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Dicas Estratégicas para Concurso de 

Cartórios – Serventias Extrajudiciais –  

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E DO MATERIAL  

Olá pessoal, tudo bem? Apresentamos agora nosso time de professores:  

1. Juliana Chevônica – Possui bacharelado e mestrado em Direito pela Universidade Federal do 
Paraná. Ex-assessora do TJPR, com atuação na Corregedoria e em 1º e 2º graus. Ex-técnica 
bancária da Caixa. Aprovada nos concursos de técnico bancário da Caixa, analista do MPU e 
técnico judiciário do TJPR.  Avaliadora ad hoc de revistas jurídicas científicas desde 2013. Revisora 
de material didático e de textos acadêmicos na área jurídica desde 2008. Professora conteudista 
e de cursos preparatórios. Advogada. 

2. Paloma Berttotti Schwab – Graduada em Direito e Pós-graduada em Direito Civil e Processual 
Civil. Atualmente pós-graduanda em Direito Notarial e Registral e Mestranda em Direito e 
Negócios Internacionais. Há 14 anos exerce a função de Registradora Substituta no Registro Civil 
das Pessoas Naturais da Primeira Zona de Novo Hamburgo-RS. Coordenadora da equipe e 
responsável pelo setor de apostilamento de documentos. Agente de Registro credenciada 

pela ACBR – Autoridade Certificadora Brasileira e coordenadora do setor de emissão de 

certificados digitais premiada pela Arpen/SP. Professora da disciplina de Registro Civil das 
Pessoas Naturais no Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais - RECIVIL. Professora 
na pós-graduação da Faculdade CEDIN de Minas Gerais. Professora na pós-graduação da LFG. 

3. Maria Fernanda Meyer Dalmaz – Tabeliã de Notas e Registradora Civil no Cartório Roça Grande, 
na região metropolitana de Curitiba/PR, desde fevereiro de 2017, mediante aprovação no 2º 
Concurso de Cartório do Paraná. Membro da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, 
ocupando a cadeira nº 21. Secretária Geral do Colégio Notarial do Paraná na gestão de 2018-
2020. Graduada em 2005 pela Unicuritiba, com pós graduações em direito aplicado e processo 
civil. Atuou como escrevente substituta nas serventias de Registro Civil, Títulos e Documentos e 
Protesto de Títulos. Foi coordenadora jurídica em empresa de grande porte, com 
responsabilidade pela rede em toda América Latina. Foi também advogada, juíza instrutora no 
Juizado Especial e assessora de Gabinete no TJPR. Aprovações, todas com efetiva convocação: 2º 
Concurso de Cartórios do Paraná; Procuradoria do Município de Pinhais, RM Curitiba; Analista 
Jurídica do BRDE, em Curitiba; Procuradoria da Companhia de Habitação de Araucária, RM 
Curitiba (1º lugar). 

4. Andrea Sales Santiago Schmidt – Sou graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC), tenho pós-graduação em direito notarial e registral (ANHANGUERA) e direito de família e 
sucessões (Universidade Estadual do Ceará), sou mestre em Direito Privado (UNI7) e mestranda 
em Direito Público (Universidade Portucalense). Paralelamente a minha vida acadêmica, estou 
envolvida no ramo dos concursos públicos há quase 10 anos. Fui aprovada nos Concursos para 
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Cartório nos Estados do Ceará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Pará, Amazonas e exerço a função 
de Registradora e Tabeliã Pública há aproximadamente 07 anos. 

5. Gustavo Fávaro Arruda – Graduado pela USP. Mestre em direito privado pela Universidade de 
Freiburg, Alemanha. Registrador de imóveis e anexos em Aguaí - SP. Foi juiz de direito do TJ/RJ de 
2012 a 2020; e advogado, em São Paulo, nos 07 anos anteriores. É professor em cursos 
preparatórios para concursos jurídicos. Também lecionou na ESAJ - Escola Superior de 
Administração Judiciária do Rio de Janeiro e na UCAM - Universidade Cândido Mendes. Autor de 
alguns trabalhos acadêmicos na área privada (RDM 138, RDM 139, RDM 155, Revista da ABPI 96, 
RT 2013), com destaque para o livro Erschöpfungsgrundsatz und Lizenzvertrag, editora Dr. Kovac, 
Hamburgo, 2011. 

6. Adriano César da Silva Álvares – Graduação em Direito (1998); pós-graduações em Direito 
Contratual (2002), Empresarial (2009) e Notarial e Registral (2020); além de Mestrado em Direito 
Civil pela PUC/SP (2006). Tem experiência na área de Direito, como advogado; sendo atualmente 
Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas. Como professor atua com ênfase em Direito Privado, 
principalmente em Direito Civil, Direito Notarial e Registral, Processual Civil, Direito Empresarial 
e Direito Internacional. Foi Coordenador do curso de Direito na Universidade Bandeirante 
Anhanguera - unidade Vila Mariana (2012/2014). Professor na pós-graduação da LFG/Uniderp, 
além de Coordenador de Pós-Graduação online de Direito Notarial e Registral, bem como  
Avaliador na pós-graduação da Unopar e como professor de concurso do Estratégia Carreiras 
Jurídicas. 

Hoje apresentaremos nossas “Dicas Estratégicas” pelas disciplinas com maior extensão de conteúdo 
para o certame do concurso de Serventias Extrajudiciais – Cartórios do Estado de Goiás.  

Assim, teremos disciplinas da atividade específica que representam quase metade da prova de que 
irá participar. 

Esperamos que o material seja útil! 

1. TEORIA GERAL DOS ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular. 

1.1. DICA 1 - RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR 

As infrações disciplinares verificadas nas correições podem ser objeto de sindicância (apuração dos fatos) ou 
procedimento administrativo. A apuração administrativa não exclui responsabilização civil e criminal, se for 
o caso. Os atos inaugurais das apurações em sede administrativa devem ser comunicados pelo Juiz 
Corregedor Permanente à CGJ, bem como os demais atos decisórios. A tramitação se dá pelo Proad (Processo 
Administrativo Digital). 
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A Lei n. 8.935/1994 prevê as seguintes sanções ao oficial de notas ou registro que cometer infrações 
disciplinares: repreensão, multa, suspensão e perda da delegação. 

