão) em reintegração de posse, Turbação (destruição de cerca de fazenda);
- Conteúdo eleitoral divulgado em mídias sociais;
- Confissão de dívida via e-mail;
- Confissão extrajudicial e prova testemunhal produzida por Ata Notarial de presença e declaração (ausência
prolongada ou intervenção cirúrgica com risco de morte): ambas geram a certeza quanto (a) presença frente ao
Tabelião, (b) capacidade, (c) qualificação e (d) autenticidade das declarações (feitas como escritas e de que o
autor as reconhece como suas).
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Fluxograma dos procedimentos: Ata notarial para usucapião extrajudicial
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Atos notariais e desafogamento do Judiciário: TENDÊNCIAS
SEPARAÇÃO e DIVÓRCIO, QUANDO HOUVER INTERESSE DE MENORES

Art. 816-A do CN/SC. Havendo filhos comuns do casal, menores ou
incapazes, será permitida a lavratura da escritura de separação,
divórcio ou a conversão da separação judicial em divórcio, desde que
devidamente comprovada a prévia resolução judicial de todas as
questões referentes a guarda, visitação e alimentos dos mesmos, o que
deverá ficar consignado no corpo da escritura.
NOMEAÇÃO DE CURADOR pela VIA EXTRAJUDICIAL
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Atos notariais e desafogamento do Judiciário: tendências
ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS via ESCRITURA PÚBLICA: PROJETO DE LEI 9.498/2018

Art. 1.639.
§ 2º É admissível alteração do regime de bens mediante escritura pública
firmada por ambos os cônjuges a ser averbada no Registro Civil das
Pessoas Naturais, no Registro de Imóveis e, se for o caso, no Registro
Público de empresas Mercantis e Atividades Afins.
PROCEDIMENTO DE DÚVIDA substituído por um TRIBUNAL REGISTRAL:

Eduardo Pacheco Ribeiro de Souza trata do assunto da seguinte forma:
“Entre as tendências e características dos modernos sistemas registrais,
insere-se um sistema rápido e eficaz de recursos contra as decisões do
registrador. As exigências do mercado, e por que não dizer, da vida moderna,
não comportam lentidão na apreciação dos recursos em face das decisões
denegatórias de registro.”
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Atos eletrônicos
- Centrais nacionais para todas atribuições
- Provimento nº 100 – E-notariado: possibilidade de assinatura a
distância através de certificado digital; autenticação digital;
cadastro nacional de firmas, entre outras facilidades
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Tabelionato de Protestos
•

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
 Lei 9.492/1997 – 24 anos!!!
 Código de Normas dos Estados
 Leis especiais – títulos de créditos:
 Cheque: Lei 7.357/1985
 Letra de Câmbio e Nota Promissória: Dec. 2.044/1908 e Dec. 57.663/1966
 Duplicata: 5.474/1968
 Cédula de Crédito Bancário: Lei 10.931/2004
 Código Civil – arts. 887 a 926 – títulos de crédito atípicos
 Lei 13.709/2008 – Cadastro Positivo
 Provimentos nº 72 CNJ (duplicatas eletrônicas)
 Provimento nº 86 CNJ (a tão sonhada postergação!)
 Lei 13.775/2018 e Provimento nº 87 CNJ
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Tabelionato de Protestos
•

CONCEITO DE PROTESTO:

Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em
títulos e outros documentos de dívida.
 Conceituação clássica: protesto certifica a situação cambiária insatisfeita – garantia do exercício do direito
regressivo do credor;
 Inadimplemento (obrigação de pagar) x descumprimento (obrigação de fazer);
 Razões do protesto: NÃO ACEITE, FALTA DE DEVOLUÇÃO OU DE PAGAMENTO;
 Abrange protesto necessário (indispensável à conservação de direitos) e protesto facultativo (finalidade
probatória);
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Tabelionato de Protestos
•

NATUREZA JURÍDICA E CARACTERÍSTICAS:
Ato formal: praticado de acordo com a forma determinada na lei;
Ato solene: realizado após a prática de outros atos preordenados – ponto culminante do procedimento;
Caráter público: o serviço é público e todos os atos também;
Ato oficial: praticado por um tabelião;
Ato unitário: realizado em ato único; uma vez protestado o título, não pode (em regra) ser protestado
novamente;
 Ato notarial e de registro: dá forma escrita e pública ao protesto e o registra em livro próprio;
 Protestar e negativar: sinônimos?
 SERASA: banco de dados privado de inadimplentes das instituições financeiras;
 SPC: das Associações Comerciais;
 Não garantem direitos ao credor;
 Protesto prova com fé pública a existência da dívida e garante direitos ao credor.
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Tabelionato de Protestos
•

