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DICAS – CARTÓRIOS: INTENSIVO TJ-SP 

REGISTRO DE IMÓVEIS SP 

DICA 1 

As normas de São Paulo se preocupam a qualidade do serviço prestado pelos registradores de imóveis e 
estabelece, dentre outras exigências, o uso de métodos, instalações e equipamentos que correspondam a 
padrões de modernidade e avanço tecnológico, bem como a sua ampliação, na medida das necessidades dos 
usuários e em apoio ao labor jurídico do registrador e seus prepostos (Capítulo XX, item 2). 

DICA 2 

Você sabia que é possível apresentar um título apenas para exame e cálculo, sem que seja feito o protocolo? 
Sim, mas fique atento: esta apresentação não implica prioridade e preferência dos direitos (Capítulo XX, item 
18). 

DICA 3 

É dever do registrador de imóveis proceder ao exame exaustivo do título apresentado e ao cálculo integral 
dos emolumentos, expedindo nota, de forma clara e objetiva, em papel timbrado do cartório que deverá ser 
datada e assinada pelo preposto responsável (Capítulo XX, item 38). 

DICA 4 

Regra paulista: o registrador imobiliário não pode fazer nenhuma exigência relativa à quitação de débitos 
para com a Fazenda Pública, inclusive quitação de débitos previdenciários para o registro de títulos 
particulares, notariais ou judiciais (Capítulo XX, item 117.1). 

DICA 5 

Em São Paulo, as certidões de imóveis podem ser expedidas, a critério do solicitante, em meio digital ou em 
papel (necessariamente de segurança) e devem ser expedidas sempre no menor prazo possível, em 
cumprimento aos deveres de presteza e eficiência, sendo o prazo máximo de 5 dias. (Capítulo XX, itens150 
c/c 157). 



 

 

 

 

 

3 
15 

DICA 6 

Você sabia que mesmo que um título envolva mais de um imóvel, é possível que seja feito o registro apenas 
em relação a um deles, a requerimento do interessado? Trata-se do princípio da cindibilidade, previsto nas 
normas de São Paulo (Capítulo XX, item 104.1). 

DICA 7 

Você sabe o que é matrícula online? É um serviço de visualização eletrônica de matrículas, para mera 
consulta, em tempo real, disponibilizado através da Central de Registradores de Imóveis ou, ainda, em 
terminal de autoatendimento (quiosque multimídia, ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos), desde 
que operados e mantidos exclusivamente, nas dependências físicas da própria serventia (Capítulo XX, itens 
361 c/c 362.1) 

DICA 8 

O que é Monitor Registral? É uma ferramenta eletrônica disponibilizada ao usuário, mediante aplicação da 
tecnologia push, em módulo da Central Registradores de Imóveis, que permite ao interessado a frequente 
atualização sobre as ocorrências relacionadas à matrícula que indicar, em tempo real, admitida a 
possibilidade de retardo (delay) máximo de 48 (quarenta e oito) horas entre a ocorrência (registro ou 
averbação) e sua comunicação (Capítulo XX, itens 381 c/c 382) 

DICA 9 

Você sabia que é possível obter uma matrícula para uma fração de tempo? Sim, trata-se do registro da 
multipropriedade, que consiste no regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo 
imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, 
da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada (Capítulo XX, item 459.1). 

DICA 10 

Para o registrador de imóveis proceder à a consolidação da propriedade, no caso de alienação fiduciária. 
deve-se comprovar o pagamento do imposto de transmissão “inter vivos” (ITBI) e, se for o caso, do laudêmio, 
incidentes sobre o valor venal ou sobre o preço ou valor econômico declarado pelas partes (Capítulo XX, item 
250). 
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REGISTRO DE TÍTULO E DOCUMENTOS 

DICA 1 

Tome CUIDADO, pois o Registro de Títulos e Documentos é composto, nas normas paulistas, por sete livros 
divididos em categorias. Eles são dispostos por letras, que vão de “A” a “G”. 

DICA 2 

Nos Registros de Títulos e Documentos do Estado de São Paulo, o serviço segue a ordem seguinte:  
apresentação do título (papel ou eletrônico) → apontamento no livro protocolo → registro no livro → 
alimentação dos indicadores real e pessoal → entrega do título ao apresentante. 

DICA 3 

É importante repisar que na hipótese de registro de contrato particular de alienação de imóvel, deve o 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos emitir obrigatoriamente a DOI (Declaração sobre Operações 
Imobiliárias) à Receita Federal. 

