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EDITORIAL

A praticidade de se obter o 
CPF na Certidão de Nascimento

nicialmente temos que a Certidão de Nascimento é o documento de validade jurídica de uma 
pessoa. Através da certidão, o cidadão comprova a sua existência, idade, nacionalidade, o 
nome dos seus pais, além de outras informações. Para o exercício de seus direitos civis, é in-

dispensável que o indivíduo obtenha seu registro de nascimento. Caso contrário, encontrará óbi-
ce, por exemplo, para obter sua documentação básica, cadastrar-se em programas sociais, matri-
cular-se em escolas, abrir conta em banco ou mesmo votar.

Atualmente, passou a ser disponibilizada a inclusão do cadastro de pessoa física - CPF direta-
mente na certidão de nascimento. O que muda é o procedimento do cartório, que antes de emitir 
a certidão de registro de nascimento encaminha as informações para a Receita Federal e recebe 
de volta o número do CPF do recém-nascido. 

Sabemos que o CPF é um requisito essencial para concessão de benefícios sociais e, o novo 
mecanismo, além de facilitar o processo de inclusão social de um cidadão, é oferecido de forma 
gratuita. Logo, é imprescindível que seja incentivado.

Além da comodidade e gratuidade, da prevenção de fraudes e de problemas causados por ho-
mônimos, a emissão do CPF simultaneamente com a certidão de nascimento atende à demanda 
da população mais carente, que necessita do número para que seus filhos tenham acesso a bene-
fícios sociais.

A ordem de funcionamento é simples. O Cartório de Registro Civil efetua um contato online 
junto à base de dados da Receita Federal, que emitirá uma numeração para ser lançada direta-
mente na certidão de nascimento. Em muitos casos, a facilidade é ainda maior, já que muitos be-
bês são registrados na maternidade e os pais recebem a certidão no próprio hospital, a depender 
da localidade.

Por fim, temos que a expansão dos serviços relacionados ao CPF atende ao Decreto 6.289/07, 
que incluiu o Cadastro de Pessoas Físicas na lista de documentos civis básicos, assim como o 
Registro Geral (RG) e a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Márcio Valory Silveira,
Presidente

I

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Sabemos que o CPF é um 
requisito essencial para 

concessão de benefícios 
sociais e, o novo mecanismo, 

além de facilitar o processo 
de inclusão social de um 
cidadão, é oferecido de 

forma gratuita”

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
No dia 02 de dezembro acontecerá a tradicional festa dos notários e registradores do Espírito Santo. 
O evento será realizado no Cerimonial Oasis, em Vitória.

Mais informações sobre a festa serão divulgadas em breve em nosso site.
Contamos com a participação de todos neste momento de descontração e união.

AGENDE AÍ!
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Associação Nacional dos Registrado-
res de Pessoas Naturais do Brasil (Ar-
pen-Brasil) e a seção de Pernambuco 

(Arpen-Pernambuco) realizarão entre os dias 
5 e 7 de outubro o Congresso Nacional do Re-
gistro Civil (Conarci 2017) na cidade de Reci-
fe (PE). As inscrições estão abertas através do 
site www.arpenbrasil.org.br .

Com o tema “Interação, Estratégia e Novos 
Serviços! Uma saída inteligente e sustentá-
vel”, o evento objetiva reunir registradores 
civis de todo o País, com a participação de re-
nomados palestrantes da área que abordarão 
o assunto. O hotel Bristol Recife & Covention, 
na praia de Boa Viagem, foi o local escolhido 
para receber o evento.

A abertura acontece às 14h do dia 5 de outu-
bro no auditório onde está prevista a Palestra 
Magna com o ministro João Otávio Noronha. 
No dia 6 de outubro, acontecerá a apresenta-
ção da normativa mínima com o desembarga-
dor Ricardo Dip e os oficiais de Registro Civil 
Gustavo Renato Fiscarelli e Karine Maria Fa-
mer Rocha Boselli. Para complementar os tra-
balhos, no sábado (07.10) será exposto entre 
outros temas, o conceito de Multiparentabili-
dade com os especialistas Rodrigo Toscano de 
Brito e Ana Paula Caldeira. Um jantar marca-
rá o encerramento do Congresso.

As inscrições devem ser feitas pelo site 
www.arpenbrasil.org.br. Outras Informações 
também pelo telefone: (41) 3232-9811.

Recife (PE) receberá o Congresso 
Nacional do Registro Civil 2017
Entre os dias 5 e 7 de outubro, CONARCI 2017 debaterá 
os principais temas atuais da atividade registral no Brasil

A

*Palestrantes a confirmar

PRogRAMAção oFICIAL:

Dia 05.10 (quinta-feira)

Abertura Secretaria – Foyer do auditório térreo

Abertura Feira de Serviços para o RCPN

Abertura Oficial do CONARCI 2017 
com Arion Toledo Cavalheiro Júnior

Palestra Magna com Ministro João Otávio Noronha*

Coquetel

14h

15h

20h

21h

21h45

Dia 06.10 (sexta-feira)

Normativa mínima 
Des. Ricardo Henry Marques Dip*, Karine Maria Famer Rocha Boselli 
e Gustavo Renato Fiscarelli

Livro “F” e Ofício da Cidadania
Dep. Júlio Lopes*, Eduardo Ramos de Corrêa Luiz, Calixto Wenzel 
e Maria Tereza Uille Gomes*

Intervalo para almoço

União estável e casamento
Christiano Cassettari, Márcio Evangelista*, Carla Kantek 
e Roberto Lúcio de Souza Pereira

CRC Nacional
Luís Carlos Vendramin Junior, Rodrigo Barbosa de Oliveira e Silva 
e Luiza Gesitânia Freitas Cavalcanti de Santana

PQTA
Fernanda Almeida Abud Castro e Liane Alves Rodrigues

Jantar Livre

10h – 11h15

11h15 – 12h15

12h30 – 14h

14h15

15h15 – 16h15

16h15 – 17h15

Dia 07.10 (sábado)

Registro Extrajudicial da Filiação Sócioafetiva
Ricardo Calderón e Juliana Follmer Bortolin Lisboa

Nome Social
Marcelo Salaroli de Oliveira e Fernando Abreu Costa Jr.

Intervalo para o almoço

Registro Indígena – Ministério Público Federal
Elisabete Regina Vedovatto

Cartilha gratuidade e viabilidade econômica Fundos e apoio ao RCPN
Monete Hipólito Serra

Multiparentalidade
Rodrigo Toscano de Brito* e Ana Paula Caldeira

Jantar de encerramento

10h – 11h15

11h15 – 12h15

12h30 – 14h

14h – 15h

15h15 – 16h15

16h15 – 17h15

20h
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o dia 12 de agosto de 2017, na sede do 
Sindicato dos Notários e Registrado-
res do Estado do Espírito Santo, em 

parceria com a Escola Notarial e Registral 
(Enores) e o Colégio Notarial do Brasil - Seção 
Espírito Santo (CNB/ES), aconteceu o curso 
voltado para “Aspectos Práticos das Escritu-
ras Públicas e o Novo CPC”, ministrado pelo 
presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis Cyrino.

O palestrante, que também é Tabelião de 
Notas do Cartório do 2º Ofício de Linhares 
(ES) e professor de Direito Público, além de 
membro da Academia Notarial Brasileira, fez 
questão de expor cada um dos aspectos que 
circundam a lavratura das escrituras públicas 
em geral.

O curso contou com um auditório lotado, 
presentes diversos tabeliães e registradores, 
além de corretores imobiliários e advogados 
que atuam no segmento do Direito Notarial e 
Registral. O curso teve início às 9h, com inter-
valo para coffee break e almoço, encerrando 
às 17h. Grande procura e auditório lotado acompanham evento sobre a prática das escrituras notariais

Curso prático sobre Escrituras Públicas 
atrai notários e registradores de todo o País
Treinamento teve transmissão online para o 
interior do Estado e demais unidades da Federação

Por Caio Gianordoli Ivanov

Caio Gianordoli Ivanov é assessor da 
Presidência do Sinoreg-ES

N

Participantes do treinamento promovido na sede do Sinoreg-ES elogiaram a iniciativa da entidade 
e o nível da palestra

A pesquisa de satisfação mostrou que o trei-
namento foi muito produtivo, eis que tratou 
detalhadamente desde a confecção (lavratu-
ra) de determinada escritura pública até seu 
posterior registro. Não faltaram elogios para 
o palestrante e para o curso em si, que ainda 
contou com a transmissão online alcançando 
o interior do Estado e diversos outras unida-
des da Federação (Amazonas, Pará, Sergipe, 
Bahia, Minas Gerais, São Paulo, entre outros).

Por fim, o curso também disponibilizou 
certificados de participação com carga horária 
de 8 (oito) horas, recebendo ainda muitos pe-
didos de nova realização.
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ntre os dias 20 e 22 de setembro, o Ins-
tituto de Estudos de Protesto de Títu-
los do Brasil, Seção Pará (IEPTB/PA) 

realizará, no Salão Karajás, do Hotel Princesa 
Louçã, na cidade de Belém, a 15ª edição do 
Convergência, evento anual dos Cartórios de 
Protesto brasileiros.

O Congresso, idealizado a mais de uma 
década pelo IEPTB Nacional, reúne tabeliães 
representantes de todos os estados brasileiros 
e fomenta discussões sobre os estudos e inova-
ções que colaboram com o desenvolvimento 
profissional, tecnológico e administrativo dos 
serviços cartorários.

A Convergência é uma oportunidade de 
compartilhar experiências e alinhar procedi-
mentos, através do fomento de discussões por 
meio de plenárias, palestras, cases de sucesso, 
workshops, mesas redondas, que agregarão 
maior desenvolvimento profissional, tecnoló-
gico e administrativos aos serviços cartorários.