FUNÇÃO E FINALIDADES:
•

Meio de prova do descumprimento de uma obrigação (função probatória – diligência do portador e
inadimplência do devedor);

•

Função conservatória: conserva direito de regresso contra endossante e seus avalistas;

•

Função informativa: informa a inadimplência;

•

Função pacificadora: composição (recuperação de crédito) e prevenção de litígios (redução de demandas no
Judiciário);

Prof. Graziella Guerra

Tabelionato de Protestos
•

ALGUNS EFEITOS DO PROTESTO:
•
•
•
•
•
•

Meio de prova da falta ou recusa do aceite, da devolução ou do pagamento do título;
Interrompe a prescrição (arts. 189 e 202, III e VI, do CC/02);
Demarca o termo inicial dos juros, taxas e correção monetária (art. 40 da Lei n. 9.492/97 e art. 1º, § 3º, do
Decreto n. 22.626/33);
Comprova a mora, quando não fixada na avença ou na lei (art. 397, parágrafo único, do CC; art. 1.071 do CPC, e
art. 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69);
Conserva direito de regresso contra o sacado, endossantes e seus avalistas (art. 53 da Lei Uniforme);
É requisito essencial para a propositura de ação de falência de empresário com base na impontualidade (art.
94, I, e § 3º, da Lei n. 11.101/2005 e art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.492/97) etc.
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Tabelionato de Protestos


A QUEM COMPETE O SERVIÇO DE PROTESTO?

Art. 3º Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados,
a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e
de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em
relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos
praticados, na forma desta Lei.
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Tabelionato de Protestos
•

Títulos e documentos de dívida sujeitos a protesto:
•

•
•

•

Títulos de créditos (cartularidade, literalidade e autonomia):
• Típicos: cheque (Lei 7.357/85), duplicata de venda ou de serviços (inclusive por indicação – Lei
5.474/68)), cédula de crédito bancário (lei 10.931/04), letra de câmbio e nota promissória (Dec.
2044/08 e Dec. 57.663/66);
• Atípicos: regidos pelo Código Civil
Sentença judicial;
Certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas
autarquias e fundações públicas (Art. 1º, parágrafo único, da Lei 9492/97) – superação da polêmica, por se
tratar de título executivo extrajudicial;
• Havia julgados do STJ considerando inexistir interesse no protesto da CDA, porque trata-se de título que
já goza da presunção de certeza e liquidez e confere publicidade à inscrição do débito na dívida ativa
(AgRg NO Ag 1172684/PR);
Vantagens no protesto da CDA:
• Pagamento diferido;
• Agilidade na recuperação de créditos e aumento na arrecadação;
• Aumento de parcelamentos e redução de execuções fiscais;
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Tabelionato de Protestos
•

Títulos e documentos de dívida sujeitos a protesto:
•

Que são outros documentos de dívida?
• Contratos que instrumentalizam obrigações líquidas, certas e exigíveis + prazo de cumprimento
(qualquer documento passível de execução – título executivo judicial ou extrajudicial) ou abrange outros
documentos que não constituam título executivo?
• Pontos incontroversos: vai além dos títulos de crédito; abrange títulos executivos judiciais ou
extrajudiciais; a dúvida é se abrange títulos/documentos não previstos como executivos;
•

Outros documentos de dívida = títulos executivos?
• Protesto para provar a inadimplência, determinar o dies a quo para a cobrança de juros e correção
monetária e reaver créditos: qualquer documento que indique prestação pecuniária e que seja
inadimplido.
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Tabelionato de Protestos
•

Títulos e documentos de dívida sujeitos a protesto:
•

O que diz o STJ?
• “O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir
como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. De acordo com o
disposto no art. 1º da Lei 9.492/97 ("Lei do Protesto Notarial"), são habilitados ao protesto extrajudicial
os títulos de crédito e "outros documentos de dívida", entendidos estes como instrumentos que
caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos
que propiciem o manejo da ação de execução. (REsp 1639470/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
• O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no
sentido da possibilidade do protesto de duplicata por indicação a partir de boleto bancário, desde
que acompanhado do instrumento de protesto, notas fiscais e comprovante de entregas das
mercadorias. (AgRg no AREsp 500.432/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 03/03/2015, Dje 10/03/2015)
• Contrato de abertura de crédito não é protestável, por não ser título executivo (súmula 233);
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Tabelionato de Protestos
•