DICA 4 

No Estado de São Paulo, o registro de animais de estimação (popularmente conhecido como “Registro PET”), 
não contém regulamentação específica da Corregedoria paulista. (Processo nº 2017/156028 - São Paulo – 
Corregedoria Geral da Justiça).  

DICA 5 

As normativas paulistas relatam que as notificações eletrônicas serão realizadas, exclusivamente, através da 
Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Central de RTDPJ), vedado enviar notificações por outro 
meio, inclusive por e-mail, ainda que acompanhadas do comprovante de recebimento ou leitura da 
mensagem.  
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TABELIONATO DE PROTESTOS 

DICA 1 

Você sabia que os Tabelionatos de Protestos, assim como os Registros Civis, atendem em regime de plantão. 
Só o horário do plantão dos tabelionatos que será até às 19:00 horas, em dias úteis, para recepção das ordens 
judiciais de sustação de protesto. 

DICA 2 

Grande inovação das normas paulistas está no protesto da sentença criminal que será promovido mediante 
apresentação da certidão de sentença, com a indicação da data de emissão e vencimento, a qualificação do 
devedor, com seu endereço e CPF, o valor atualizado da dívida e o beneficiário da multa.  

DICA 3 

Nas certidões de sentença criminal em que não houver a informação do CPF do devedor, considera-se 
suficiente, pelas normas paulistas, a indicação na certidão a ser protestada de sua filiação e documento de 
identidade. 

DICA 4 

Os Tabelionatos de protestos paulistas consideram além dos considerados títulos executivos, outros 
documentos de dívida dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, atributos que serão valorizados pelo 
Tabelião no momento da qualificação notarial, para dar início aos procedimentos de protesto, com a 
intimação do devedor. 

DICA 5 

Em relação aos Livros do Tabelionato de Protestos, nas normativas paulistas o Tabelião deve dispor dos 
seguintes livros especiais: a) Livro Protocolo dos títulos e documentos de dívida apresentados; e b) o Livro 
de Protestos, com índice. 

DICA 6 

Quando o Tabelião de Protestos paulista se deparar com ordens judiciais de cancelamento provisório ou de 
cancelamento, exaradas em sede de tutela de urgência, serão essas ordens qualificadas como suspensão 
provisória dos efeitos do protesto. 
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DICA 7 

Cuidado que sobre o Livro Protocolo no Tabelionato de Protestos somente serão prestadas informações ou 
fornecidas certidões mediante pedido do apresentante, do credor, do devedor ou por determinação judicial. 
Terceiros não tem livre acesso a tais informações, a menos que consigam ordem judicial para tanto. 

DICA 8 

Os Tabeliães de Protestos que tenham interesse no procedimento das medidas de incentivo à quitação e à 
renegociação de dívidas representadas por títulos e demais documentos protestados poderão praticar atos 
pelo responsável pela delegação, seu substituto ou preposto habilitado, desde que observada a prévia 
autorização da Corregedoria Geral da Justiça, com manifestação do NUPEMEC e de capacitação dos 
conciliadores e mediadores. 

DICA 9 

Interessante item normativo que o devedor pode, a qualquer tempo, formular proposta de pagamento ao 
credor, caso em que será expedido aviso ao credor acerca das condições da proposta. Arcará o interessado 
com os emolumentos e demais despesas que incidirem sobre esse procedimento. 

DICA 10 

Os Tabeliães de Protesto não podem firmar em seus documentos qualquer cláusula que vincule o usuário a 
uma eventual cláusula compromissória de conciliação ou de mediação extrajudiciais, sendo essa prática 
vedada pelas normas paulistas. 

TABELIONATO DE NOTAS DE SP 

DICA 1 

Você sabia que, assim como os juízes, os Tabeliães de Notas não podem agir de ofício? Pelo contrário, devem 
observar o princípio da rogação, também chamado de princípio da instância, para atuar. Nas normas de 
serviço de São Paulo, esse princípio vem consagrado no item 1.2 do Capítulo XVI, que determina que a 
atuação “pressupõe provocação da parte interessada”. 
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DICA 2 

No Estado de Estado de São é expressamente permitido ao substituto do Tabelião lavrar testamentos, 
independentemente da ausência e do impedimento do titular (Cap. XVI, item 6.1), regra que não se aplica 
em todos os estados.  