O presidente do IEPTB/PA, Armando Cé-
sar Pimentel de Moura Palha, relatou quais 
as perspectivas, o presidente do IEPTB/PA, 
Armando César Pimentel de Moura Palha, 
relatou quais as perspectivas em relação à 15º 
edição do evento. “O Convergência ocorre há 
mais de 10 anos e é uma congregação da classe 
para que durante os dias de realização aconte-
çam troca de ideias com palestrantes que tra-
zem assuntos sempre muito contextualizados 
sobre a realidade dos Cartórios de Protesto. 
Além disso, a pretensão da Convergência é 
enfatizar as inovações da atividade, pois trata-
se de um segmento da sociedade que está em 
constante evolução”, revela Palha.

De acordo com o presidente do IEPTB/PA, 
“neste Encontro, os processos oriundos do Pro-
testo, como a recuperação creditícia e a busca 
de novas perspectivas para daqui 5, 6, ou 7 anos 
são discutidas em busca de novas soluções”.

Palha destaca que durante o Convergência, 
alguns questionamentos como as regras dos 
delegatários do Poder Público e a autonomia 
dos tabeliães podem encontrar um ponto de 
equilíbrio. “O dilema de como conciliar o 
público e o privado, como a subordinação às 
Corregedorias, por exemplo, e como organi-
zar as ideias neste sentido também serão dis-
cutidos”, finaliza Palha.

A expectativa é que cerca de 400 pessoas 
participem do evento, que terá na programa-
ção nomes como o do membro da Asociación 
de Derecho Público del Mercosur (ADPM) e 
do Instituto de Pesquisas Tributárias (IPT), 
Maurício Zockun; do juiz e especialista em 
Direito Notarial e Registral, José Luiz Germa-
no; da diretora de tecnologia da New Media 
Developers, Martha Gabriel; do diretor geral 
da Profissional S/A - Treinamentos, Palestras, 
Coaching, Gilberto Cavicchioli; do consultor 
do Banco Mundial, Yann Duzert, e do mem-
bro da Comissão do Senado que elaborou o 
Anteprojeto do novo Código Comercial, Cló-
vis Malcher Filho.

Além da qualidade das palestras o evento 
deste ano conta com uma inovação. Conco-
mitantemente ao Convergência, acontecerá 
o 1º Hackathon, evento que reúne pessoas 
empreendedoras, apaixonadas por tecnologia 
e inovação para uma maratona de programa-
ção, prototipagem e colaboração.

O Hackathon, organizado pelo Conver-
gência 2017, tem como objetivo principal es-
treitar o relacionamento da atual geração de 
empreendedores e desenvolvedores, que já 
promovem mudanças no cenário do mundo 
digital que se vive hoje. A eles serão lançados 
os problemas e desafios tecnológicos enfren-
tados pelos Cartórios de Protesto inerentes a 
evolução contínua do serviço. Ou seja, a ideia 
é traçar propostas tecnológicas e sustentáveis 
aos serviços cartorários.

Acesse o Site Oficial e garanta já sua vaga: 
www.convergenciapa2017.com.br

Belém do Pará será a sede 
da 15ª edição do Convergência
Edição comemorativa de 15 anos do Encontro Nacional de Tabeliães de Protesto 
trará uma série de palestras e discussões sobre os temas atuais da atividade em 
âmbito nacional. Inscrições estão abertas pelo site www.convergencia2017.com.br

E

“A pretensão da Convergência 
é enfatizar as inovações da 

atividade, pois trata-se de um 
segmento da sociedade que 
está em constante evolução”

Armando César Pimentel de Moura Palha, 
presidente do IEPTB/BA
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento 
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios 
e demais documentos remetidos por Notários 
e Registradores deste Estado, correspondentes 
ao mês de MAIO/2017, aprovando o ressar-
cimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos 
registradores civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 67.682,25 
(sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois 
reais e vinte e cinco centavos) em aplicação 
CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 03 de julho de 2017.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  661.550,54
Saldo em caixa mês anterior  13.309,26
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  283.000,00
Portaria 005/2017  3.313,88
Portaria 006/2017  2.449,48
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   963.623,16
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  825.181,32 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  38.075,60 
3 – Devolução FARPEN 2367,41 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 477,00 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.297,29 
4.1 - 2% referente depósito entre 18/05 a 31/05 239,16 
5 – Repasse à AMAGES 13.288,29 
5.1 – 2% referente depósito entre 18/05 a 31/05 239,16 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 006/2017 2.449,48 
  
SALDO LÍQUIDO   (895.614,71)  68.008,45
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (66.486,44)
C.a – 10% referente depósito entre 18/05 a 31/05  (1.195,81)
SALDO  326,20
Recebimentos entre 20/06 a 30/06  10.506,24
 SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  10.832,44

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento 
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios 
e demais documentos remetidos por Notários 
e Registradores deste Estado, correspondentes 
ao mês de JUNHO/2017, aprovando o ressar-
cimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos 
registradores civis como segue:

Demonstrativo mês de junho de 2017

Demonstrativo mês de julho de 2017

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 62.595,18 
(sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e 
cinco reais e dezoito centavos) em aplicação 
CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de agosto de 2017.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  615.445,57
Saldo em caixa mês anterior  10.832,44
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  292.000,00
Portaria 007/2017  2.449,48
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   920.727,49
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  797.404,21 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  32.325,74 
3 – Devolução FARPEN 0,00 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 477,50 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.308,91 
4.1 - 2% referente depósito entre 20/06 a 30/06 210,12 
5 – Repasse à AMAGES 12.299,91 
5.1 – 2% referente depósito entre 20/06 a 30/06 210,12 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 007/2017 2.449,48 
  
SALDO LÍQUIDO   (857.685,99)  63.041,50
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (61.544,56)
C.a – 10% referente depósito entre 20/06 a 30/06  (1.050,62)
SALDO  446,32
Recebimentos entre 20/07 a 31/07  11.781,98
 SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  12.228,30
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Deputado Josias da Vitória, autor da resolução: “Homenagear esses 
profissionais é uma forma de reconhecimento do trabalho”

oi aprovado no último dia 4 de setembro, no Plenário da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Projeto 
de Resolução que institui a Comenda do Mérito Legislativo 

Tabelião e Oficial Hélio Valentim Sarlo, em homenagem aos notários 
e registradores do Estado. De autoria do deputado estadual Josias da 
Vitória (PDT-ES), a resolução 59/2015 surgiu após conversas com re-
presentantes da classe.

“Homenagear esses profissionais é uma forma de reconhecimento 
do trabalho e apresentar à sociedade um pouco mais dessa classe. A 
Comenda do Mérito Legislativo Tabelião e Oficial Hélio Valentim Sar-
lo será de suma importância não somente para a categoria, mas para 
toda a sociedade capixaba”, afirma o deputado.

Em outubro, serão definidas as datas das comendas e sessões solenes 
para 2018. Também no ano que vem, cada deputado poderá homena-
gear um profissional da área. 

O projeto prevê que serão concedidas, anualmente, até cinco Co-
mendas a personalidades em Sessão Solene da Assembleia Legislativa, 
a ser realizada sempre no mês de novembro.

“O maior retorno que podemos ter nesse tipo de projeto não é de 
cunho político, mas sim de cunho particular. O fato de termos reco-
nhecido essa categoria nos faz ser um ‘pai’ da honraria que será conce-
dida a esses profissionais”, complementa Josias da Vitória.

Projeto de Resolução que institui a Comenda do 
Mérito Legislativo para Notários e Registradores

Criação da Comenda Tabelião e Oficial Hélio 
Valentim Sarlo já foi aprovada no Plenário capixaba

F
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“A Comenda do Mérito Legislativo será de
suma importância para toda a sociedade”
Deputado Josias da Vitória (PDT-ES) fala sobre a Resolução 059/2015

RDNR - Com que objetivo surgiu a Reso-
lução 059/2015?
Deputado Josias da Vitória - A ideia sur-
giu após conversas com representantes da 
classe, na qual pudemos sentir a impor-
tância e representatividade da atividade 
notarial e registral no dia a dia da popula-
ção, em especial, em nosso Estado. Home-
nagear esses profissionais é uma forma de 
reconhecimento do trabalho e apresentar 
à sociedade um pouco mais dessa classe. 
Atualmente sou proponente das duas entre-
gas da Medalha Alferes Tiradentes, no qual 
premiamos Policiais Militares e Bombeiros 
Militares que se destacam em suas funções. 
A Comenda do Mérito Legislativo Tabelião 
e Oficial Hélio Valentim Sarlo será de suma 
importância não somente para a categoria, 
mas para toda a sociedade capixaba. Além 
disso, uma grande homenagem ao Hélio 
Valentim Sarlo, uma referência no trabalho 
notarial.

RDNR - Qual a importância da atividade 

Deputado Da Vitória: “pudemos sentir 
a importância e representatividade da 
atividade notarial e registral no dia a dia da 
população”

notarial e registral para a sociedade?
Deputado Josias da Vitória - A atividade 
exercida é de suma importância uma vez 
que é através desses profissionais que temos 
garantido os registros oficiais que necessita-

mos ao longo da vida. Desde o nascimento 
até nossa morte, necessitamos desses regis-
tros. Sejam registros de cunho pessoal, se-
jam registros para empresas e bens, sempre 
contamos com a credibilidade dos profis-
sionais responsáveis. Uma profissão iliba-
da, que nos passa segurança ao ter em mãos 
documentos por eles reconhecidos, merece 
toda a atenção, respeito e reconhecimento. 