Análise dos REQUISITOS FORMAIS da NOTA PROMISSÓRIA (Decreto 57.663/66):

 denominação "nota promissória";
 promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;
 época do pagamento: se faltar

 indicação do lugar do pagamento: se faltar

considera-se à vista

considera-se no lugar onde foi passado

 o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;
 data e lugar onde é passada: se faltar
subscritor.

considera-se no lugar designado ao lado do nome do

 considera-se como sendo o lugar do pagamento e o lugar do domicílio do subscritor
 assinatura do subscritor.
“Art. 76. O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá

efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados das alíneas seguintes.”
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Tabelionato de Protestos
•

Análise dos REQUISITOS FORMAIS da NOTA PROMISSÓRIA (Decreto 57.663/66):
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Tabelionato de Protestos
•

Análise dos REQUISITOS FORMAIS do CHEQUE (Lei 7.357/85):
 a denominação ‘’cheque’’;
 a ordem incondicional de pagar quantia determinada;
 o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);

 a indicação do lugar de pagamento: se faltar
lugar designado junto ao nome do sacado (banco);
se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles: se faltar
pagável no lugar de
sua emissão;
 a indicação da data e do lugar de emissão: se faltar
junto ao nome do emitente.

considera-se emitido no lugar indicado

 a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais:
mecânica

chancela

“Art . 2º O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale
como cheque, salvo nos casos determinados a seguir: (...)”
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Tabelionato de Protestos
•

Análise dos REQUISITOS FORMAIS do CHEQUE (Lei 7.357/85):
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Tabelionato de Protestos
•

Análise dos REQUISITOS FORMAIS da DUPLICATA (Lei 5.474/68):
 a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;
 o número da fatura;
 a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;

 o nome e domicílio do vendedor e do comprador;
 a importância a pagar, em algarismos e por extenso;
 a praça de pagamento;
 a cláusula à ordem;
 a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador,
como aceite, cambial;
 a assinatura do emitente.
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Tabelionato de Protestos
•

Análise dos REQUISITOS FORMAIS da DUPLICATA (Lei 5.474/68):
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Tabelionato de Protestos
•

Protesto da DUPLICATA por indicação (Lei 5.474/68):
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Tabelionato de Protestos
• Protesto da CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO por indicação:
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Tabelionato de Protestos
 FLUXOGRAMA DO PROTESTO:
TÍTULO/DOCUMENTO

CARTÓRIO DE
DISTRIBUIÇÃO

CARTÓRIO DE
PROTESTO
Mesmo
dia

24H
APONTAMENTO

PAGAMENTO
(3 DIAS ÚTEIS)

Intimação do devedor
(AR ou EDITAL)

SUSTAÇÃO JUDICIAL

NÃO
PAGAMENTO

RETIRADA PELO
CREDOR

PROTESTO
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Tabelionato de Protestos


LOCAL DO PROTESTO:
 REGRA GERAL: Lugar do pagamento declarado no documento ou lugar do domicílio do devedor (título
ou indicação do apresentante);
 Na NOTA PROMISSÓRIA: lugar em que foi emitida; na falta, domicílio do emitente;
 Na LETRA DE CÂMBIO: lugar indicado no título para aceite ou pagamento; não havendo, domicílio do sacado;
 Na DUPLICATA: praça de pagamento indicada o título; não havendo, domicílio do sacado;
 No CHEQUE: local do pagamento ou domicílio do emitente;

 Protesto para fins falimentares: circunscrição do principal estabelecimento do devedor, indicado pelo
apresentante;
 Para FINS FALIMENTARES: principal estabelecimento do devedor;

 Nos CONTRATOS: lugar do pagamento; na falta, domicílio do devedor.
 Tabelião de protestos é competente para expedir apostilamento;
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Tabelionato de Protestos


DISTRIBUIÇÃO (ARTS. 7º E 8º):
 Havendo mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos – distribuição obrigatória;
 Serviço instalado e mantido pelos próprios Tabelionatos, salvo se já existir Ofício Distribuidor
organizado antes da promulgação da Lei.
 Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos
Tabelionatos de Protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade.
 Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das Duplicatas Mercantis e de Prestação de
Serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira
responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera
instrumentalização das mesmas.
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Tabelionato de Protestos