DICA 3 

Os atos notariais devem ser impressos em papeis de segurança especiais, obedecendo especificações da 
Corregedoria, tais como: a margem superior contendo impressos com tinta reagente, o brasão nacional e as 
designações da República Federativa do Brasil, do Estado de São Paulo, da comarca, do município e do 
tabelionato, além do número do livro e da página. 

DICA 4 

Os cartões de assinatura dos Tabelionatos de Notas paulistas podem ser inutilizados após 20 anos a contar 
de sua confecção, independente de microfilmagem ou gravação (Cap. XVI, item 18, alínea “c”). 

DICA 5 

Ao solicitar a lavratura de uma escritura pública em SP, o usuário do serviço irá pagar, além dos 
emolumentos, as cotas do Estado, da Secretaria da Fazenda, da Santa Casa, do Fundo do Registro Civil,  do 
Tribunal de Justiça, do Ministério Público e o do ISS, sempre que incidente. Se perdeu? Te ajudo: são 8 itens 
no total! 

DICA 6 

Regra paulista: os selos de autenticidade serão dotados de elementos e característicos de segurança, e as 
suas cores e os seus logotipos deverão ser alterados a cada dois anos, no máximo. Além disso, cada 
autenticação notarial deve conter os dizeres: “válido somente com o selo de autenticidade”. Sem isso tudo 
o ato é, preste atenção, in-vá-li-do. (Cap. XVI, itens 27-28). 

DICA 7 

Você sabia que o Tabelião de Notas do Estado de São Paulo não pode livremente escolher os fornecedores 
de selos, papeis de segurança, folhas de traslados, fichas-padrão, e nem mesmo das etiquetas, para uso em 
sua serventia? A escolha e a contratação deverá ser feita pela Colégio Notarial, com a aprovação da 
Corregedoria (Cap. XVI, item 30). 
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DICA 8 

As normas de serviço de São Paulo também se preocupam com o meio ambiente: os papeis de segurança 
inutilizados e fragmentados pelos Tabelionatos de Notas ou serviços com atribuições notariais devem ser 
enviados para reciclagem! É o que determina o item 39.1 do Cap. XVI. 

DICA 9 

Será que o Tabelião paulista pode usar tinta rosa para impressão dos seus atos? Não pode! A escrituração 
far-se-á apenas em cor azul ou preta; sempre, é claro, indelével. (Cap. XVI, item 49). 

DICA 10 

Não mais se exige, de acordo com a normas de São Paulo, a apresentação de certidão negativa conjunta da 
Receita Federal do Brasil e PGFN, para a lavratura de inventário extrajudicial (Cap. XVI, item 118). Tal 
alteração se deu por meio do Provimento 8, de 5 de fevereiro de 2021, que levou em conta o fato de a própria 
portaria conjunta RFB/INSS dispensá-la. Tudo isso, apesar da redação da Resolução 35 do CNJ, que fala em 
“certidões negativas fiscais”.  

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICA 

DICA 1 

Anota aí! São livros obrigatórios no Registro Civil das Pessoas Jurídicas no Estado de São Paulo: Livro “A”, 

para o registro integral de atos constitutivos de pessoas jurídicas, Livro “B” para a matrícula de jornais, 

revistas e demais publicações periódicas, oficinas impressoras e de agência notícias e o Livro “Protocolo”

. Vale lembrar que a escrituração do livro “Protocolo” do RCPJ deverá ser distinta e independente àquela 

do Livro “A” de Protocolo do RTD. 

DICA 2 

Fique atento!!! Deve ser recusado registro a título, documento ou papel que não se revista das formalidades 
legais exigíveis. Inclusive, no estado de São Paulo, é vedado o registro de cópias, por qualquer meio de 
reprodução, ainda que autenticadas, salvo se constarem como simples anexos de documento original 
submetido a registro, circunstância que deverá ser apontada expressamente na folha de certificação do 
registro. 



 

 

 

 

 

9 
15 

DICA 3 

É vedado, na mesma Comarca, o registro de pessoas jurídicas com nome empresarial ou denominação 
idêntica ou semelhante a outra já existente. Então, se liga na dica: antes do registro, o Oficial de São Paulo, 
deverá fazer buscas na Comarca (se possuir mais de um RCJ) para a confirmação da inexistência de igual 
nome. A solicitação de busca deverá ser respondida em 2 dias. 

DICA 4 

Para relembrar, se o ato constitutivo apresentado for em papel, deverá conter os reconhecimentos de firma, 
das assinaturas de todos os sócios ou titulares do capital social. Se o ato constitutivo for apresentado em 
formato eletrônico, serão necessárias as assinaturas digitais de todos os sócios ou titulares do capital social, 
com certificado digital ICP-Brasil. 