RDNR - Qual foi o retorno que teve após 
apresentação desta proposta?
Deputado Josias da Vitória - O maior re-
torno que podemos ter nesse tipo de pro-
jeto não é de cunho político, mas sim de 
cunho particular. O fato de termos reco-
nhecido essa categoria nos faz ser um “pai” 
da honraria que será concedida a esses pro-
fissionais. Dessa forma, fizemos bons ami-
gos dentre os profissionais. O maior bem 
que um político pode conquistar na vida 
pública é o respeito das pessoas e me sinto 
lisonjeado em fazer parte dessa conquista 
da categoria. 
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Pretende-se com esta proposta homenagear 
os profissionais do direito que se dedicam 
às atividades notariais e registrais, median-
te as quais acompanham o próprio ser hu-
mano desde o seu nascimento. Isso porque 
os notários e registradores cumprem um 
importante papel social, na medida em que 
exercem a tutela administrativa dos interes-
ses privados no exercício da cidadania. São 
eles os responsáveis por garantir a publici-
dade dos atos, certificam a autenticidade, 
segurança jurídica e eficácia nos negócios 
e nos atos jurídicos do cidadão. Trata-se de 
profissionais aprovados por meio de con-
curso público de provas e títulos que ficam 
com a responsabilidade de prestar os servi-
ços à população com o caráter da fé pública 
e a eles compete formalizar juridicamente a 
vontade das partes, intervir nos atos e negó-
cios jurídicos a que os interessados devam 
ou queiram dar forma legal ou autenticida-
de, autorizando a redação ou redigindo os 
instrumentos adequados, conservando os 
originais e expedindo cópias fidedignas de 
seu conteúdo e autenticar fatos.

Modelo de qualidade, transparência e 
segurança jurídica, o sistema notarial e de 
registro brasileiro é exemplo para o mun-
do, sendo reconhecido internacionalmente 
pela sua organização. Países do Leste Euro-
peu, Ásia e América Latina adotaram o já 
testado e aprovado sistema brasileiro como 
modelo para a remodelação dos seus servi-
ços. Além disso, todos os países da ex-U-
nião Soviética, inclusive, privatizaram seus 
serviços como exigência da Comunidade 
Europeia. Mesmo a China já está criando a 
profissão do tabelião, tendo como exemplo 
o Brasil.

Em todo o Brasil, até mesmo em mi-

núsculos distritos e pequenas cidades, es-
tes profissionais prestam uma completa 
assistência e orientação aos cidadãos que 
diariamente os procuram, para registrar 
uma criança, um óbito de um ente queri-
do, realizar um casamento nos cartórios de 
registro civil, a cobrança de uma dívida nos 
cartórios de protesto, a escritura pública 
para regularizar um imóvel, uma procura-
ção, reconhecimento de firma, autenticação 
de um documento nos cartórios de notas, 
a busca de informações sobre um bem no 
cartório de imóveis, registro de uma asso-
ciação no cartório de pessoa jurídica ou o 
registro de um contrato no cartório de títu-
los e documentos. 

Isto somente é possível pela dedicação 
e competência dos notários e registrado-
res, em parceria estabelecida com o poder 
público, através da regulamentação dos 
serviços e atos por eles praticados. Estes 
são exemplos da eficiência da prestação de 
serviços realizada pela categoria que faz por 
merecer o reconhecimento público. É com 
este objetivo que estamos apresentando a 
presente proposição que pretende não só 
instituir uma comenda de reconhecimento, 
mas também a reflexão para a importância 
do reconhecimento desses profissionais, 
que atua como vetor para o desenvolvimen-
to socioeconômico do País e como instru-
mento de acesso aos direitos civis e políti-
cos, para o exercício da cidadania.

Escolhemos o homenageado Hélio Va-
lentim Sarlo, onde relataremos um breve 
histórico de sua jornada. Hélio, nascido aos 
18 de setembro de 1925, na cidade de Vi-
tória, filho de Alfredo Sarlo, então Oficial 
do Registro Civil até 1936 e Alice Valentim 
Sarlo, que posteriormente assumiu a titu-

Art. 1º -  Fica instituída, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, a Comenda de Mérito Legislativo Tabelião Hélio 
 Valentim Sarlo, para homenagear os notários e registradores, profissionais que exercem regularmente atividades como titulares das 
 serventias extrajudiciais.
Art. 2º -  Serão concedidas anualmente, até 05 (cinco) Comendas a personalidades, em Sessão Solene da Assembleia Legislativa, a ser reali-
 zada no mês de novembro.
Art. 3º -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Domingos Martins
Outubro de 2015

laridade da serventia em virtude do fale-
cimento do Sr. Alfredo. Concluiu o curso 
ginasial no Colégio Salesiano Santa Rosa 
em Niterói – Rio de Janeiro em 1941 e 1943 
e nesse mesmo colégio cursou o Cientifico. 
Aos 29 de dezembro de 1943, por Portaria 
do Dr. Euripedes Queiroz do Valle, Juiz 
de Direito da Comarca de Vitória, foi no-
meado para exercer a função de escreven-
te compromissado. Em 1945 ingressou na 
Faculdade de Direito do Espírito Santo, 
situada no centro de Vitória. Em 18 de no-
vembro de 1965, com a aposentadoria da 
Oficial Alice Valentim Sarlo, assume em 
caráter efetivo, por decreto datado de 13 de 
dezembro de 1965, do então Governador 
do Estado, Dr. Francisco Lacerda de Aguiar 
(Chiquinho), o cargo de Oficial do Registro 
Civil que exerceu, com indiscutível eficiên-
cia até outubro de 1991 quando veio a fale-
cer. Cumpriu de maneira reta e digna todas 
as tarefas inerentes ao seu cargo. Durante 
o período de 1970 à 1973 exerceu ainda, a 
função de escrivão do Cartório Eleitoral de 
Vitória, juntamente com o então Juiz Elei-
toral da 26 ª zona, Dr. Luiz de Sá Rego Viei-
ra. Helio Sarlo, como era conhecido, era 
torcedor fanático do Vitória Futebol Clube 
e foi Presidente do Conselho Deliberativo 
por vários mandatos (nas década de 70 e 
80). Deixou 03 filhos: Eduardo, Maria do 
Céu e Ana Letícia.

Tendo em vista os motivos supracitados 
venho propor o presente projeto de resolução.

Palácio Domingos Martins
Outubro de 2015

DA VITÓRIA
Deputado Estadual – PDT

JUSTIFICATIVA

Projeto de Resolução nº 059/2015
Institui a Comenda do Mérito Legislativo Tabelião e Oficial Hélio
Valentim Sarlo, em homenagem aos notários e registradores
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s emolumentos correspondem à úni-
ca receita que sustenta a atividade 
notarial e registral e são pagos pelos 

usuários que dos cartórios se utilizam. Por seu 
caráter público e essencial, o serviço não pode 
ser enquadrado como atividade mercantil, 
motivo pelo qual o preço a ser pago pela so-
ciedade é determinado pela legislação, daí sua 
natureza jurídica tributária de taxa.

Tal entendimento fora deflagrado pelo STF 
no julgamento da ADIN 1.530-BA, cujos des-
dobramentos práticos impedem a livre esti-
pulação de valor pelo notário ou registrador, 
o que é feito por lei, sua base de cálculo não 
pode ser porcentagem sobre o negócio jurídi-
co entabulado, já que as taxas não podem ter 
a mesma base de cálculo dos impostos, razão 
pela qual é fixado por faixa de valor (art. 2º, 
III, “b”, da Lei 10.169/00), assim como não é 
permitido ao oficial aplicar descontos ou gra-
tuidades não prevista em lei, bem como não o 
é permitido diferir o pagamento (postergar o 
momento do recolhimento).

Porém, não só de cobranças sobrevivem as 
serventias extrajudiciais. Muitos são os atos 
lavrados sem qualquer contraprestação finan-
ceira, cujo múnus deve ser suportado pelo 
oficial, um particular em colaboração com 
o estado, cujo serviço lhe é delegado por sua 
conta e risco, sob pesada responsabilidade 
pessoal de seus atos. Não há bônus sem ônus. 
E são nas gratuidades que os cartórios exer-
cem seu mais forte papel cidadão, assegurador 
das garantias básicas da população e coloca na 
vitrine do serviço público a concretização do 
princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesta esteira, a Constituição Federal em 
seu art. 5º, LXXVI estabelece a gratuidade do 
registro de nascimento e da certidão de óbito 
aos reconhecidamente pobres. Em seguida, 
visando extinguir o subregistro no país, a Lei 
9.534/1997 criou a chamada “gratuidade uni-
versal”, estabelecendo que todo registro de 
nascimento e óbito, bem como sua respecti-
va primeira certidão, serão sem cobrança de 
emolumentos.

O Código de Normas do Espírito Santo traz 
em seu corpo a mesma normativa, estendendo 
a possibilidade de gratuidades aos pedidos de 
certidões relativas a tais atos aos reconhecida-
mente pobres:

Art. 586. São gratuitos para todas as pes-

gratuidade dos Emolumentos 
e seus desdobramentos
Por Bruno Bittencourt Bittencourt

o

soas os registros de nascimento e os assentos 
de óbito, bem como a primeira certidão. A 
mesma isenção alcança os reconhecidamente 
pobres em relação às demais certidões subse-
quentes de tais atos.
Já o Código Civil criou a gratuidade do 

casamento aos reconhecidamente pobres ao 
dispor que “o casamento é civil e gratuita a 
sua celebração, assim como a habilitação para 
o casamento, o registro e a primeira certidão 
serão isentos de selos, emolumentos e custas, 
para as pessoas cuja pobreza for declarada, 
sob as penas da lei” (art. 1.512).