Uma ressalva importante feita pelo CNP está no art. 80, que faz referência à possibilidade de cumulação de 
sanções previstas na Lei de Custas e Emolumentos do Estado (Lei Estadual n. 14.376/2002). E nessa lei, quais 
sanções temos? Na hipótese de cobrança de emolumentos indevidos ou excessivos, há indicação de pena de 
advertência. A reincidência acarreta multa de até o décuplo do excesso cobrado. Nova reincidência, em 
suspensão, e há também menção à restituição em tresdobro (sim, o termo existe e equivale a três vezes). Se 
ainda assim persistir na conduta, o oficial estará sujeito à perda da delegação. Claro que tudo isso dependerá 
da devida apuração, com direito à ampla defesa.  

Perceba que se não houver menção expressa à lei estadual, não se fala em advertência, mas apenas em 
repreensão, conforme determina a LNR. Acredito que o legislador estadual quis colocar servidores e titulares 
no mesmo bloco e daí surgiu o equívoco. Então, tenha em mente: repreensão, multa, suspensão (90 + 30 
dias) e perda da delegação são as sanções possíveis. 

Em relação à multa, ela deve ser paga em 5 dias, mediante guia expedida pela autoridade que aplicou a 
sanção, e é destinada ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário -  FUNDESP  - PJ. 

A Lei Estadual incorre em novo equívoco ao mencionar que a suspensão não tem vencimentos, e é, mais uma 
vez, fruto da intenção de colocar todos juntos, servidores, serventuários e delegatários, mesmo que sujeitos 
a regimes diversos. O delegatário faz jus à metade da renda líquida, mesmo suspenso.  

1.2. DICA 2 - PESSOAL DA SERVENTIA 

Os titulares podem, a seu critério, contratar quantos substitutos, escreventes e auxiliares forem necessários 
para a satisfatória prestação dos serviços (e possam pagar). Esse pessoal é regido pela CLT. As nomeações 
para exercício das atribuições (seja de auxiliares, escreventes e substitutos) se dá por portaria interna e no 
caso dos escreventes é necessário que indique que atos são autorizados a praticar (lembre que só podem 
praticar os atos para os quais foram expressamente autorizados). Os auxiliares desempenham atividades de 
apoio técnico, e não podem executar as tarefas próprias de escreventes e substitutos, ou se enquadrariam 
nessas funções. 

Os substitutos podem lavrar testamentos (§ 3º do art. 66 do CNP), valendo, corretamente, o que dispõe o 
inciso I do art. 1.864 do Código Civil. 

Cópias das portarias internas serão remetidas ao Corregedor Permanente e arquivadas no SEE – Sistema 
Eletrônico Extrajudicial. Esse sistema também terá o nome do substituto que responde pela serventia nas 
ausências e impedimentos do titular. 

Titulares, interinos, interventores, substitutos, escreventes e auxiliares devem portar crachá de 
identificação, que indique nome da serventia, nome do portador e foto. 
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Não é permitido contratar parentes de até terceiro grau de magistrados ou de desembargadores 
responsáveis pela atividade correcional da atividade extrajudicial até dois anos depois de esta ser encerrada.  

1.3. DICA 3 - AUSÊNCIAS 

Ausências superiores a 15 dias devem ser comunicadas ao Juiz Corregedor Permanente, anexadas do motivo, 
nome do substituto responsável, duração do período de afastamento e data provável para retorno. 

Em razão de julgamento da ADI 1531 em outubro de 2019, e consequente alteração do Provimento n. 
78/2018 do CNJ, houve modificação do entendimento acerca do exercício da vereança por titulares de 
serventias extrajudiciais. Se antes era permitido que titular atuasse como vereador se houvesse 
compatibilidade de horários, isso não é mais possível. Todos os candidatos que exercem a titularidade devem 
se afastar 90 dias antes do pleito, e, caso eleitos, desde a diplomação. 

Atenção! Esse afastamento prévio não se aplica a interinos, interventores e seus substitutos, e quando eles 
se candidatam, a nomeação para exercício da interinidade ou intervenção é revogada 90 dias antes do pleito. 

O TJGO não se manifestou sobre a alteração advinda do julgamento da ADI 1183 (vedação a substituições 
superiores a 6 meses) porque ainda pendem de julgamento os embargos de declaração e posterior 
regulamentação pelo CNJ. Vale o § 5º do art. 20 em sua literalidade: “§ 5º Dentre os substitutos, um deles 
será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos 
impedimentos do titular.” 

Há previsão de designação de substituto pelo Corregedor Permanente se não houver indicação pelo titular 
ou não for possível a aplicação desta, nas hipóteses de ausências e impedimentos circunstanciais, inclusive. 
Isso é feito por portaria e se o substituto indicado estiver sujeito à fiscalização de ambos os magistrados, os 
dois assinarão a portaria.  

Há ordem preferencial de nomeação, inclusive, a saber:  a) substituto legal a que se refere o art. 20, §5º da 
Lei nº 8.935/1994; b) escrevente do mesmo serviço; c) titular ou preposto de outro serviço extrajudicial da 
mesma comarca; ou d)  titular ou preposto de outra comarca. Veja que ela parte de quem mais conhece o 
serviço para menos.  

1.4. DICA 4 - RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil independe da criminal. O titular é civilmente responsável por todos os prejuízos que 
causar a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso. Isso significa que se o escrevente erra, por exemplo, quem 
responde inicialmente é o titular (art. 932, III, CC). 

A prescrição da pretensão é de três anos, contados da data de lavratura do ato registral ou notarial causador 
do dano. 
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E a responsabilidade do Estado? O estado responde objetivamente por atos de notários e registradores que 
no exercício da atividade causem prejuízo a terceiros. Há dever de regresso, sob pena de improbidade 
administrativa. 

Apesar de não haver tratativa expressa pelo STF no julgamento do RE 842.846, não há vedação à 
responsabilização diretamente do titular. É escolha da parte: contra o Estado, objetivamente, ou contra o 
titular, subjetivamente.  

1.5. DICA 5 - DEVERES 

Os deveres de notários e registradores são indicados no art. 30 da Lei n. 8.935/1995, mas não se esgotam 
nesse rol. Há muitos outros, indicados pela legislação (em sentido amplo). 