DICA 5 

Para a transferência de sede da pessoa jurídica para outra comarca, será feito novo registro na nova comarca 
com base em certidão de inteiro teor emitida pelo registrador da comarca anterior, na qual deverá constar 
a averbação da alteração do ato constitutivo relativa à mudança do endereço. Somente após se realizará o 
cancelamento do registro originário. 

NORMAS DE SERVIÇO CGJ-SP 

DICA 1 

“10. Todos os atos […] são obrigatórios e deverão ser efetuados no cartório da situação do 
imóvel, salvo as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se 
referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, e os registros 
relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas 
elas, devendo constar dos registros tal ocorrência.” 

Este item 10 apresenta, em primeiro lugar, o princípio da obrigatoriedade, consignando que a regra geral do 
sistema é a de que a constituição, a modificação ou a extinção de direitos reais sobre imóveis depende da 
prática do ato de registro ou de averbação no cartório de situação do imóvel. A parte final reflete ainda a 
regra do art. 170 da Lei 6.015/1973, determinando que, em caso de desmembramento territorial da 
circunscrição imobiliária, não se exige a repetição do ato no novo cartório. Os atos de averbação continuam 
sendo feitos no antigo serviço. Os atos de registro em sentido estrito passam progressivamente a ser de 
competência exclusiva da nova serventia. 
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DICA 2 

“18. A recepção de títulos somente para exame e cálculo é excepcional e dependerá de 
requerimento escrito e expresso do interessado, a ser arquivado em pasta própria, onde declare 
ter ciência de que a apresentação do título na forma escolhida não implica prioridade e 
preferência dos direitos.” 

No Livro de Recepção de Títulos serão lançados exclusivamente os títulos apresentados para exame e cálculo 
dos respectivos emolumentos, a teor do art. 12, parágrafo único, da Lei 6.015/1973. O apontamento do título 
neste livro não gera os efeitos da prioridade e da preferência que são próprios do Livro 1 - Protocolo. 

DICA 3 

“21. É vedado lançar no Livro n° 1 – Protocolo – e prenotar títulos apresentados exclusivamente 
para exame e cálculo.” 

O Livro 1 - Protocolo e o Livro de Recepção de Títulos são mutuamente excludentes, tendo em vista que seus 
efeitos são diversos. O Livro 1 - Protocolo gera o efeito da prioridade. O Livro de Recepção de Títulos serve 
apenas para controle dos títulos que são apresentados na serventia para qualificação e cálculo dos 
emolumentos. 

DICA 4 

“24.4. Nenhuma exigência fiscal, ou dúvida, obstará a apresentação de um título e o seu 
lançamento no Protocolo, com o respectivo número de ordem, salvo o depósito prévio de 
emolumentos, nas hipóteses em que incidir.” 

O usuário do serviço tem direito ao protocolo, bem como ao exame do título, por mais evidentes que sejam 
as falhas. Todos os títulos apresentados devem obrigatoriamente ser protocolados, ainda que sua 
irregularidade seja manifesta. O oficial registrador não pode recusar o apontamento do título no livro 
protocolo (art. 12, Lei 6.015/1973). Impedir informalmente a prenotação, pode ofender a prioridade e 
afastar o controle administrativo-judicial através do procedimento de dúvida. Neste ponto há paralelo 
relevante com o princípio da inafastabilidade da jurisdição aplicável ao processo judicial. 

DICA 5 

“37. No caso de prenotações sucessivas de títulos contraditórios ou excludentes, criar-se-á uma 
fila de precedência. Cessados os efeitos da prenotação, poderá retornar à fila, mas após os 
outros, que nela já se encontravam no momento da cessação.” 

Títulos contraditórios são aqueles que consubstanciam negócios jurídicos incompatíveis. As vezes, os títulos 
contraditórios são também excludentes. A ordem de surgimento dos títulos no protocolo importa. Se os 
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títulos não são excludentes, o segundo só é registrado depois do primeiro. Se os títulos são contraditórios e 
excludentes, o registro do primeiro impede o registro do segundo. 

DICA 6 

“41. O prazo para exame, qualificação e devolução do título, com exigências ou registro, será de 
15 (quinze) dias, contados da data em que ingressou na serventia.” 