Migrando para o campo registral imobiliá-
rio, a Lei nº 6.941/81, que alterou o artigo 290, 
da Lei 6.015/73, estabeleceu que “os emolu-
mentos devidos pelos atos relacionados com 
a primeira aquisição imobiliária para fins re-
sidenciais, financiada pelo Sistema Financeiro 
da Habitação, serão reduzidos em 50% (cin-
quenta por cento)”.

E não para por aí. O novo Código de Pro-
cesso Civil estendeu expressamente a gratui-
dade dos emolumentos àqueles que são be-
neficiados pela assistência judiciária gratuita, 
vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, bra-
sileira ou estrangeira, com insuficiência de 
recursos para pagar as custas, as despesas 
processuais e os honorários advocatícios tem 
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende: […] 
IX - os emolumentos devidos a notários ou 
registradores em decorrência da prática de 
registro, averbação ou qualquer outro ato 
notarial necessário à efetivação de decisão 
judicial ou à continuidade de processo judi-
cial no qual o benefício tenha sido concedido.
O estabelecimento de gratuidades dos emo-

lumentos ainda encontra outros exemplos em 
legislações esparsas. Contudo, o excesso do 
benefício cria um outro problema: como sus-
tentar o sistema, dar a ele sua devida continui-
dade, quando os benefícios da gratuidade são 
exageradamente estipulados ou requeridos?

Para que isso não aconteça e que não haja 
completo colapso do sistema registral, Supre-
mo Tribunal Federal se posicionou no sentido 
da necessidade de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro das delegações. Em 
julgamento da ADIn 1800-DF (Plenário, j. 
06.04.1998, rel. Min. Nelson Jobim), o Minis-
tro Marco Aurélio Mello, com maestria, pro-
feriu seu voto: 

“Ora, podemos interpretar esse preceito pin-
çado e potencializando o vocábulo “delega-
ção”, olvidando normas contidas na própria 
Constituição? Olvidando os princípios da ra-
zoabilidade e da proporcionalidade que são 
ínsitos à Constituição Federal, à Lei Maior 
do País? Penso que não (...). A referência à 
delegação não me sensibiliza, porque o ser-



12 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

“A linha divisória entre o 
direito e o abuso dele é, de 
sobremaneira, tênue e o 

notário ou registrador deve 
estar atento aos ditames legais 
e caracteres, principalmente, 

patrimoniais aparente do 
declarante”

viço deve ser exercido e sabemos que existem 
despesas; sabemos que, no caso, os Cartórios 
devem contratar empregados, devem fun-
cionar em um certo local, e, portanto, têm 
despesas a serem executadas. Indispensável 
é que haja uma fonte de receita. O Estado, 
pela simples circunstância de lançar mão da 
delegação, não pode, sob pena de desrespei-
tar-se o texto da própria Carta da República, 
chegar ao ponto de inviabilizar o serviço que 
esta delegação visa a alcançar ”
O problema da sustentabilidade financei-

ra da serventia, contraposto às garantias do 
acesso à justiça e seus desdobramentos, tem 
seu ponto de equilíbrio nos fundos de ressar-
cimento criado pelos estados (Lei Federal nº 
10.169/00), porém nem todos os fundos se 
sustentam, como é o caso do FARPEN, cria-
do pela Lei Estadual nº 6.670/01, do Estado 
do Espírito Santo, que além de não ressarcir 
todos os atos gratuitos praticados pelas ser-
ventias capixabas, ainda enfrenta forte déficit 
tendente a levá-lo à falência.

Não obstante, não raro as serventias ex-
trajudiciais se deparam com usuários que se 
usam da facilidade da declaração de pobreza, 
simples, não burocrática e de caráter quase 
que inquestionável pelos delegatário (apesar 
de sua presunção relativa de veracidade), para 
alcançar benefício da gratuidade do qual não 
teriam direito. Ora, quando o questionamento 
sobre declarações de pobreza pode levar o ofi-
cial a responder processo administrativo, cuja 
pena pode ser a perda da delegação, o usuário 
tende a abusar de seu direito, como comu-
mente o faz.

Então, como fazer o filtro do que é e do que 
não é possível negar em termos de gratuidade 
de emolumentos? A linha divisória entre o di-
reito e o abuso dele é, de sobremaneira, tênue 
e o notário ou registrador deve estar atento 
aos ditames legais e caracteres, principalmen-
te, patrimoniais aparente do declarante.

O conceito de pobreza encontra definições 
diversas, a depender do fim a que se destina. 
Há vozes que indicam que os critérios a serem 
utilizados pelos delegatários devem ser aqueles 

determinados pela legislação para fins de con-
cessão de benefícios sociais do Estado e cujo 
conceito deveria ser o mesmo para concessão 
da gratuidade dos emolumentos, como é o 
caso da definição de pobreza dada pela lei que 
instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida 
(Lei Federal nº 10.836/2004): a pobreza se ca-
racteriza pela “renda familiar mensal per capi-
ta de até R$ 154,00” e extrema pobreza até R$ 
77,00. Assim como o Decreto nº 6.135/2007, 
que regulamenta o Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais, para o qual família de baixa 
renda é “aquela com renda familiar mensal per 
capita de a até meio salário mínimo ou a que 
possua renda familiar mensal de até três salá-
rios mínimos”. No entanto, para fins de con-
cessão gratuita de emolumentos, estes crité-
rios não são oficialmente utilizados, bastando 
a declaração de pobreza assinada pela parte.

O novo Código de Processo Civil, já atento 
aos abusos de direito, trouxe à baila norma-
tiva específica sobre a gratuidade da justiça 
e a forma de contestação das declarações in-
verídicas, cuja melhor interpretação deve ser 
usada como paradigma pelo serviço extraju-
dicial. Em estudo sobre o tema a ARPEN-SP 
elucidou:

“Nesta seara, o novo Código de Processo 
Civil, sensível aos eventuais abusos do reque-
rimento da gratuidade, estabeleceu, no art. 98, 
parágrafo 8º, a possibilidade do notário ou 
registradores, após a prática de ato, em haven-
do dúvida fundada quanto ao preenchimento 
dos pressupostos atuais para a concessão da 
gratuidade, requerer ao Juízo competente a 
revogação total ou parcial do benefício ou sua 
substituição pelo parlamento. Já o art. 99, pa-
rágrafo 2º, determina que o Juiz só poderá in-
deferir o pedido se houver pressupostos legais 
para concessão da gratuidade, devendo, antes 
de indeferir o pedido, determinar a parte a 
comprovação do preenchimento dos referidos 
pressupostos. No mesmo sentido, o parágrafo 
único do art. 100 do mesmo diploma de for-
ma ainda mais incisiva, prevê que o favorecido 
pela gratuidade com benefício revogado, além 
das despesas processuais que deixou de adian-
tar, deverá arcar com multa de até o décuplo 
desse valor em caso de má-fé.”

Essa inovação legislativa deixou bastante 
claro que se encontra totalmente ultrapassada 
a ideia de que a mera declaração, por si só, é 
suficiente para comprovação da hipossuficiên-
cia para fins de concessão das gratuidades, 
como já fora previsto no texto constitucional 
ao expressar seu artigo 5º LXXIX, que a “assis-
tência jurídica integral e gratuita é estendida 
aos que possuem insuficiência de recursos”.

Em importante decisão proferida em Pedi-
do de Providências do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, restou elucidado também que as 
gratuidades previstas na legislação não estão 
passíveis de entendimentos extensíveis: “a ex-
tensão do benefício aos atos extrajudiciais não 
necessários à efetivação da decisão judicial ou 
à continuidade do processo judicial seria uma 
interpretação da lei com o uso de analogia, 
forma de interpretação vedada pelo Código 
Tributário Nacional que determina a interpre-
tação literal nos casos de exclusão do crédito 
ou isenção”.

Neste mesmo sentido já prevê o Código de 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Espírito Santo quando em seu arti-
go 587 e seus parágrafos que, apesar do caput 
se referir à gratuidade de emolumentos para 
casamentos, entendemos que as disposições 
sobre a negativa pode ser interpretada exten-
sivamente a fim de abranger demais atos la-
vrados mediante declaração de pobreza.