Dentre os que se veem no CNP do TJGO, além dos indicados na LNR, destacam-se: 

a)    A manutenção em local adequado ultrapassa os papéis, livros e documentos, e alcança 
todo o acervo, com menção expressa a sistemas de computação e cópia dos dados; 
b)   As normas relativas à atividade podem ser guardadas em forma física ou digital; 
c)    Manter à vista do público aviso de sugestões e reclamações com os endereços e contato 
do Fórum local, Corregedoria-Geral da Justiça e Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás; 
d)   O recibo deve discriminar os valores pagos a título de Emolumentos, de Taxa Judiciária, 
de Imposto sobre Serviços – ISS e de cada Fundo Estadual, mantendo-se arquivada a segunda via 
por meio físico ou eletrônico; 
e)   Manter em arquivo os livros e atos eletrônicos, mediante cópia de segurança feita em 
intervalos não superiores a 24 (vinte e quatro) horas, preferencialmente ao final do expediente, 
sem prejuízo da formação dos livros obrigatórios; 
f)        Manter atualizados seus dados pessoais e informações da serventia junto ao Sistema 
Extrajudicial Eletrônico – SEE da Corregedoria-Geral e do sistema Justiça Aberta do Conselho 
Nacional de Justiça, devendo comunicar, em até 48 (quarenta e oito) horas, as alterações 
porventura ocorridas; 
g)    Dar cumprimento à ordem judicial de registro, averbação ou anotação oriunda de 
comarca diversa, independentemente da aquiescência ou de despacho de “cumpra-se” do juízo 
do local de cumprimento, ressalvados os casos de retificação, restauração e suprimento no 
registro civil das pessoas naturais, desde que satisfeitos os emolumentos, se devidos; 
h)   acessar diariamente o sistema Malote Digital, promovendo o atendimento das 
mensagens existentes de acordo com o nível de prioridade assinalado. 
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1.6. DICA 6 - DESDOBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO 

Desdobramento é aumento do número de serventias com competência sobre um mesmo tipo de serviço, 
não vinculado à circunscrição territorial específica, de natureza notarial. Pra quê? Incentivar 
competitividade, ampliar opções de atendimento e descentralizar os locais de execução. Isso não significa 
criar sucursais! 

Desmembramento: nova divisão territorial da circunscrição para que passem a funcionar duas ou mais 
serventias extrajudiciais. 

Desmembramento e desdobramento dão direito de opção ao titular. Ou seja, pode ficar onde está ou ir para 
a nova serventia. 

1.7. DICA 7 - DELEGAÇÃO 

Os serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a 
publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. São considerados serviços públicos pela 
jurisprudência do STF, exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, a pessoas físicas 
previamente aprovadas em concurso público de provas e títulos.  

Notários e oficiais de registro são particulares em colaboração com o poder público e que têm o dever-poder 
de conferir autenticidade e fé pública às declarações de vontade.  

Os serviços notariais e de registro não se submetem à disciplina das pessoas jurídicas de direito privado 
prestadoras de serviços públicos indicadas no art. 175 da Constituição, porque estes serviços são de 
comodidades materiais, dependentes de concessão e permissão estatais. Justamente por sua natureza 
jurídica, os serviços notariais e de registro dependem de delegação.  

1.8. DICA 8 - DIREITOS 

O rol de direitos dos notários e registradores é pequeno, tanto de acordo com a Lei n. 8.935/1994 quanto 
com o Código de Normas e Procedimentos da Corregedoria-Geral de Justiça do TJGO.  

Resumem-se em direitos de: a) independência no exercício de suas atribuições; b) associação e de 
organização de sindicatos (mais do mesmo, pois assegurados pela Constituição); c) percepção integral dos 
emolumentos recebidos (afastamento, voluntário ou involuntário, não priva o titular disso); d) exercer opção 
nos casos de desmembramento e ou desdobramento da serventia; e) perda da serventia apenas nas 
hipóteses previstas em lei, ou seja, cometimento de infração grave (após decisão judicial transitada em 
julgado ou decisão administrativa da qual não caiba mais recurso, com observância do amplo direito de 
defesa). Os itens grifados dizem respeito aos direitos elencados no rol do art. 29 da LNR. 
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A Lei n. 8.935/1994 não faz menção expressa ao direito ao devido processo legal e ao contraditório, mas eles 
são garantias constitucionais que se aplicam aos processos e procedimentos a que estão sujeitos os titulares. 
Não é incomum que as provas misturem direitos e deveres.  

1.9. DICA 9 - VEDAÇÕES EXPRESSAS DO CNP 

Importante dica a respeito do que os registradores e notários são proibidos de fazer. Além de não lhes ser 
permitido realizar teletrabalho, não podem: 

a) praticar atos do seu ofício fora do território da circunscrição para o qual recebeu a delegação; 
b) cobrar valor adicional por consulta ou qualquer outra prestação de serviço distinto dos valores 
de emolumentos, taxa judiciária e fundos estaduais ou diversos dos legalmente previstos; c) 
lavrar instrumentos particulares e realizar qualquer trabalho que refuja à peculiaridade de suas 
atribuições e aos atos do ofício; d) recusar ou retardar, desmotivadamente, a prática de qualquer 
ato de sua atribuição; e) expedir atos internos que limitem ou dificultem o atendimento a pessoas 
que se utilizem dos serviços da serventia; e f) praticar publicidade com fins comerciais, 
ressalvadas as propagandas de cunho meramente informativo que objetivem a divulgação das 
atribuições do serviço, qualificação do responsável pela serventia e prepostos, endereço, horário 
de atendimento, tabela de emolumentos ou notícias e informações voltadas a difundir as 
atividades notariais e registrais.   

1.10. DICA 10 - ESCRITURAÇÃO 

Além das peculiaridades cabíveis a cada especialidade e livro, são regras de escrituração: a) uso do vernáculo; 
adoção de forma sequencial e de ordem cronológica, sem abreviaturas; b) algarismos expressos em numeral 
e por extenso; c) redação será em linguagem clara, inteligível, precisa e lógica; d) as palavras empregadas no 
sentido usual, corrente, de modo a facilitar a compreensão e não originar dúvidas às partes e a todos quantos 
lerem o ato; e) escrituração não conterá rasura, entrelinha preenchida ou emendada, borrão ou outra 
circunstância que possa causar dúvida; f) é vedada a utilização de produto químico ou artefato potencial de 
apagar ou adulterar caracteres. 

A emenda inevitável que não afete a fidelidade do ato será ressalvada. Eventual omissão será suprida com 
nota “em tempo”, subscrita por todos os participantes do ato. Enganos cometidos serão seguidos da palavra 
“digo”, prosseguindo-se corretamente após a última frase correta. 

As assinaturas serão colhidas após a lavratura do ato, e não é permitido haver espaços em branco.  