A prenotação tem validade de 30 dias, nos termos do art. 188, da Lei 6.015/1973. Para cumprir este prazo a 
qualificação registral deve ocorrer nos primeiros 15 dias, restando os outros 15 para o cumprimento das 
exigências. Reapresentado o título, o ato será praticado nos 5 dias seguintes. 

DICA 7 

“47. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá 
a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter 
a continuidade do registro, observando-se as exceções legais no que se refere às regularizações 
fundiárias.” 

O princípio da continuidade expressa a ideia de que os registros devem ser perfeitamente encadeados, de 
forma que não exista interrupção ou salto na corrente filiatória. Indica, também, que ninguém pode dispor 
de direitos que não tem ou de direitos diferentes daqueles que tem (arts. 195 e 237, da Lei 6.015/1973). 

DICA 8 

“54. A matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e do registro 
anterior. Se este tiver sido efetuado em outra circunscrição, deverá ser apresentada certidão 
expedida há no máximo 30 (trinta) dias pelo respectivo cartório, a qual ficará arquivada, de forma 
a permitir fácil localização.” 

A matrícula será aberta com os elementos do registro anterior. O título deve coincidir com esse registro 
anterior. As modificações na descrição do imóvel dependem do procedimento de retificação de registro (art. 
212, da Lei 6.015/1973) 

DICA 9 

“67. Ao se abrir matrícula para registro de sentença de usucapião, será mencionado, se houver, 
o registro anterior e será averbado o encerramento, ou o desfalque, no registro atingido.” 

Em caso de usucapião, a identificação do registro anterior (do imóvel, dos imóveis ou da parte do imóvel) 
atingido(s), é necessária, mas não é imprescindível. Pode ser que o imóvel usucapido não tenha vida registral 
regular. Por isso, o registro anterior será mencionado somente “se houver”. 
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DICA 10 

“76.1. O testamento não é título que enseje registro de transmissão.” 

O testamento, ainda que lavrado por tabelião, não é título apto a registro. Se houver testamento, o ato de 
última vontade deve ser submetido ao procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento 
(arts. 735 a 737, do Código de Processo Civil). Depois, o acervo deve ser inventariado, judicial (art. 610 e ss, 
do Código de Processo Civil) ou extrajudicialmente (enunciado 51 das Jornadas de D. Civil). O título será a 
carta de sentença ou a escritura pública de inventário e partilha. Esses títulos não são adequados para a 
regularização registral de imóvel irregular (posse). 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  

DICA 1 

Você sabia que, além dos livros obrigatórios previstos na Lei 6.015/1973 para o Registro Civil das Pessoas 
Naturais, no estado de São Paulo, também são obrigatórios para a especialidade: Livro de Protocolo de 
Entrada, Livro de Lavratura de Procurações, Revogações de Procurações, Renúncias e Substabelecimentos e 
o Livro Visitas do Ministério Público? 

DICA 2 

É possível o Registrador utilizar etiquetas adesivas para a prática dos atos de anotação e comunicação à 
margem dos assentos lavrados. Entretanto, em São Paulo, será necessária prévia autorização e comprovação 
perante o Juiz Corregedor Permanente de que o produto foi submetido a testes relacionados ao 
envelhecimento acelerado e que demonstrem a permanência da legibilidade da impressão.  

DICA 3 

Lembre-se que competente será o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Sede, ou, onde houver, 
do 1º Subdistrito da Comarca para a lavratura dos seguintes registros: a) emancipação, em relação aos 
menores na Comarca domiciliados; b) interdição, onde domiciliado o interditado; c) ausência, no domicílio 
anterior do ausente; d) morte presumida, no último domicílio do ausente; e) união estável, onde os 
companheiros têm ou tiveram seu último domicílio. 

DICA 4 

Anota aí! Serão registradas no livro de registro de nascimento as sentenças concessivas de adoção do menor, 
brasileiro ou estrangeiro, mediante mandado. Em se tratando de adoção unilateral (de menor ou maior) ou 
adoção de maior, será averbada a sentença no registro, sem o cancelamento do original. 
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DICA 5 

Em São Paulo, crianças nascidas intersexo (com as chamadas ADS, Anomalias de Diferenciação Sexual) e cuja 
Declaração de Nascido Vivo – DNV – indicar sexo ignorado, podem receber prenomes femininos, masculinos 
ou neutros e o sexo também constará com ignorado no assento. Até a maioridade, qualquer um dos pais 
poderá requerer a averbação do “sexo que predominou” e do prenome, apresentando laudo firmado por 
médico.  