Art. 587. A celebração do casamento é gra-
tuita para todos.
(...)
§ 4°. A falsidade da declaração ensejará a 
responsabilidade civil e criminal do interes-
sado.
§ 5°. Se o registrador se recusar a fornecer a 
certidão gratuitamente, emitirá declaração 
a ser entregue ao interessado, na qual fará 
constar os motivos da recusa. A outra via 
será arquivada na serventia.
§ 6°. No último caso, ainda, oficiará ao Juiz 
de Direito da Vara de Registros Públicos da 
Comarca sobre o motivo do não fornecimen-
to da certidão. Recebido o ofício, o juiz dará 
ciência ao representante do Ministério Públi-
co, para as medidas que entender cabíveis.
Como dito anteriormente o novo Código de 

Processo Civil deixou clara a vontade do le-
gislador em mitigar o excesso de gratuidades, 
seja no âmbito judicial, seja no extrajudicial, 
abrindo portal de contraposição às declara-
ções “falsas” de pobreza. Porém, em que pese 
a possibilidade de controle, o notário ou regis-
trador deve se atentar a alguns critérios que 
podem indicar o estado de pobreza ou não, os 
quais descrevemos abaixo:
•	 Declaração	da	 localidade	de	 residência	 do	

declarante (observar se reside em bairro no-
bre)

•	 Declaração	da	profissão	do	declarante;
•	 Verificação	 do	 piso	 salarial	 da	 categoria	

profissional do declarante;
•	 Verificação	de	possível	condição	de	empre-

sário e/ou sócio de empresa perante a junta 
comercial;

•	 Declaração	 acerca	 da	 atual	 renda	 auferida	
pelo declarante;

•	 Presença	ou	intenção	de	realização	de	pacto	
antenupcial (em caso de casamento);
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Bruno Bittencourt Bittencourt é assessor 
da presidência do Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito Santo 
(Sinoreg/ES)

“Em importante decisão 
proferida em Pedido de 

Providências do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, restou 
elucidado também que as 
gratuidades previstas na 

legislação não estão passíveis 
de entendimentos extensíveis”

MODELO DE CONSULTA INCIDENTE 
NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO DE 

HABILITAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Juiz,

Com fundamento no artigo 587, §5º e §6º 
do Código de Normas da Corregedoria Ge-
ral da Justiça do Estado do Espírito Santo, 
o Oficial de Registro Civil das Pessoas Na-
turais da cidade de ________, vem respei-
tosamente CONSULTAR Vossa Excelência 
acerca da aplicação da gratuidade no pro-
cedimento de habilitação de casamento 
previsto no parágrafo único do Art. 1.512 
do Código Civil e requerido por _______ e 
_______, considerando os seguintes fatos.
1. Em (data), os nubentes requereram a ha-

bilitação de casamento e apresentaram 
declaração de pobreza.

2. Todavia, (detalhar as razões que motiva-
ram a dúvida), situação esta incompatível 
com o estado de pobreza declarado.

3. Desta forma, diante da ausência de cri-
tério legal, submete-se o reconhecimento 
da gratuidade a Vossa Excelência.

Local e data.
OFICIAL

•	 Verificação	se	houve	ou	haverá	custos	com	
a cerimônia religiosa (em caso de casamen-
to);

•	 Respeitando	 o	 direito	 à	 intimidade	 é	 pos-
sível solicitar esclarecimentos sobre rendi-
mento dos contraentes;

•	 Nubentes	não	sujeitos	a	isenção	de	imposto	
de renda;

•	 Renda	e	gastos	incompatíveis	com	situação	
de pobreza;

•	 Residir	em	bairro	de	alta	classe;
•	 Profissão	determinada	e	atividade	profissio-

nal frequente;
•	 Exercício	de	profissão	de	nível	superior.

Cabe-nos esclarecer que os critérios de ve-
rificação acima enumerados não são vincula-
tivos e servem de apoio para averiguação da 
situação de pobreza declarada pelas partes 
interessadas, os quais foram extraídos de es-
tudos feitos em decisões judiciais sobre a ma-
téria. E importante também observar que não 
há norma jurídica que fixe um teto de renda 
para conferir isenção ao usuário e que todo 
juízo de valor deve ser feito à luz das defini-
ções de estado de pobreza e da real necessida-
de do requerente.

Portanto, as gratuidades concedidas pelo 
serviço extrajudicial são de extrema impor-
tância para o sistema como um todo, é fonte 
de igualdade entre as pessoas, concretizadora 
de direitos básicos do cidadão e devem ser 
concedidas a todos que dela necessitam. Seu 
abuso, porém, é fonte de desperdício finan-
ceiro dos fundos que dão suporte aos serviços 
notariais e registrais, significa perda de arre-
cadação para o estado e por todos aqueles que 
de alguma maneira arrecadam por meio dos 
emolumentos, além de representar desloca-
mento inadequado de recurso destinado aos 
necessitados para aqueles que o direito não 
lhes assiste.
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STF equipara direitos de herança da 
união estável aos do casamento civil
Tese aprovada, que tem repercussão geral e serve para todas as instâncias 
da Justiça, é motivo de debates sobre a liberdade de escolha dos cidadãos

A

Plenário do Supremo decidiu por maioria conferir os mesmos direitos de sucessão do cônjuge ao companheiro na união estável

“Há que se garantir, portanto, 
os direitos fundamentais à 

liberdade dos integrantes da 
entidade de formar sua família 
por meio do casamento ou da 
livre convivência, bem como 
o respeito à autonomia de 

vontade para que os efeitos 
jurídicos de sua escolha sejam 

efetivamente cumpridos”

Dias Toffoli, 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

escolha de fazer as malas e começar 
uma vida sob o mesmo teto nem 
sempre foi tão simples. Em 1916, o 

Código Civil dizia que o casamento legitima-
va a família, não reconhecendo a união estável 
como forma de casamento. No entanto, esse 
entendimento foi mudando ao longo dos anos. 

Em maio deste ano, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) deu um passo que vai mudar 
a relação entre união estável e o casamento 
civil no Brasil. Embora criticada por alguns 
ministros, ficou decidido, por 7 votos a 3, que 
as uniões estáveis possuem o mesmo valor 
jurídico em termos de direito sucessório que 
os unidos por casamento civil. Uma segunda 
decisão, aprovada por 6 votos a 2, estendeu 
ainda a equiparação de direitos em heranças 
para relações homossexuais.

A principal mudança com a decisão é a am-
pliação da participação do companheiro na 
divisão da herança. Mesmo não sendo casado, 
quem comprovar a união estável terá direito a 
50% dos bens do falecido. O restante deve ser 
dividido entre filhos e pais, quando houver. Se 
não houver outros envolvidos, o companheiro 
tem direito integral à herança. A decisão serve 
para todas as disputas na Justiça.

Assim, pela tese estabelecida, os ministros 
declararam inconstitucional o artigo 1.790 do 
Código Civil, que determina que o companhei-
ro receberia 30% da herança. A maioria dos mi-
nistros votou com o ministro Luís Roberto Bar-
roso, que foi o relator em uma das ações e foi 
acompanhado pela presidente do STF, Cármen 
Lúcia, e pelos ministros Luiz Fux, Teori Zavasc-
ki, Edson Fachin, Celso de Mello e Rosa Weber. 
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Os ministros Dias Toffoli (esq.) e Luís Roberto Barroso apresentaram seus votos e pontos de vistas 
diferentes sobre a equivalência de casamento e união estável para fins de sucessão

“No sistema constitucional 
vigente, é inconstitucional 

a distinção de regimes 
sucessórios entre cônjuges e 
companheiros, devendo ser 

aplicado, em ambos os casos, 
o regime estabelecido no artigo 
1.829 do Código Civil de 2002”

Luis Roberto Barroso, ministro do STF 

Para a advogada Regina Beatriz Tavares 
da Silva “seria exigível aqui no Brasil uma 
escritura pública de união estável em que as 
pessoas declarassem o regime de bens num 
tabelionato de notas”

“A decisão do Supremo Tribunal 
Federal eliminou a autonomia 
da vontade das pessoas na 

constituição de um casamento 
ou de uma união estável, 
afinal de contas com essa 

equiparação sucessória os dois 
institutos geram exatamente os 

mesmos efeitos”

Regina Beatriz Tavares da Silva, 
presidente da Associação de Direito 
de Família e das Sucessões (ADFAS)

“No sistema constitucional vigente, é in-
constitucional a distinção de regimes sucessó-
rios entre cônjuges e companheiros, devendo 
ser aplicado, em ambos os casos, o regime es-
tabelecido no artigo 1.829 do Código Civil de 
2002”, diz a tese estabelecida nos julgamentos, 
elaborada pelo ministro Barroso.

Rolf Madaleno, advogado especialista em 
Direito de Família e Sucessões, afirma que esta 
é uma questão jurídico-cultural. “Isso advém 
do Direito Romano, quando o homem podia 
testar livremente seus bens, mas os parentes e 
cônjuges ficavam horrorizados e diziam que 
o testador ao deixar para terceiros tinha ido à 
loucura esquecendo os que lhe eram próximos, 
surgindo disto uma intervenção protecionista 
para a família remanescente”, destaca. “Mas a 
família da atualidade tem nova configuração, de 
autonomia e independência, e quem quer auto-
nomia e independência também deveria deixar 
de ser dependente, perdendo direitos antigos, 
como a figura da meação e a de herdeiro neces-
sário, ou pelo menos permitindo que os pactos 
antenupciais admitam renuncias sucessórias 
antecipadas, cujo ato em nada afeta o artigo 
426 do Código Civil”, completa o advogado. 

Já Zeno Veloso, especialista em direito civil 
e direito constitucional e diretor nacional do 
Instituto Brasileiro de Direito de Família (IB-
DFAM), acredita que a união estável agora se 
tornou um casamento forçado. “O próprio Su-
premo na aludida decisão para evitar o vazio 
normativo decidiu que para as sucessões de 

companheiros aplica-se o artigo 1829 do Códi-
go Civil, que regula a sucessão entre cônjuges. 
De maneira que, por força dessa decisão do 
STF, estão igualadas as sucessões entre compa-
nheiros e as sucessões entre cônjuges”, pontua. 