2. REGISTRO DE IMÓVEIS  

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular. 
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2.1. DICA 1 –  REGISTROS E AVERBAÇÕES 

Além do Rol de Atos de Registro e de Averbação da Lei 6015/73, você deve conhecer também as 

particularidades das normas de Goiás e dentre elas, destacamos: 

Art. 790. I. REGISTRO 

41. Da escritura pública de arrendamento de imóvel rural por estrangeiro residente ou autorizado a 

funcionar no Brasil, bem como por pessoa jurídica brasileira equiparada a estrangeira (Livro de Registro de 

Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros). 

Isso mesmo, o arrendamento, que não tem natureza de direito real, pode ser objeto de REGISTRO no Registro 

de Imóveis. 

Mas fique ATENTO - De acordo com as normas, em se tratando de arrendamento que não seja por 

estrangeiro, este será objeto de AVERBAÇÃO. 

Em resumo:  

ARRENDAMENTO POR ESTRANGEIRO → REGISTRO 

ARRENDAMENTO/COMODATO COMUM → AVERBAÇÃO  

2.2. DICA 2 –  DESCRIÇÃO PRECÁRIA 

É POSSÍVEL A ABERTURA DE MATRÍCULA COM DESCRIÇÃO PRECÁRIA DO IMÓVEL? 

Art. 792. O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição na nova serventia. 

§1º. Passando o imóvel a pertencer à outra circunscrição, será aberta matrícula no cartório desta por ocasião 
do primeiro registro ou, antes, a requerimento do interessado. 

§2º. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a matrícula será aberta com os elementos constantes do 
título apresentado e da certidão da matrícula ou do registro originários expedidos há no máximo 30 (trinta) 
dias, a qual ficará arquivada em cartório. 

§3º. A matrícula será aberta ainda que a descrição do imóvel no registro originário seja precária, cabendo 
ao oficial da nova circunscrição exigir a retificação antes da prática de qualquer ato de registro ou 
averbação. 
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FIQUEM ATENTOS - Ainda que a conheçamos os princípios da especialidade subjetiva e objetiva, as normas 
possibilitam a ABERTURA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL COM DESCRIÇÃO PRECÁRIA, porém qualquer registro 
somente poderá ser feito após a devida RETIFICAÇÃO. 

E onde deverá ser feita essa RETIFICAÇÃO quando imóvel passar a pertencer a NOVA CIRSCUNSCRIÇÃO? A 
resposta é na PRÓPRIA MATRÍCULA ABERTA NA NOVA CIRCUNSCRIÇÃO. 

2.3. DICA 3 – PROTEÇÃO DA INTIMIDADE 

É POSSÍVEL ABRIR MATRÍCULA PARA SANEAMENTO E PROTEÇÃO DA INTIMIDADE? 

ART. 792, §5º. Também será possível a abertura de nova matrícula de ofício, para saneamento, ou a 
requerimento do interessado, para proteção da intimidade, como no caso de alteração de nome ou de 
sexo, transportando-se eventuais ônus e mencionando-se no preâmbulo os atuais proprietários e no 
registro anterior a matrícula encerrada. 

Então, por exemplo, no caso de transgênero, que teve seu registro de nascimento alterado para adequar 
a sua realidade social à registral, essa alteração também terá reflexo no Registro de Imóveis, com a 
possibilidade de abertura de NOVA MATRÍCULA, constando a qualificação do proprietário com o novo 
nome ou sexo. 

2.4. DICA 4 – ÔNUS COMO OBSTÁCULO IMOBILIÁRIO   

Conheça os ÔNUS QUE IMPEDEM A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE IMÓVEIS. 

Art. 796.  Parágrafo único. Constituem ônus impeditivos da alienação ou oneração, entre outros: 

I – hipoteca cedular; 
II – hipoteca do Sistema Financeiro da Habitação; 
III – penhora da União ou do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;  
IV – clausula de inalienabilidade; 
V – bloqueio de matrícula; e 
VI – indisponibilidade.  

Por outro lado, NÃO IMPEDEM A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE IMÓVEIS: 

I – hipoteca comum;  
I – penhora; 
III – servidão; 
IV – usufruto;  
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V – promessa de compra e venda.  

Art. 797. Se a matrícula estiver gravada com algum ônus não impeditivo de alienação ou oneração, deverá 

ser apresentado requerimento do interessado solicitando o cancelamento do ônus, acompanhado de 

documentação competente, ou declaração expressa do  adquirente ou do credor quanto à ciência da 

existência do ônus.  

2.5.  DICA 5 – DISPENSA DE CERTIDÕES 

CERTIDÕES FISCAIS PODEM SER DISPENSADAS? 

Art. 798. As certidões fiscais municipal, estadual e federal, exigidas de pessoas físicas ou jurídicas para a 
alienação ou oneração de imóveis, poderão ser dispensadas pelo adquirente por meio de expressa 
declaração na qual se responsabilize por eventuais débitos existentes. 

§1º. A declaração a que se refere o caput pode ser feita no próprio título apresentado ou em instrumento 
apartado. 

§2º. Não será exigida certidão fiscal federal caso o alienante ou devedor declare expressamente no próprio 
título ou em instrumento apartado que é pessoa jurídica que explora exclusivamente atividade de compra e 
venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou 
construção de imóveis destinados à venda e que o imóvel objeto da transmissão ou oneração não faz parte 
de seu ativo permanente. 

EM RESUMO: 

-Poderão ser dispensadas, inclusive a FEDERAL mediante declaração EXPRESSA do adquirente, no próprio 

título ou em instrumento apartado, na qual se responsabilize por eventuais débitos existentes (ART. 798).  

-Certidão fiscal FEDERAL quando o alienante é PJ que explora exclusivamente atividade de compra e venda 

de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção 

de imóveis destinados à venda: 

-Imóvel faz parte do ativo circulante – EXIGE a certidão. 

-Imóvel NÃO faz parte do ativo circulante – DISPENSA a certidão. 
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2.6. DICA 6 –  RETIFICAÇÃO 

RETIFICAÇÃO DE TÍTULOS 

A regra é, SEMPRE QUE POSSÍVEL, EVITAR A RETIFICAÇÃO. MAS COMO?  

Art. 801. As informações e elementos necessários à abertura de matrícula, registro ou averbação, bem como 
o esclarecimento de situações de fato ou de direito, poderão ser complementados por documentos e 
declarações exigidos pelo oficial de registro, evitando-se, sempre que possível, a retificação de títulos 
judiciais e extrajudiciais. 

§1º. Será necessária a retificação quando houver qualquer alteração em relação a elementos essenciais do 
negócio jurídico, que resultem da manifestação de vontade, como partes, objeto e contraprestação. 