APRESENTAÇÃO E PROTOCOLIZAÇÃO (ARTS. 9º a 11):
 Títulos e documentos protocolizados: examinados quanto à forma e terão curso se não apresentarem
vícios formais (impedem o registro do protesto);
 Não cabe ao Tabelião investigar prescrição ou caducidade;
 Vícios formais não impedem, em regra, o protocolo, a não ser em caso de vício verificado desde
logo;
 Súmula 387 STF: A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada
pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.
 Títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira, emitidos fora do Brasil, acompanhados
de tradução (tradutor público juramentado (precisa registrar no RTD?);
 Do registro devem constar descrição e tradução.
 Pagamento em moeda corrente nacional (conversão cabe ao apresentante na data de
apresentação);
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Tabelionato de Protestos


APRESENTAÇÃO E PROTOCOLIZAÇÃO (ARTS. 9º a 11):
 Títulos ou documentos sujeitos a correção - pagamento pela conversão vigorante no dia da
apresentação
 Tabelião pode analisar a exatidão da conversão?
 Apenas em caso de flagrante ilegalidade (Sérgio Luiz José Bueno);
 Restringe-se a observar o valor indicado pelo apresentante; eventual impugnação cabe ao
devedor em juízo (Walter Ceneviva).
 Tabelião pode exigir documentação que comprove endereço do devedor. Endereço incorreto + má-fé:
perdas e danos.
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Tabelionato de Protestos


PRAZO (ARTS. 12 E 13):
 Registro do Protesto - três dias úteis contados da protocolização (princípio da celeridade);
 Exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento.
 Sem expediente bancário para o público e expediente diferenciado – dia não útil;

 Intimação efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior:
protesto no primeiro dia útil subsequente.
 Contraditório e ampla defesa: não deveria ser a partir da intimação?
 No tríduo legal, o que pode ocorrer?
 Devolução do título por irregularidade;
 Retirada ou desistência;
 Sustação judicial;

 Pagamento do título, aceite ou devolução
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Tabelionato de Protestos


CERTIDÕES E INFORMAÇÕES (ARTS. 27 A 31):
 Certidões: prazo 5 dias úteis - período mínimo de 5 anos, salvo quando se referir a protesto específico;
 Devem indicar: nome do devedor, RG, CPF, CNPJ (dados pelo apresentante), sob pena de recusa;
 Homonímia verificada pelo confronto do número de documento de identificação - certidão negativa;

 Consultado CPF ou CNPJ e sair negativo, mas constatar que, pelo outro documento, há registros,
certificar;
 CERTIDÕES DE TÍTULOS APONTADOS E DE PROTESTOS CANCELADOS OU COM EFEITOS SUSPENSOS
JUDICIALMENTE: requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial

 CERTIDÕES DE TÍTULOS PAGOS OU RETIRADOS ANTES DO PROTESTO OU SUSTADOS: APENAS por
ordem judicial
 Certidão de empresa com várias filiais: requerida de apenas uma, pode fornecer certidão negativa, mas deve
certificar que existem protestos em nome da mesma empresa com números distintos de CNPJ;
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CERTIDÕES E INFORMAÇÕES (ARTS. 27 A 31):
 CERTIDÃO PARA SPC E SERASA:
 Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à
proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos
cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar
publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.
 CNJ proibiu inclusão de protestos de letra de câmbio por falta de aceite em órgãos de proteção ao
crédito (PP 001477-05.2011.2.00.0000).
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CENTRAL DE PROTESTO - CENPROT NACIONAL
 VER LEI nº 13.775, de 20/12/2018, que dispõe sobre a emissão de duplicata sob a forma escritural; altera a
Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997; e dá outras providências.
 VER ART. 41-A da LEI nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.
 A partir da implementação da central, os tabelionatos de protesto disponibilizarão ao poder público, por meio
eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes dos seus bancos de dados.
 A Central é um sistema que tem a função de disponibilizar para os usuários a utilização dos serviços dos
cartórios de protesto de forma eletrônica.
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PRINCIPAIS NOVIDADES DO PROVIMENTO 87-CNJ:



Além do certificado digital (ICP-Brasil), considera assinatura eletrônica outro meio seguro, previamente autorizado pela CGJ;



Possibilidade de protesto por indicação de quaisquer títulos, desde que feitos por meio eletrônico ➡ Simplificou muito a
apresentação de títulos a protesto! Reduzirá muito a devolução por irregularidade formal;



Protesto retirado no TP localizado na praças de pagamento, que será o domicílio do devedor (regra geral),e, quando couber,
legislação especial;


Exceção: Possibilidade de comunicação do devedor que reside fora da circunscrição do TP, sobre a existência do apontamento do
título, intimação por edital etc (prazo de 10 dias) ➡ Maior eficácia;



Possibilidade de intimação eletrônica, quando autorizado pelo devedor e assim declarado pelo apresentante ➡ Maior eficácia
e redução de custos operacionais;



Possibilidade de cancelando de protesto diretamente com o tabelião, com base em documentos que comprovem a extinção da
obrigação ➡ Desburocratização do procedimento, propiciando maior fluxo de pagamentos de emolumentos;



Possibilidade de apresentação de quaisquer títulos por meio eletrônico ➡ Abre a possibilidade de disponibilizar um
aplicativo de celular em que o credor se cadastre e passe a enviar títulos para o protesto apenas com 01 clique.
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PROTESTO DE DECISÕES JUDICIAIS - CPC/2015, art. 517
A decisão judicial (interlocutória, sentença, monocrática ou acórdão) transitada em julgado poderá ser levada a protesto,
depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário;
 Obrigação de pagar quantia certa;
 Protesto da obrigação principal e dos honorários;
 Custas junto com obrigação principal, porém há custas não pagas (crédito perdido do Tribunal);
 Exequente deve apresentar certidão da decisão, a ser fornecida em 3 dias (nome e qualificação do exequente e do
executado, número do processo, valor da dívida e data de decurso do prazo para pagamento voluntário);
 Não acarreta extinção do processo, nem obsta penhora;
 Cabimento na Justiça comum e nos Juizados;
 Ação rescisória para impugnar a decisão exequenda: executado pode requerer a anotação da propositura da ação à
margem do título protestado;
 A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, em 3 dias, contado da data de
protocolo do requerimento, comprovada a satisfação integral da obrigação.
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PROTESTO DE DECISÕES JUDICIAIS - CPC/2015, art. 517528



No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que
fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três)
dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.



Caso o executado não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da
impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o
disposto no art. 517.

 Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão!
 Determinação de ofício!
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LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS E CADASTRO POSITIVO:
 Lei 13.709, de 14.08.2018: organizações públicas e privadas só poderão coletar dados pessoais, como nome, endereço,
e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial, se tiverem consentimento do titular. A solicitação deve ser feita de
maneira clara para que o cidadão saiba exatamente o que vai ser coletado, para quais fins e se haverá
compartilhamento.
 Dados considerados “sensíveis”, que dizem respeito a crenças religiosas, posicionamentos políticos, características
físicas, condições de saúde ou vida sexual, terão utilização mais restrita. Nenhuma organização poderá fazer uso deles
para fins discriminatórios. Também será necessário garantir que eles serão devidamente protegidos. Fonte:
https://tecnoblog.net/255646/lei-protecao-dados-pessoais-sancao-temer/

 No cadastro positivo, os dados são divulgados obrigatoriamente e só posteriormente o consumidor pode pedir sua
exclusão das listas de análise de crédito.
 Cadastro positivo pode reduzir volume de protestos, porque tende a reduzir inadimplência. A propaganda é a redução
de juros para os bons pagadores. Hoje o cadastro é negativo – lista negra em caso de não pagamento.
 SPC, SERASA, BOA VISTA etc. poderão vender nota do consumidor, formulada a partir da análise de sua vida
financeira (pagamentos e não pagamentos, atrasos, comprometimento com financiamentos etc.); para acessar
cadastro completo, deverá haver autorização do consumidor;
 Com isso, evidentemente haverá queda no número de protestos.
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STJ E O PROTESTO DE TÍTULOS:
 a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira
sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula [Não vale se extracartular] b)
sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente
como devedor. [A limitação ao prazo de apresentação só vale em relação aos coobrigados, porque hipótese de protesto
necessário. Em relação ao emitente, é facultativo] (REsp 1423464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 27/05/2016)