A decisão tem repercussão geral e serve 
para todas as disputas em herança nas dife-
rentes instâncias da Justiça.
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“Na Argentina, para que sejam 
produzidos efeitos patrimoniais 

de regime de bens, o direito 
do país vizinho exige o registro 

da união estável. Portanto, 
seria exigível aqui no Brasil 

uma escritura pública de união 
estável em que as pessoas 

declarassem o regime de bens 
num tabelionato de notas”

Regina Beatriz Tavares da Silva, 
presidente da Associação de Direito 
de Família e das Sucessões (ADFAS)

A evolução dos direitos na união estável

Código Civil diz que casamento legitima 
a família; o chamado concubinato (união 
livre e estável) é citado no código, mas não 
dá o direito a herança ou reconhecimento 
de filhos

Constituição considera como entidades 
familiares o casamento civil, a união 
estável e o grupo formado pela mãe ou o 
pai e seus filhos. Com isso, uniões estáveis 
ganham mais direitos; filhos adotivos ou 
fora do casamento também recebem as 
mesmas garantias que os gerados em 
casamento

Novo Código Civil equipara questões como 
pensão alimentícia em casos de separação 
e a partilha de bens adquiridos antes da 
união em casos de herança

1916 1988 2002

AutonomiA dA vontAde 
Diferentemente do relator, o ministro Dias Tof-
foli votou contra a equiparação do direito de 
herança da união estável e do casamento civil. 
Ele lembrou que “há de ser respeitada a opção 
feita pelos indivíduos que decidem por se sub-
meter a um ou a outro regime. Há que se ga-
rantir, portanto, os direitos fundamentais à li-
berdade dos integrantes da entidade de formar 
sua família por meio do casamento ou da livre 
convivência, bem como o respeito à autonomia 

Rolf Madaleno, do IBDFAM, vê a decisão 
como um acerto de contas com o passado, 
ao eliminar as diferenças entre casamento e 
união estável

afirmar que o companheiro falecido aderiria a 
regime jurídico diverso do alusivo à união es-
tável, surgindo incompatível justamente com 
a autodeterminação da pessoa a revisão após 
o óbito”, diz. 

Ele havia entendido que, embora a Consti-
tuição reconheça a união estável e o casamen-
to como unidades familiares, não autoriza a 
equiparação, “sob pena de violar a vontade dos 
envolvidos”. Marco Aurélio ainda foi acompa-
nhado pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Segundo Regina Beatriz Tavares da Silva, 
advogada especialista em direito de família e 
das sucessões e presidente da Associação de 
Direito de Família e das Sucessões (ADFAS), 
a decisão do Supremo é equivocada. “A cons-
titucionalidade do artigo 1790 advêm das es-
pecificidades existentes na união estável que 
decorrem da forma de como a união estável 
é constituída. A união estável é constituída no 
plano dos fatos, é uma relação de fato que se 
desenvolve afetivamente e, portanto, com to-
das aquelas características de família no plano 
dos fatos. O casamento é totalmente diferente. 
A sua formação se dá por meio de uma cele-
bração, de uma formalidade em que há certeza 
absoluta de que o casamento existe”, afirma. 

Ainda de acordo com a presidente da AD-
FAS, “a decisão do Supremo Tribunal Federal 
eliminou a autonomia da vontade das pessoas 
na constituição de um casamento ou de uma 

da vontade para que os efeitos jurídicos de sua 
escolha sejam efetivamente cumpridos”.

Marco Aurélio Mello, que foi relator em 
uma das decisões, também seguiu a linha de 
pensamento de Dias Toffoli. “Não há como 
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“Ainda que as disposições 
legais aplicáveis à união estável 

sejam ora mais ora menos 
vantajosas em relação ao 

casamento, não se pode negar 
a inviolabilidade à autonomia 

da vontade das partes na 
escolha de regime jurídico que 
lhes pareça mais adequado”

Rodrigo Janot, 
procurador-geral da República

“Ninguém falou no aspecto de 
herdeiro necessário, no direito 
real de habitação, não falam 
se o companheiro entra na 

questão do testamento... Há mil 
dúvidas, mas a resposta que 
eles querem dar (STF) é que 
não existe mais a diferença”

Maria Aracy Menezes da Costa, 
advogada especialista em Direito 

da Família e Sucessões

STF (Supremo Tribunal Federal) reconhece 
a união estável entre pessoas do mesmo 
sexo

CNJ (Conselho Nacional de Justiça) aprova 
resolução que habilita cartórios a celebrar 
o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo

STF decide que casais com união estável 
têm os mesmos direitos de herança que os 
unidos por casamento civil

2011 2013 2017

Maria Aracy Menezes da Costa, advogada 
especialista em Direito da Família e 
Sucessões: “há mil dúvidas”

união estável, afinal de contas com essa equi-
paração sucessória os dois institutos geram 
exatamente os mesmos efeitos”.

A Procuradoria-Geral da República tam-
bém se posicionou pelo desprovimento do 
recurso extraordinário conforme o parecer 
do procurador Rodrigo Janot. Para ele, “ain-
da que as disposições legais aplicáveis à união 
estável sejam ora mais ora menos vantajosas 
em relação ao casamento, não se pode negar 
a inviolabilidade à autonomia da vontade das 
partes na escolha de regime jurídico que lhes 
pareça mais adequado”. 

Recentemente, a advogada Maria Aracy 
Menezes da Costa participou de um even-
to em Porto Alegre. Nele, um dos notários 
presentes queria saber se haveria uma cer-
teza jurídica relacionada as novas regras da 

união estável para poder dormir descansado. 
“A resposta foi que ele não poderia dormir 
descansado, porque não se pode dar essa 
certeza jurídica, já que o próprio Supremo 
não deu essa certeza. Não tem mais diferen-
ça agora (entre união estável e casamento). 
Mas aí surgem mil dúvidas. Ninguém falou 
no aspecto de herdeiro necessário, no direito 
real de habitação, não falam se o companhei-
ro entra na questão do testamento... Há mil 
dúvidas, mas a resposta que eles querem dar 
(STF) é que não existe mais a diferença”, aler-
ta a advogada.

Fonte: Folha de São Paulo
Autores: Paulo Gomes e Fabiana Martins
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o que é diferente

Casamento x União Estável

o que é igual
Conceito
de família

A Constituição diz 
que os dois tipos 
de união formam 
uma família, assim 
como acontece 
com mãe ou pai 
solteiros e seus 
filhos.

Direitos 
civis

Os dois garantem 
benefícios em 
previdência, 
financiamento de 
imóveis, convênios 
médicos, seguro de 
vida e sociedade 
em clubes.

Sobrenomes

Qualquer um dos 
companheiros 
pode realizar 
a troca de 
sobrenome, tanto 
no casamento 
quanto na união 
estável.

Pensão

Em ambos os 
casos, se uma 
das partes era 
dependente 
financeiramente, 
é possível pedir 
pensão alimentícia 
após a separação.

Guarda 
de filhos

Em caso de 
discordância 
quanto à guarda 
dos filhos menores 
de idade ao se 
separar, ela deve 
ser decidida em 
processo judicial.

Herança

O parceiro vivo 
recebe metade dos 
bens adquiridos 
durante a união, 
mais 50% do 
dinheiro destinado 
a descendentes.

Casamento Civil

É um contrato firmado entre duas pessoas perante 
um juiz para estabelecer um vínculo conjugal.

O casal precisa provar estar habilitado a casar, 
comprovando que nenhum dos dois tem casamento 
prévio sem divórcio. A união é celebrada por um juiz 
após a apresentação de uma série de documentos 
e, então, recebe-se a certidão de casamento.

Os valores variam de Estado para Estado. Os 
números abaixo são os praticados nos cartórios de 
São Paulo.
R$ 382,45

É uma instituição, com direitos e deveres definidos 
por lei –como a fidelidade–, sem a possibilidade de 
alteração. É público.

Feito desde 2013, após o Conselho Nacional de 
Justiça habilitar cartórios a tal.

Público, obrigatoriamente.

Passa a ser casado.

É determinado em um pacto pré-nupcial. Por padrão 
é comunhão parcial, mas pode ser comunhão 
universal, participação dos aquestos (bens 
adquiridos após a união) e separação de bens.

Exige processo judicial (em caso de filhos menores) 
ou extrajudicial, conciliatório.

União Estável

É a união entre duas pessoas que vivem como se 
fossem casadas, convivendo publicamente.

A união se dá de fato, pela simples existência. A 
formalização em cartório não é obrigatória, mas pode 
ser necessária para a obtenção de benefícios. Neste 
caso, a comprovação se dá por meios simples, como 
testemunhas e comprovantes de residência.

Os valores variam de Estado para Estado. Os 
números abaixo são os praticados nos cartórios de 
São Paulo.
R$ 401,50

Não é necessário contrato. Quando feito, tem 
conceitos mais amplos. Não se fala em fidelidade, 
por exemplo, mas em lealdade. Pode ser particular.

É reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal desde 
2011.

Pode ser particular.

Não há alteração. A pessoa pode ser casada, 
solteira, divorciada, viúva, não importa. Ela seguirá 
com o mesmo status legal.

Comunhão parcial de bens, por padrão, assim como 
o casamento. Se a união for formalizada, o casal 
pode optar pelos outros regimes.

Não há necessidade de criar documento que a 
anule. Só vão a juízo se há conflito entre as partes.

A) Definição

B) Efetivação

C) Custo

D) O que diz 
o contrato

E) União homoafetiva

F) Conhecimento

G) Estado civil

H) Regime 
de bens

I) Separação
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Lei de Protesto nº 9.492 promul-
gada em 10 de setembro de 1997, 
completa neste mês 20 anos, e nós 

operadores do direito temos muito a come-
morar. Com a promulgação da Lei, o Instituto 
de Protesto, passou a ter em um único diplo-
ma todo o seu procedimento, que antes era 
tratado por diversas legislações desde o Có-
digo Comercial de 1850 até a Lei de cheque 
de 1985.