§2º. Para a correção de erros materiais, serão aceitos aditivos às escrituras públicas e a utilização do campo 
destinado a ressalvas nos instrumentos particulares com efeito de escritura pública, assinados, no primeiro 
caso, por tabelião ou escrevente e, no segundo, pelo gerente da instituição financeira. 

EM RESUMO: 

-REGRA: Evitar, sempre que possível, a retificação de títulos judiciais e extrajudiciais (Art. 801).  

-EXCEÇÃO: Será́ necessária a retificação quando houver qualquer alteração em relação a elementos 

essenciais do negócio jurídico, que resultem da manifestação de vontade, como partes, objeto e 

contraprestação (§1º).  

-ERROS MATERIAIS – Escritura de Aditamento ou ressalvas nos instrumentos particulares com efeito de 

escritura pública (§2º).  

2.7. DICA 7 – TESTEMUNHAS EM INSTRUMENTO PARTICULAR 

INSTRUMENTOS PARTICULARES ADMITIDOS A REGISTRO PRECISAM NECESSARIAMENTE DA PARTICIPAÇÃO 
DE TESTEMUNHAS? 

NÃO. A regra é que instrumentos particulares para serem admitidos a registro ou averbação DISPENSAM a 
presença de testemunhas e assinaturas destas. Mas examinador adora EXCEÇÕES, portanto, qual a exceção? 
Nos CONTRATOS DE LOCAÇÃO. 

Art. 804. Com exceção do contrato de locação, considera-se válido para fins de registro ou averbação o 
instrumento particular assinado pelas partes, com firma reconhecida, independentemente da presença, 
assinatura ou reconhecimento de firma de testemunhas. 
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Parágrafo único. Não se exigirá o reconhecimento de firma das partes nos instrumentos particulares com 
efeito de escritura pública, nos termos da Lei 9.514/97. 

NÃO CONFUNDIR REGISTRO DE INSTRUMENTOS PARTICULARES COM REQUERIMENTOS APRESENTADOS AO 
R.I, porque estes dispensam o reconhecimento de assinatura desde que  não impliquem renúncia ou 
transferência de direitos. 

Art. 803. A critério do oficial, os requerimentos de abertura de matrícula, registro e averbação poderão ser 
assinados na presença de preposto da serventia, dispensado o reconhecimento de firma, desde que não 
impliquem renúncia ou transferência de direitos.  

2.8. DICA 8 –  AFETAÇÃO IMOBILIÁRIA À ATIVIDADE EMPRESARIAL 

AFETAÇÃO DE IMÓVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL DEPENDE DE ESCRITURA PÚBLICA E É ATO DE REGISTRO 
OU AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL? 

Art. 813. É vedado o registro de aquisição de imóvel no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do 
empresário individual, sendo possível, no entanto, o registro no Cadastro da Pessoa Física – CPF e a afetação 
do imóvel ao exercício da atividade empresarial. 

§1º. A afetação do imóvel ao exercício da atividade empresarial será objeto de averbação e não exige forma 
especial, mas requer anuência do cônjuge ou companheiro, salvo se casados ou conviventes no regime da 
separação total de bens. 

§2º. Após afetação nos termos do parágrafo anterior, o imóvel poderá ser alienado ou onerado 
independentemente de anuência do cônjuge ou companheiro do empresário individual. 

Portanto, a afetação de imóvel à atividade empresária não depende de escritura pública, independente do 
valor do bem, e é objeto de AVERBAÇÃO na matrícula. 

2.9.    DICA 9 – CLÁUSULAS RESTRITIVAS  

CLÁUSULAS DE INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE 

Art. 818. As cláusulas de inalienabilidade, de impenhorabilidade e de incomunicabilidade serão estabelecidas 
em testamento e na doação, incluída, nesta hipótese, a doação modal com imposição de cláusulas 
restritivas. 

§1º. A revogação extrajudicial de cláusula restritiva imposta na doação poderá ocorrer desde que 
observada à forma prescrita em lei, em ato no qual compareçam todos os contratantes ou por decisão 
judicial. 
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§2º. Impossibilitado de comparecer o doador, em razão de falecimento ou outra causa impeditiva, o 
percentual que lhe cabia no imóvel continuará gravado, até que advenha o termo ou condição estabelecida 
para a extinção da cláusula. 

§3º. As cláusulas restritivas de incomunicabilidade e impenhorabilidade não produzem efeitos sobre 
terceiro adquirente, podendo este, havendo alienação do imóvel, solicitar o cancelamento mediante 
requerimento com firma reconhecida.  

2.10.  DICA 10 – SEM CONFUSÃO! 

NÃO CONFUNDIR: 

Averbação premonitória: basta a admissão do processo + certidão de execução (Art. 820).  

Averbação da existência de ação cujo resultado ou responsabilidade patrimonial possa reduzir seu 

proprietário à insolvência à dependerá de determinação judicial e será ́realizada mediante apresentação 

de mandado (Art. 821) 

Registro da Hipoteca judiciária: cópia da sentença, independentemente de ordem judicial, de declaração 

expressa do juiz ou de demonstração de urgência (Art. 824); 

Registro da Penhora: cópia do auto ou termo de penhora, independentemente de mandado judicial (Art. 

825). 

Art. 820. O exequente poderá, após admitido o procedimento pelo juiz, obter a certidão de execução, com 
identificação das partes e do valor da causa, para averbação no cartório de registro de imóveis à margem da 
matrícula do bem sujeito à penhora, arresto ou indisponibilidade. 

Art. 821. A averbação da existência de ação cujo resultado ou responsabilidade patrimonial possa reduzir 
seu proprietário à insolvência dependerá de determinação judicial e será realizada mediante apresentação 
de mandado que contenha a identificação das partes, o valor da causa e o juízo para o qual a petição inicial 
foi distribuída. 

Art. 824. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que 
determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão 
como título constitutivo de hipoteca judiciária. 

§1º. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o 
cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de 
demonstração de urgência. 



 

   
18 

 

 

Art. 825. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar o registro 
do arresto ou da penhora no registro imobiliário competente, mediante apresentação de cópia do auto ou 
do termo, independentemente de mandado judicial. 

3. TABELIONATO DE NOTAS 

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular. 

3.1.   DICA 1 – O QUE TEM NAS NORMAS 

Conhecer o índice das normas é primordial para direcionar os estudos para prova preambular, e também de 

grande valia nas provas escritas com consulta à lei seca. Saber encontrar o que precisa – sem a necessidade 

de decorar – é velocidade nos estudos e nas provas. 