DICA 6 

Cuidado com concepções ultrapassadas sobre sobrenomes! A ordem pode ser qualquer uma, admitida a 
intercalação entre os nomes de família dos genitores.  

DICA 7 

Na hipótese de criança nascida fora de estabelecimento hospitalar ou maternidade, o Registrador Civil de 
Pessoas Naturais informará os dados da criança, de seus pais e o endereço onde ocorreu o nascimento ao 
Ministério Público da Comarca no prazo de cinco dias após a lavratura do registro.  

DICA 8 

O CPF será obrigatoriamente indicado nas certidões de nascimento, casamento e óbito. Na hipótese de 
instabilidade e ou indisponibilidade do sistema para emissão do CPF, o registro será feito normalmente e 
competirá ao oficial a averbação do CPF, sem ônus, quando restabelecido o sistema.  

DICA 9 

A pessoa com deficiência que deseja se casar poderá requerer habilitação de casamento sem assistência ou 
representação. A falta de manifestação não poderá ser suprida pela intervenção individual de curador ou 
apoiador. Lembre que a curatela e a tomada de decisão apoiada se prestam a questões negociais e 
obrigacionais.  

DICA 10 

O preenchimento de declarações de óbito no Serviço Funerário do Município somente poderá ser feito por 
funcionários da própria Funerária, qualificados e credenciados, e respondem civil, criminal e 
administrativamente pelos atos que praticarem.  
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TEORIA GERAL DOS ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 

DICA 1 

Os responsáveis pelas Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado de São Paulo devem 
informar semestralmente à Corregedoria Geral da Justiça se houve operação ou proposta passível de 
comunicação ao COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras – e se foram ou não efetivamente 
informadas, na forma do Provimento n. 88/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça. Lavagem de dinheiro 
é um assunto com altíssima probabilidade de ser cobrado em prova! 

DICA 2 

Ainda sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, não devem ser informados detalhes das operações à CGJ, 
como nome das partes envolvidas, por exemplo. A apuração de eventual ilícito não compete ao notário, ao 
registrador ou à Corregedoria.  

DICA 3 

Apesar de terem certa independência em suas atuações, o Notário e o Registrador estão sujeitos a uma série 
de comandos, que, se não cumpridos, podem caracterizar falta grave, o que pode levar, em certos casos, à 
perda da delegação. É o caso das informações semestrais sobre arrecadação e produtividade prestadas ao 
CNJ. O TJSP costuma alertar os responsáveis pelos serviços extrajudiciais para que não percam os prazos: 
15/01 e 15/07.  

DICA 4 

A reabilitação alcança as penas disciplinares de repreensão, multa e suspensão e não atingirá os efeitos da 
condenação. Para pleiteá-la, deve ter havido decurso do prazo de dois anos do cumprimento da pena, não 
pode haver qualquer sindicância, processo administrativo em andamento ou punições posteriores e a 
demonstração de que não mais subsistem os motivos determinantes para a aplicação da sanção. Ou seja, é 
necessário ter comportamento exemplar após o incidente! 

DICA 5 

Certas faltas acabam, de certa forma, tornando-se permanentes na ficha de alguém. Isso porque, por 
exemplo, o sigilo decorrente da reabilitação não se estende a requisições judiciais e nem às certidões 
expedidas para fins de concurso público.  
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DICA 6 

Não custa repetir: a perda da delegação pode ocorrer tanto por sentença judicial transitada em julgado 
quanto por decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.  

DICA 7 

As penas de multa, repreensão, suspensão e perda da delegação não atingem o interino ou interventor que 
não é titular. Quando há mera interinidade, eventuais irregularidades acarretam simplesmente a cessação 
da designação.  

DICA 8 

A LGPD alcança os cartórios? Sim! Contudo, há muito pela frente para que se fixem normas claras. Por ora, 
as orientações são gerais, e dizem respeito à obediência aos objetivos, fundamentos e princípios da LGPD e 
da cautela no tratamento de dados pessoais.  

DICA 9 

Sempre bom lembrar: “o exercício da atividade notarial e de registro, pelos titulares e prepostos em 
atividade, é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, 
emprego ou função públicos, ainda que em comissão, exceto o exercício da docência em horário compatível 
com o do funcionamento da serventia.” Ou seja, você, oficial, pode dar aula, mas nada de fazer isso às 14 
horas. Pode dar problema.  

DICA 10 

Informação recorrente, mas sempre cobrada: a extinção da delegação se dá por morte, aposentadoria 
facultativa, invalidez, renúncia ou perda da delegação.  
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