 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do
envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É
possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato
em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. [Mesmo com a prática comercial
de admitir pagamento em qualquer local onde o banco tem agência ou em toda a rede bancária por meio de boleto, a
regra é o protesto na praça de pagamento, podendo ser feito no domicílio do devedor, a critério do credor]. (REsp
1398356/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016)
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STJ E O PROTESTO DE TÍTULOS:
 A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova
escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar
restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do
magistrado. (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
26/10/2015)
 "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução
objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do
consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos [não incide art. 43, §2º do CDC]." (REsp
1444469/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 16/12/2014)
 "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida,
salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o
cancelamento do protesto. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/09/2014, DJe 24/09/2014)
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STJ E O PROTESTO DE TÍTULOS:
 Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e
o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de
apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. (REsp
1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe
17/11/2011)
 Endossatário pode propor ação cambiária e habilitar crédito na falência, por exemplo; não pode figurar
em polo passivo de sustação de protesto, nem pode agir em nome próprio; coobrigados só podem opor
ao endossatário-mandatário as exceções oponíveis ao endossante-mandante;
 O banco endossatário, ainda que por endosso-mandato, que, advertido pela suposta devedora do
desfazimento do negócio, leva o título a protesto, tem legitimidade passiva para ação de indenização.
AgRg no Ag 552.667/RJ
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STJ E O PROTESTO DE TÍTULOS:



O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para
conferir lastro à emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de
regresso contra os endossantes e avalistas. (REsp 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011)


Duplicata fria (sem causa) x duplicata que negócio se desfez ou foi descumprido – título causal;



De causal, torna-se abstrato, com aceite, ainda mais se houver endosso; a falta de causa legítima não poderá ser oposta pelo
sacado perante o endossatário (apenas contra sacador, mandatário e terceiros de má-fé);



o desfazimento do negócio jurídico subjacente, depois de concluída;



emissão da duplicata, sobretudo com o "aceite", não torna o título desprovido de causa, aplicando-se - desde o primeiro endosso a regra da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé;



é lícito eventual protesto realizado pelo endossatário em razão do inadimplemento do sacado (ainda mais para resguardar
regresso contra coobrigados);



Já a inexistência de lastro à emissão da duplicata pode ser observada pelo endossatário, porquanto, à falta de negócio jurídico
subjacente, o título endossado está desprovido de "aceite" ou do comprovante da entrega da mercadoria/prestação do serviço.



Desse modo, eventual protesto levado a efeito pelo endossatário, ainda que de boa fé, deve ser considerado indevido.
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DECISÕES ADMINISTRATIVAS – CORREGEDORIA TJSP:
 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: 1065585-46.2018.8.26.0100 – restauração de protesto cancelado
 Duplicata mercantil por indicação, cancelada com base em carta de anuência exibida pelo interessado que estava
formalmente em ordem. Posteriormente, recebeu correspondência da empresa credora, afirmando que a carta de
anuência apresentada é falsa e que não autorizara o cancelamento.
 Ausência de conduta irregular praticada pelo Tabelião – regularidade da carta de anuência, com firma
reconhecida. Ao qualificar o título apresentado, este continha todos os elementos necessários ao ingresso, com o
consequente cancelamento do protesto almejado.

 A restauração do protesto refletirá em interesse de terceiros, devendo ser garantida a ampla defesa e o
contraditório. No âmbito administrativo, a produção probatória é reduzida, sendo que a discussão se limita a
situações pré-ordenadas, devendo a interessada valer-se das vias ordinárias para afastar a presunção de
veracidade e consequentemente restauração o protesto cancelado.
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DECISÕES ADMINISTRATIVAS – CORREGEDORIA TJSP:
 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: 0045732-68.2018.8.26.0100 – demora cancelamento protesto
 Para o cancelamento do protesto é necessário a anuência expressa da credora, ou seja, a validação do pagamento,
como o respectivo envio da concordância, não bastando a interessada ter efetuado o recolhimento da guia DARF.
Ocorre que, por razões externas à conduta e serviços prestados pelo Tabelião, houve certa demora no envio da
anuência pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, sendo certo que atualmente o motivo que gerou o
descontentamento da interessada já foi resolvido pelo órgão fazendário.