O “CÓDIGO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DO FORO EXTRAJUDICIAL”, emitido pela Corregedoria do 

Tribunal de Justiça de Goiás, foi estrutura da seguinte maneira, conforme consta de sua “apresentação”: 

“Código foi dividido em duas partes. A primeira, denominada Parte Geral, trata da função correicional, 

exercida pela Corregedoria-Geral e pelas Corregedorias Permanentes, e relaciona-se com as pessoas ligadas 

à atividade extrajudicial, tais como, o titular, o interino, o interventor e o preposto, além de disposições 

acerca do gerenciamento administrativo e financeiro das serventias, com impacto em diversos setores do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A segunda, nominada Parte Especial, foi dividida em livros específicos 

para cada serviço, regulamentando e uniformizando, no âmbito infralegal, os procedimentos próprios às 

serventias notariais e registrais”. 

Na parte específica de Tabelionato de Notas, verificamos que as normas tratam dos seguintes temas: 
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3.2.    DICA 2 – ESCOLHA DE CLIENTES? 

Regra geral é livre a escolha do Tabelião de Notas, conforme Lei 8935/1994. Mas, pergunto: a escolha do 

cliente também é livre? Segundo os princípios notariais, não. 

A recusa pode se dar somente em caso de impedimento legal ou qualificação notarial negativa. A qualificação 

será negativa quando, por exemplo, não for possível verificar a documento do vendedor do imóvel, o objeto 

do negócio pretendido pelas partes for ilícito etc. 

E nessa mesma linha, as normas do Estado de Goiás, em especial, insculpidas no artigo 340 do Código de 

Normas: “O tabelião, como autor do instrumento público, não se vincula ao teor da minuta, podendo revisá-

la ou negar-lhe curso”. 

3.3. DICA 3 – LIVROS DO TABELIONATO 

Os livros de notas conterão o número máximo de 200 (duzentas) folhas, cada, numerados em ordem 

sequencial. 
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Respeitado o limite previsto no caput, não sendo possível iniciar e concluir o ato pela quantidade de folhas 

restantes do livro, o notário deixará de utilizá-las, fazendo constar a expressão "EM BRANCO", com o intuito 

de evitar que o ato iniciado em um livro tenha prosseguimento em outro. 

O Tabelionato de Notas manterá os seguintes livros: 

I – Livro de Protocolo de Notas; que poderá ser mantido, exclusivamente, em meio eletrônico. 
II – Livro de Escrituras; que poderá, segundo a conveniência do tabelião de notas, ser desdobrado 
em Livros de Escrituras Diversas, Compra e Venda, Contratos, Compromisso de Compra e Venda, 
Transmissões Diversas, Hipotecas e Quitações, além de outros, visando a eficiência e presteza do 
serviço. 
III – Livro de Testamento; e 
IV – Livro de Procurações, para lavratura de procurações e substabelecimento. Este livro poderá 
ser desdobrado em Livro de Substabelecimentos de Procuração segundo a conveniência do 
tabelião de notas. 

Obs.: A ata notarial será lavrada no Livro de Escrituras, facultando-se a abertura de livro específico quando 

o volume do serviço assim o justificar.  

3.4.  DICA 4 – ATOS INCOMPLETOS 

Se faltar alguma assinatura no ato notarial, qual o prazo para declarar incompleta a escritura? 

 

 Veja: 

●       O prazo se conta da lavratura do ato; 
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●       Ausente assinatura, basicamente por qualquer motivo, o ato será declarado incompleto; 

●       Como regra geral não serão emitidas certidões desse ato, salvo ordem judicial; 

●       Peculiarmente, o Estado prevê a possibilidade de emissão de certidão narrativa da situação 

(e não, é claro, do ato!); 

●       O Tabelião deve anotar no Livro de Protocolo que o ato foi declarado incompleto.  

3.5.  DICA 5 – EMISSÃO DE CERTIDÕES 

Prazo para emissão de certidões: 5 dias (CN, art. 162, par. 3º). 

O prazo de 5 dias para contados do primeiro dia útil após o requerimento, prorrogável para o primeiro dia 

útil seguinte, se o vencimento ocorrer em dia sem expediente. 

Quem deve assinar as certidões? 

Necessariamente, serão subscritos pelo tabelião substituto legal ou escrevente autorizado, e todas as folhas 

rubricadas (CN, TJGO, art. 162, par. 4º. 

Qual a forma das certidões e o que deve conter nelas? 

A certidão será cópia fiel, autorizada a reprodução mecânica autenticada ou conferida, de registros, papéis, 

documentos e outros assentamentos dos serviços notariais e registrais, devendo o responsável pelo ato 

acrescentar os elementos obrigatórios, ainda que não indicados pelo requerente (CN, TJGO, art. 162, par. 

1º).  

3.6.   DICA 6 – RECONHECIMENTO DE FIRMA POR ABONO 

Regra geral: é proibido reconhecimento de firma por abono. 

Exceção: no caso de documento assinado por réu preso. 

Condições da exceção: ficha padrão seja preenchida pelo diretor do presídio ou autoridade policial 

equivalente, com sinal ou carimbo de identificação (CN, TJGO, art. 477).  
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3.7. DICA 7 – CONCEITO DE ESCRITURA PÚBLICA 

Nosso conceito: 

 

Jussara Modaneze e Andrea Gigliotti (in Gentil, coord. 2020, s.p.) resumem: 

“A escritura pública é ato notarial que formaliza juridicamente a vontade das partes”. 

Martha El debs (in Legislação Notarial e de Registros Públicos comentada, 2018, 3.ed. p. 1957), por seu turno, 
traz uma definição pouco mais explicativa: 

“Título de origem extrajudicial, a escritura pública é instrumento público notarial, dotado de fé pública e 
força probante plena, em que são acolhidas declarações sobre atos jurídicos ou declarações de vontade 
inerentes a negócios jurídicos para as quais os participantes devam ou queiram dar essa forma legal”. 

Para Luiz Guilherme Loureiro (in Registros Públicos, Teoria e Prática, 2012, Método, p. 536): 

“Escritura Pública é o documento público escrito por tabelião em suas notas. É, portanto, um documento, 
uma vez que fixa materialmente e de modo permanente a declaração de vontade, redigido por um agente 
público, titular da função notarial”. 

Loureiro complementa afirmando que são duas manifestações distintas de vontade, de duas fontes: (i) das 
partes do negócio jurídico; e (ii) do tabelião, que atesta a conformidade do ato com a lei, dando certeza e 
autenticidade. 