A nova Lei também trouxe como inovação: 
O protesto de documentos de dívidas (que até 

o Protesto de Títulos 
e sua Eficiência na 
Recuperação de Créditos
Por Bruno do Valle Couto Teixeira e André Gobbi Fraga da Silva

então não existiam) e a recepção das certi-
dões de dívidas ativas, proporcionada com o 
advento da Lei nº 12.767 de 2012; os princí-
pios como: Publicidade, Segurança, Eficácia 
dos Atos Jurídicos; a recepção das duplicatas 
mercantis e de serviços por meio magnético 
ou gravação eletrônica de dados; detalhes de 
contagem de prazos com regras processuais; 
entrega de intimações e as publicações dos 
editais; dados para o registro de protesto pro-
priamente dito e as possibilidades de averba-
ções no livro de protesto; além da fixação dos 

prazos para emissões das certidões e o uso da 
reprodução da informação por meio de pro-
cessamento eletrônico de imagem e de siste-
mas informatizados, independente de autori-
zação de quem quer que seja.

A combinação de comprometimento e ino-
vação tecnológica dá nova forma a este insti-
tuto, que desde seu primeiro registro em 1384 
vem garantindo segurança e estabilidade para 
as mais diversas relações econômicas.

Em comemoração, estamos divulgando dois 
artigos de grande importância para a classe.

A

Lei do Protesto
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Resumo: O Instituto de Protesto de Títulos é 
instrumento de recuperação de crédito aces-
sível a toda a população com índice em torno 
de 60% de títulos quitados em 03 (três) dias 
úteis, podendo chegar a fantásticos 80% em 05 
anos, tempo em que a justiça gasta para recu-
perar 13,19% dos créditos. Do total de títulos 
e documentos apresentados a protesto apenas 
0,35% são contestados judicialmente.

Abstract: The Institute of Protest of Bills is an 
instrument of credit recovery accessible to the 
general public with an index around 60% of 
settled bills in 03 (three) working days, with 
a possibility of reaching impressing 80% in 05 
years, time that the brazilian justice system 
spends to recover 13.19% of the credits. Only 
0,35% of the total bill presented to be protested 
are brought to judicial measures.

1. introdução
A realidade do comércio atual é muito dinâ-
mica. Com a globalização e modernização 
dos meios de negócios cada vez mais surgem 
novas oportunidades, novos consumidores 
e mercados. É comum que uma organização 
venda seus produtos e serviços em outros es-
tados e até mesmo outros países. 

É essa dinamicidade que fomenta a econo-
mia contemporânea, gerando renda, empre-
gos e impostos. Junto com o comércio e toda 
a sua dimensão, surge o crédito e sua circula-
ção. Não é novidade que grande parte dos atos 
comerciais são movidos e impulsionados pela 
disponibilidade e acesso ao crédito.

Quando dizemos crédito, somos levados a 
pensar em um contrato que fazemos com ins-
tituições bancárias no qual recebemos um va-
lor determinado para pagá-lo em prestações. 
No entanto, toda vez que um fornecedor en-
trega mercadorias ou presta um serviço com 
pagamento a futuro surge um crédito. 

Esses créditos gerados pela circulação de 
mercadorias e serviços são materializados 
através de títulos de crédito e documentos de 
dívida. Dentre estes títulos deve se dar desta-
que às duplicatas. As duplicatas conforme a lei 
5.474 de 18 de julho de 1968, são os títulos de 

créditos que documentam o negócio pelo va-
lor faturado ao sacado (devedor).  

Uma característica das duplicatas e outros 
títulos de crédito é que estes podem ser trans-
feridos a terceiros. O sacador pode fazer cir-
cular sua duplicata através de endosso, assim 
como no cheque, servindo como pagamento 
de outros negócios.

Tente imaginar agora a quantidade de tí-
tulos emitidos diariamente no Brasil. Por 
menor que seja o índice de inadimplência, a 
quantidade de títulos inadimplentes é imensa. 
Incumbir o Poder Judiciário destas demandas 
diárias seria inundá-lo em um mar de execu-
ções que, ao final, seriam infrutíferas devido à 
disfunção da burocracia judicial. 

É nesse cenário que surge o protesto de tí-
tulos, como forma de garantir a segurança ju-
rídica e publicidade das relações de mercado. 

2. dos Benefícios do Protesto
O protesto é meio célere e instrumento de 
segurança jurídica necessária à satisfação das 
obrigações dos títulos e documentos de dívi-
da. Apesar de pouco conhecido pelo público 
em geral, o protesto é muito utilizado pelo 
comércio.  Neste sentido o protesto se mostra 
como a solução extrajudicial que garante o 
fomento do mercado, tornando as relações de 
crédito muito mais transparentes por conta de 
sua publicidade. 

Não obstante, a morosidade e o alto custo 
do processo judicial afastam o cidadão de uti-
lizar da justiça como forma de recuperar seus 
créditos. Em estudo feito pelo Ministério da 
Justiça em 2005, estimou-se em 08 (oito) anos 
o tempo médio de duração de um processo 
judicial, hoje estima-se em 05 (cinco) anos. 
Neste mesmo estudo foi discutido o impacto 
que esta lentidão causa a economia. Em um 
trecho deste estudo fica muito bem resumido 
tal impacto causado pela morosidade judicial: 
“O rito processual mais complexo pode durar 
até 8 anos entre as fases de conhecimento, de 
liquidação determinação do valor e execução 
da sentença. Se o processo tiver curso até o 
fim, para valores até R$ 500, verifica-se que 
o custo é superior ao valor da causa, o que 
inviabiliza o uso do serviço judicial. Mesmo 
para o maior valor de contrato considerado no 
estudo, de R$ 50 mil, quase 76% desse valor se 
perderia ao longo do processo judicial, o que 
explica o porquê do desestímulo do cidadão 
de recorrer ao serviço jurisdicional”1.  

O estudo segue apontando outra falha da 
execução judicial: “E 48% dos processos de 
execução não vai além do pedido inicial, ou 
porque o credor não dá continuidade (acordo 
extrajudicial ou desistência porque sabe que o 
devedor não pagará) ou porque a Justiça não 
encontra o devedor para a citação. Dos pro-
cessos que continuam, 41% não conseguem 
penhorar os bens, em geral por dificuldade 

em encontrá-los (é função do devedor encon-
trar e penhorar os bens). Dos processos com 
penhoras ocorridas, 57% foram embargados”. 
Fica difícil reaver o valor pleiteado em sede 
de execução se o devedor não possui bens 
que possam ser penhorados, situação essa de 
grande parte dos brasileiros. 

Apesar de relativamente antigo, este estu-
do ainda é condizente com a realidade atual. 
Além do custo para a parte, devemos também 
ponderar o custo do processo para a socie-
dade. No ano de 2015, no estado do Espírito 
Santo o custo médio de cada processo foi de 
R$ 2.813,45 (despesas empenhadas/total de 
processos baixados – fonte portal da transpa-
rência do TJES e justiça em números do CNJ). 
Estes dados demonstram outra relevante face-
ta dos serviços extrajudiciais, a de desonera-
ção do Estado. Este, além de não desembolsar 
valores para solucionar tais conflitos, passa a 
ter uma nova fonte de receita, gerada através 
das taxas e impostos cobrados pela prestação 
dos serviços extrajudiciais. 

3. eficáciA do Protesto
O que poucas pessoas sabem é que qualquer 
título ou documento que represente dívida e 
que esteja vencido pode ser protestado. Esta-
mos falando de cheques, contratos particu-
lares de prestação de serviços, contratos de 
aluguel, despesas condominiais, notas pro-
missórias e qualquer outro documento que 
represente dívida em dinheiro.

Com o apontamento do título, o devedor 
será intimado em até 02 dias úteis para pagar a 
dívida. Estatísticas do Cartório do 1º Ofício da 
2ª Zona da Serra/ES, feita com dados do pe-
ríodo de 23/05/2015 a 07/06/2016, mostram 
que 47,7% das intimações foram entregues na 
mesma data do apontamento do título, 50,1% 
com 01 dia após o apontamento e 2,2% com 
02 dias após o apontamento.

Se o devedor não pagar o título, será feito o 
registro do protesto e fornecida certidão des-
se registro aos órgãos de proteção ao crédito. 
Este registro tem como função dar publicida-
de dos inadimplentes, esta publicidade, por 
sua vez, tem como efeito a restrição ao acesso 
ao crédito e financiamento. 

É na publicidade do protesto e em seus 
efeitos que se baseia a eficiência do instituto. 
Como já foi dito anteriormente, as relações de 
comércio dependem muito do acesso à linhas 
de crédito e financiamento, aliás toda a vida 
econômica contemporânea depende do aces-
so ao crédito. Estamos falando de famílias que 
querem comprar um imóvel, um carro, uma 
moto, utilizar cartão de crédito ou pagar um 
curso de especialização, empresas que preten-
dem investir em compra de produtos ou até 
mesmo em sua infraestrutura. 

Sobretudo, a eficácia do protesto de títulos 
na recuperação dos créditos inadimplentes é 

“O protesto é meio célere e 
instrumento de segurança 

jurídica necessária à 
satisfação das obrigações 
dos títulos e documentos 

de dívida. Apesar de pouco 
conhecido pelo público em 
geral, o protesto é muito 
utilizado pelo comércio”
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1Referência: PINHEIRO, Aline. Estudo mostra impacto da ação do Judiciário na economia. 2005. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2005-dez-02/estudo_mostra_impacto_acao_judiciario_economia>. Acesso em: 07 jun. 2016.
2Referência: GHIRELLO, Mariana. Justiça trabalhista deve protestar devedores em 2011. 2011. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-jan-22/justica-trabalhista-comecar-protestar-devedores-2011>. Acesso em: 07 jun. 2016.

muito alta. É importante ressaltar que com o 
protesto o credor recupera totalmente seu cré-
dito, sendo ainda reembolsado das despesas 
que teve para protestar o título. Isto faz com 
que o credor receba tudo o que tenha direito, 
diferentemente do processo judicial, que além 
de mais moroso, o credor geralmente aca-
ba tendo gastos que normalmente não serão 
reembolsados, como as despesas com honorá-
rios advocatícios por exemplo. 