 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: 1067191-12.2018.8.26.0100 – Protesto de contrato de confissão de dívida
 O instrumento particular de confissão e consolidação de dívida, firmado em 27.04.2018 (fls.22/24), possui
natureza sinalagmática e onerosa, ou seja, com encargos para ambas as partes, logo torna-se imperativo apurar,
por meio de dilação probatória, o inadimplemento, para só então se certificar da total liquidez dos títulos. O
contrato possuía valor certo e determinado.
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DECISÕES ADMINISTRATIVAS – CORREGEDORIA TJSP:
 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: 1029571-63.2018.8.26.0100 – Cancelamento de protesto. Emolumentos - depósito
prévio. Falta funcional - ausência.
 O protesto ocorreu em dezembro de 2015 e o acordo com o banco em março de 2016, logo, o título foi
legitimamente protestado, sendo devidas as custas pelo protesto e pelo seu cancelamento. Afirma que a sentença
apenas autorizou o cancelamento do protesto, nada mencionando em relação às custas, uma vez que legalmente
devidas. Por fim, informa que nos autos da ação indenizatória movida em face da instituição financeira, o
requerente teve negado o pedido de gratuidade da justiça.
 Decerto, para o protesto e cancelamento de protesto de letras e títulos são devidos emolumentos fixados por lei,
cujo recolhimento, no caso de cancelamento de protesto já lavrado fundado no pagamento do débito diretamente
ao seu respectivo credor, incumbe ao interessado no cancelamento e deve ser por este promovido, consoante a
Lei Estadual nº 11.331/02, no ato do respectivo pedido.
 Tabelionato de Protesto Sustação definitiva e cancelamento de protestos por determinação judicial - Exigência de
prévio pagamento dos emolumentos para o cumprimento dos atos - Admissibilidade, em princípio, à luz do
disposto no item 6 das Notas Explicativas da Tabela IV da Lei Estadual nº 11.331/2002 - Ressalva, porém, das
hipóteses em que da ordem judicial consta ser o favorecido beneficiário da assistência judiciária gratuita ou
dever o ato ser cumprido independentemente do pagamento de emolumentos, quando não se admitirá prévia
exigência destes - Precedentes desta Corregedoria Geral da Justiça - Consulta conhecida, com revisão parcial da
orientação traçada pela Corregedoria Permanente”. (Parecer nº 318/06-E, j. em 24/08/2006)
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DECISÕES ADMINISTRATIVAS – CORREGEDORIA TJSP:
 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: 1116911-79.2017.8.26.0100 – Protesto. Contrato de honorários advocatícios.
 Comunicado da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça CG nº 2.383/2017: "A Corregedoria Geral da Justiça
comunica aos senhores Tabeliães de Protesto de Letras e Títulos que nos termos do parecer supra, fica
autorizada a recepção a protesto de contrato de honorários advocatícios, desde que acompanhado de declaração
firmada pelo advogado apresentante, sob sua exclusiva responsabilidade, de que tentou, sem sucesso, receber
amigavelmente a quantia que alega inadimplida". (DJe de 26.10.2017 – SP)
 Todavia, a possibilidade do protesto de contratos de honorários advocatícios não impede a exigência de que os
títulos sejam dotados de certeza, liquidez e exigibilidade.
 O Tabelião declarou sua aceitação do contrato de honorários para protesto, acompanhado da declaração de
tentativa de recebimento amigável, do v. Acórdão que deu integral ganho de causa ao cliente do requerente,
respectivo trânsito em julgado e a planilha de cálculo.
 Perda do objeto.
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Considerações finais
- O termo desjudicialização constitui uma FACULDADE conferida às partes para compor suas
pretensões fora da esfera estatal, desde que sejam juridicamente capazes e que tenham, como
objeto, direitos disponíveis. A utilização das vias extrajudiciais é uma escolha do
jurisdicionado: o cidadão continua tendo o direito de acesso ao Judiciário para resolver
qualquer das situações destacadas como passíveis de serem objeto da esfera administrativa
NÃO FERE QUALQUER GARANTIA CONSTITUCIONAL QUANTO AO ACESSO AO PODER
JUDICIÁRIO.
- As Serventias Extrajudiciais atuam como PARCEIROS que permitem desafogar os órgãos
judiciais.
- A desjudicialização é tema de suma importância para a PLENA, RÁPIDA E EFICAZ realização
do Direito.
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Sintetizando...

+ RÁPIDA A
RESOLUÇÃO
- PROCESSOS
JUDICIAIS

+ TEMPO PARA
O CONTENCIOSO
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