E ainda, nas palavras de Vitor Frederico Kümpel e Carla Modina Ferrari (in Tratado Notarial e Registral, vol 
III, 2017, p. 282): 

“A escritura é um instrumento público lavrado por tabelião em seu livro de notas com a finalidade de 
adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir ato, ato-fato ou negócio jurídico, dotado de fé 
pública, fazendo prova plena”.  
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3.8. DICA 8 – ATA NOTARIAL 

A ata notarial conterá, dentre outros elementos insertos no artigo 446, a assinatura do solicitante, ou de 
alguém a seu rogo, e, sendo o caso, das testemunhas. 

Frisamos a necessidade de assinatura do solicitante, destoando da doutrina, segundo a qual – em tese (mas 
não tanto visto na prática, é verdade) a ata notarial, por sua natureza, dispensaria a assinatura do solicitante.  

3.9. DICA 9 – APONTAMENTOS SOBRE TESTAMENTO 

Conceito de testamento: 

Citando Pontes de Miranda, conceituamos testamento como “o ato pelo qual a vontade de alguém, 
declarada para o caso de morte, reconhece, cria, transmite ou extingue direitos” (passagem citada por Elza 
de Faria Rodrigues, em “Deontologia Notarial e Testamento”, BH Editora: 2018, p. 205). 

Uma ótima síntese. 

Zeno Veloso, por seu turno, vem trazendo com as características: “O testamento é um negócio jurídico, 
personalíssimo, unilateral, formal ou solene e revogável” (apud, Rodrigues, op. cit., p. 206). 

Capacidade ativa para testar: mínimo 16 anos; e máximo, sem limite, desde que evidentemente tenha 
discernimento. 

Cuidado com os verbos (=ações do Tabelião). Não confundir: 

●       lavrar testamento público; 
●       aprovar o cerrado. 

Afinal, substituto pode testar? 

●       Pela Lei 8935/1994 – não (art. 20, par. 4º); 
●       Pelo Código Civil – sim (art. 1.864, inc. I) 
●       Pelo Código de Normas de Goiás – sim (art. 428, inc. I c/c art. 337, par. único). 

●       Anotação peculiar do Estado de Goiás à “Ao escrevente substituto é facultada a prática de todos 

os atos próprios do tabelião de notas, inclusive testamento, independentemente da ausência ou 

do impedimento do notário”. 
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3.10.  DICA 10 – PROVIMENTOS DO CNJ 

O Conselho Nacional de Justiça emite uma série de provimentos, com orientações e determinações aos 
serviços extrajudiciais. Nos últimos anos, pelo menos três deles emitiam comandos, dentre outros, aos 
Tabeliães de Notas: 

●       Provimento 65, que cuida do Procedimento de usucapião extrajudicial; 
●       Provimento 88, sobre a atuação dos Notários e Registradores no combate à lavagem de dinheiro; 
●       Provimento 100, acerca dos atos notariais eletrônicos. 

Sobre eles, podemos afirmar: 

●       Tanto o provimento 100 quanto o provimento 65 inovaram quanto ao princípio da territorialidade 
aplicado aos Tabelionatos de Notas, em especial no que toca à impossibilidade de, em certos casos, 
livremente escolher o Tabelião de Notas. 

●       O Provimento 88 elenca critérios objetivos e subjetivos de informe, assim conferindo certa 
discricionariedade do Tabelião quanto a entender a conduta suspeita ou não. 

●       É impossível aos Tabeliães de Notas aderir ou não ao Provimento 88, devendo suas normas serem 
observadas e cumpridas por todos os titulares, interventores e interinos dos Tabelionatos de Notas, 
sem exceção. 

4. TABELIONATO DE PROTESTOS 

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular 

4.1. DICA 1 – DÚVIDA E SEU JULGAMENTO 

A nota devolutiva de ato praticado pelo Tabelião de Protestos, poderá ter suas razões suscitadas pelo 
interessado, que será solucionada pelo juízo com competência em registros públicos a que estiver 
subordinado. 

Exceção está na dúvida originada de cumprimento de medida jurisdicional (exemplo – sustação de protesto 
e protesto de sentença), onde a suscitação será decidida pelo juízo da causa, por simples manifestação do 
tabelião ou do interessado. 

4.2. DICA 2 – LIVROS E ARQUIVOS 

Cuidado com o repertório de Livros obrigatórios no Tabelionato de Protestos para o Estado de Goiás, pois 
temos um livro diferente e próprio das normativas, vide: 
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Art. 220. São obrigatórios os seguintes livros e arquivos no serviço de Tabelionato de Protesto: 
I – Livro de Protocolo de Títulos; 
II – Livro de Registro de Protesto; 
III – Livro de Registro de Pagamento;.... 

Já para os arquivos, cuidado especial com os diferenciais abaixo: 

IV – Arquivo de Intimações; 
V – Arquivo de Editais; 
VI – Arquivo de Documentos apresentados para averbação no registro de protestos e ordens de 
cancelamentos; 
VII – Arquivo de Mandados e Ofícios Judiciais; 
VIII – Arquivo de Solicitação de Retirada de Documentos pelo Apresentante; 
IX – Arquivo de Entrega de Pagamentos aos Credores; 
X – Arquivo de Devolução de Documentos Irregulares de Dívida;  
X – Arquivo das Certidões Diárias em Forma de Relação. 

Os apontados acima em vermelho são diferentes do que constam do artigo 35 e 36 da Lei 9492/97. 

4.3. DICA 3 – COMPETÊNCIA PARA PROTESTO DE CDA 

Muita atenção para o protesto de certidão de dívida ativa, uma vez que a competência para tal ato é do 
tabelionato de protesto de títulos do domicílio do devedor, ainda que outro seja o local do fato gerador do 
tributo. 

Ademais, a regra geral das normas (Art. 249) é que título ou documento de dívida será apresentado ao 
tabelião do domicílio do devedor, “observado o disposto nos artigos 75, §1º e 327 do Código Civil”. 

Em caso de ausência de informação sobre o domicílio do devedor, “o título ou documento de dívida poderá 
ser apresentado no do credor, que deverá declarar, sob as penas da lei, que não conhece o domicílio 
daquele”. 