Abaixo temos uma planilha demonstrativa 
da performance do protesto conforme dados 
da Central de Remessa de Arquivos do Espíri-
to Santo – CRA/ES.

Todos estes títulos que foram levados a pro-
testo são ações de execução que deixaram de 
existir. Estes números evidenciam mais uma 
função do protesto extrajudicial, o de instru-
mento de desaforamento do Poder Judiciário.

As Centrais de Remessas de Arquivos – 

CRA’s – administradas pelas seccionais do 
Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do 
Brasil –IEPTB-, remetem títulos e documen-
tos de dívida enviados por bancos, empresas 
e entes públicos a todos os tabelionatos de 
protesto do Brasil. O serviço das CRA’s traz 
comodidade ao usuário com a possibilidade 
deste levar a protesto seu título ou documento 
de dívida em qualquer local do Brasil sem sair 
de sua região.

Mesmo com a inclusão das Certidões de 
Dívida Ativa - CDA’s -que por sua natureza 
possuem índice de satisfação bem menor que 
os demais títulos, o protesto recupera uma 
enorme quantidade de créditos em relação ao 
tradicional processo judicial. As CDA’s repre-
sentam bem a efetividade do protesto que, por 
sua vez, recupera cerca de 30% dos créditos 
públicos contra 1 a 2% de recuperação dos 
processos de execução fiscal2.

4. cAncelAmento de Protesto, 
PesquisAs e emissões de certidões
Para averbar o cancelamento do registro do 
protesto basta que seja apresentado à serventia 
o documento original protestado ou o instru-
mento de protesto, sendo que nestes casos o 
registro do protesto será cancelado de pronto. 
Este serviço também pode ser solicitado com 
a comodidade dos CRA’s em qualquer locali-
dade do Brasil. 

Para pesquisar se existe algum registro de 
protesto o usuário pode acessar o site www.
pesquisaprotesto.com.br, ou através de apli-
cativos disponibilizados pelo IEPTB nos sis-
temas Android ou IOS. Este site realiza a pes-
quisa serventias de todo o Brasil, indicando ao 
usuário em qual(is) serventia(s) existem títu-
los protestados ou não. Em muitas serventias 
o usuário pode solicitar a certidão de protesto 
de forma eletrônica assinada digitalmente. 

5. conclusão
Muitas são as evoluções dos serviços extraju-
diciais e, em especial, do protesto cambial. A 
combinação de comprometimento e inovação 
tecnológica dá nova forma a este instituto, que 
desde seu primeiro registro em 1384 vem ga-
rantindo segurança e estabilidade para as mais 
diversas relações econômicas. É essa determi-
nação dos profissionais da área que garante o 
sucesso do instituto nos dias atuais, buscando 
cada vez mais eficiência, mas sem abrir mão 
do respeito à ordem jurídica e da qualidade ao 
servir o cidadão. 

Assim deve ser a prestação de serviços pú-
blicos, com foco nos resultados mas sempre 
buscando o melhor atendimento ao usuário 
do sistema. Sorte do cidadão poder contar 
com a segurança e facilidade dos serviços ex-
trajudiciais que, como visto, trazem soluções 
muito eficazes para as relações cotidianas.

“Sobretudo, a eficácia 
do protesto de títulos 
na recuperação dos 

créditos inadimplentes é 
muito alta. É importante 

ressaltar que com o 
protesto o credor recupera 

totalmente seu crédito, 
sendo ainda reembolsado 

das despesas que teve 
para protestar o título”
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Prescrição, 
Execução e Protesto
Por Bruno do Valle Couto Teixeira e André Gobbi Fraga da Silva

Os serviços extrajudiciais são conhecidos 
pela sua celeridade, eficiência e baixo custo. 
Por conta disso tem-se no extrajudicial uma 
função de devera importância: a função de di-
rimir e apaziguar conflitos sociais de modo a 
evitar a judicialização das relações.  

O art. 9º da lei 9492/97 (Lei de Protesto) 
veda que o tabelião no momento do aponta-
mento do título faça análise de prescrição e 
caducidade. Assim entende-se, conforme a lei, 
que não cabe ao tabelião não apontar título 
que por uma simples análise extrínseca se per-
ceba a ocorrência de sua prescrição.

No entanto, com a evolução das relações ju-
rídicas e do próprio sistema registral, devemos 
nos aprofundar neste assunto visando sempre 
o aperfeiçoamento deste instituto jurídico tão 
importante que é o protesto.

A Lei de Protesto foi editada em 1997, e na 
época entendia-se que matérias como prescri-
ção e decadência não seriam matéria de or-
dem pública, assim quando se tratava de direi-
tos patrimoniais não poderia o juiz de ofício 
declarar a prescrição. Somente a partir da lei 
11.280/2006 que a prescrição e decadência to-
naram-se matéria de ordem pública devendo 
ser declarada de ofício pelo juiz. Há aqueles 
que entendem que tal análise também deveria 
ser feita pelo tabelião.

Ao apresentar um título prescrito, o credor 
não somente estará abusando de seu direito, 
como também se sujeitará a posteriormente 
responder por possíveis danos que tenha oca-
sionado ao devedor. Uma vez apontado um 
título prescrito, surge ao devedor o direito de 
acionar o Poder Judiciário e demandar contra 

tal ato e solicitar indenização por eventuais 
danos. Ao final este tipo de protesto acaba por 
gerar demandas que poderiam ter sido evita-
das, colocando em risco a eficiência do protes-
to como todo. Tal protesto é por óbvio ilícito. 

Apesar de que a responsabilidade sobre tal 
protesto deva recair sobre o apresentante do 
título, uma vez que cabe ao tabelião o cum-
primento estrito da lei, é prudente registrar 
a orientação ao apresentante sobre os efeitos 
nocivos deste tipo de apontamento. No entan-
to, o apresentante pode entender que tal título 
deva ser protestado e apesar de uma aparente 
prescrição tal título seja válido, pois mesmo 
os títulos se sujeitam às regras de suspensão 
e interrupção de prescrição previstas nos ar-
tigos 197 a 204 do Código Civil. Assim, caso 
haja insistência do apresentante de que o títu-
lo seja apontado, não cabe ao tabelião analisar 
de forma aprofundada a ocorrência ou não da 
prescrição por não possuir prerrogativas le-
gais para tal apreciação. 

Cabe ainda dizer que cada título de crédito 
possui um regramento jurídico próprio, com 
isso diferentes são os seus prazos prescricio-
nais para o ajuizamento da ação de execução. 
A exemplo, temos o prazo prescricional para 
execução do cheque de 6 meses a partir do 
prazo de apresentação, da duplicata de 3 anos 
a partir da data de vencimento do título contra 
o sacado e respectivos avalistas e da letra de 
câmbio de 1 ano a partir data do vencimen-
to para a ação do portador contra o sacador e 
seus endossantes.

Com o exaurimento do prazo para preten-
são executória surge um segundo prazo, tra-
ta-se do prazo para o ajuizamento de ações de 
cobranças e ações monitórias com fulcro no 
título/documento que já não pode mais ense-
jar uma ação de execução. O prazo em regra 
está previsto no art. 206, §5º, I do Código Ci-
vil. Leis especiais podem ainda trazer prazos 
específicos, no entanto no caso do cheque e da 
nota promissória o STJ editou as súmulas 503 
e 504 aplicando à prescrição destes títulos a 
regra geral do Código Civil.  

Consoante as colocações expostas, cabe 
indagar sobre a licitude do apontamento de 
títulos que tiveram sua pretensão executó-

ria prescrita mas podem ainda ensejar uma 
ação monitória/de cobrança. A respeito des-
te assunto o Tribunal de Justiça de São Paulo 
editou a Súmula 17 com a seguinte redação: 
“A prescrição ou perda de eficácia executiva 
do título não impede sua remessa a protesto, 
enquanto disponível a cobrança por outros 
meios”.

Tal redação apresenta entendimento de ex-
trema contemporaneidade em relação ao ins-
tituto do protesto e sua função na atualidade, 
não só como medida efetiva de satisfação do 
crédito, mas também como medida de desafo-
gar o Poder Judiciário. 

Nessa esteira, o devedor protestado não 
poderá alegar ilicitude do protesto devido a 
prescrição da pretensão executória porquanto 
exista a possibilidade de outros meios de co-
brança em sede judicial. Entendimento con-
trário oneraria o credor legitimado e avocaria 
para o judiciário questões que são resolvidas 
de forma mais célere, eficiente e barata pela 
via extrajudicial.

Assim o estudo do protesto deve-se sem-
pre ser analisado em conjunto com as demais 
regras que norteiam o direito privado. Não 
obstante as relações complexas entre títulos de 
crédito e documentos de dívida, suas causas 
e as regras de prescrição merecem um olhar 
atento dos operadores do direito, seja este ta-
belião, advogado ou juiz, cada um deve atuar 
conforme os limites de sua competência de 
modo a dar a melhor aplicação da norma abs-
trata à realidade atual.

“Ao apresentar um título 
prescrito, o credor não somente 
estará abusando de seu direito, 

como também se sujeitará a 
posteriormente responder por 

possíveis danos que tenha 
ocasionado ao devedor”

“Com o exaurimento do prazo 
para pretensão executória 

surge um segundo prazo, trata-
se do prazo para o ajuizamento 
de ações de cobranças e ações 
monitórias com fulcro no título/

documento que já não pode 
mais ensejar uma ação de 

execução”

Lei do Protesto
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Há 17 anos 
representando notários e 
registradores capixabas

Parabéns!!

Desde 01/09/2000