4.4. DICA 4 – REGRAS ESPECIAIS DE COMPETÊNCIA  

Cuidado que há regras específicas nas normas (art. 250) para a apresentação e protesto, somente como 
exemplo, são relatadas as seguintes: 

I – na falta de indicação do lugar do pagamento, a nota promissória será apresentada no lugar de 
sua emissão e, na falta deste, no do domicílio do devedor; 
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II – a apresentação da letra de câmbio dar-se-á no ofício do lugar indicado no título para o aceite 
ou pagamento, conforme o caso, e, na falta desta indicação, no do domicílio do aceitante; 
III – a duplicata será apresentada no ofício da praça de pagamento constante do título; 
IV – o cheque será apresentado no ofício do lugar de pagamento ou do domicílio do emitente; 
V – o título para o protesto especial para fins falimentares será apresentado no local do principal 
estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil; 
VI – a certidão de dívida ativa será apresentada para protesto no local do domicílio do devedor; 
VII – os títulos executivos judiciais podem ser protestados no local do foro da causa ou no do 
domicílio do devedor. 

4.5. DICA 5 – POSTERGAÇÃO DOS EMOLUMENTOS DA CDA 

Os emolumentos não dependem de prévio depósito no caso recepção para protesto das certidões da dívida 
ativa dos créditos tributários e não tributários das Fazendas Públicas da União, dos Estados e dos Municípios, 
assim como de suas autarquias e fundações públicas (artigo 30 da Lei Estadual nº 19.191/2015). 

Nessa linha, não há necessidade de prévio depósito de emolumentos, taxas judiciárias, acréscimos legais, 
custas, contribuições ou de quaisquer outras despesas, cujo pagamento será diferido, desde que 
regularmente inscritas na dívida ativa, devendo eventuais editais serem publicados gratuitamente nos 
diários oficiais eletrônicos dos respectivos entes federativos ou do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 
cujos valores para todos os atos de protesto e cancelamento serão aumentados em 50% para a 
compensação financeira pelo recebimento diferido. 

Preste atenção! A quitação dos valores aqui relatados será realizada no ato elisivo ou de cancelamento do 
protesto. Desta forma, o cálculo será feito com base na tabela em vigor na data em que ocorrer o respectivo 
cancelamento ou elisão, caso ocorra após o tríduo legal. 

CUIDADO! A Fazenda Pública não paga custas e emolumentos nos casos de desistência ou cancelamento 
por remessa indevida do título, bem como nos casos de sustação judicial do protesto em caráter definitivo. 

4.6. DICA 6 – PROCEDIMENTO PARA INTIMAÇÃO POR 

EDITAL  

O tabelionato de protestos deve efetivar a intimação por edital quando for residente ou domiciliada fora da 
competência territorial do tabelionato (artigo 269, I das normas). Porém, nesse caso de domicílio fora da 
competência, deverá o Oficial expedir “comunicação ou recibo equivalente, no endereço fornecido pelo 
apresentante, acerca dos elementos identificadores do título ou do documento de dívida, das providências 
possíveis para o pagamento da dívida e da data da publicação da intimação por edital, que deverá ser fixada 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do protocolo, observando-se, neste caso, o prazo para a 
lavratura do protesto, conforme dispõe o artigo 13 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997”. 
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A fixação do edital será efetivada na sede do Tabelionato de Protesto, em “lugar visível ao público, e 
publicado, uma vez, pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária, podendo ser realizada em 
jornal eletrônico, de livre e amplo acesso ao público até a data do registro do protesto”. 

4.7. DICA 7 – DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR  

O devedor tem direito a se manifestar contrariamente ao protesto, porém é de pouca eficácia tal ato, uma 
vez que sua manifestação escrita permite o protesto imediato do título ou do documento de dívida. 

Seu descontentamento escrito será numerado, arquivado e integra, para todos os efeitos o instrumento 
ou à respectiva certidão, obrigatoriamente, por cópia autêntica ou certidão narrativa. 

O mecanismo que afasta o protesto é a ação de sustação de protesto delineada jurisdicionalmente; ou o 
apontamento de uma falha formal no título ou documento. 

4.8. DICA 8 –  DIA ÚTIL PARA PROTESTO 

O expediente bancário é que delimita o dia ser útil ou não. Para efeitos de contagem, não será considerado 
útil quando não houver expediente público bancário, ou aquele em que este não observar ao horário normal. 

Mas em caso de greve bancária, como devem ser considerada a contagem para o protesto? No caso de 
greve no serviço bancário, mesmo com quadro reduzido de pessoal, não haverá suspensão de prazo para 
protesto se o atendimento ao público pela rede bancária obedecer ao horário normal. 

4.9. DICA 9 – TABELIÃO DE PROTESTOS NOVO – EMOLUMENTOS 

FICAM? 

O tabelião que praticou o ato tem o direito aos emolumentos devidos pela protocolização de título ou 
documento de dívida protestado (artigo 312 do código de normas). 

Desta forma o novo tabelião ou o responsável interino tem direito apenas aos emolumentos devidos pelo 
cancelamento do registro do protesto, cabendo-lhe transferir os emolumentos devidos pela protocolização 
para o tabelião que à época praticou o ato, ou, ainda, para o seu respectivo espólio ou herdeiros. 

Caso descumpra o relatado nessa diretiva, responderá funcionalmente pelo falha, além de outras sanções 
cíveis e criminais cabíveis. 
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4.10.DICA 10 – CENTRAL NACIONAL 

Dentro do módulo CIP – Central de Informações de Protesto, deverá o Tabelião enviar para formação do 
banco de dados, gratuita e diariamente, no segundo dia útil seguinte à prática do ato, em meio eletrônico, 
o documento denominado “ARQUIVO DIÁRIO”, com as informações relativas aos protestos lavrados por falta 
de pagamento, bem como aos protestos cancelados e suspensos. 

Importante verificar que há letras próprias para algumas informações de cada protesto, como por exemplo, 
os nomes do apresentante e do endossatário, tipo do endosso, utilizando-se as siglas “T” para endosso 
translativo, “M” para endosso mandato ou em branco, quando não houver endosso. 

Outras letras importantes para o envio são do tipo de ocorrência e respectiva data, utilizando-se as siglas 
“P” para protesto, “C” para cancelamento, “S” para sustado judicialmente e “A” para averbação. 

5. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS   

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular. 

5.1. DICA 1 - AVERBAÇÕES 

Determina o artigo 568 do CN/GO que serão averbados no registro de nascimento, dentre outros: a) a 
sentença que decretar a nulidade ou anulação do casamento; b) a sentença que decretar a perda ou a 
suspensão do poder familiar; c) a sentença ou escritura pública de divórcio, de separação judicial e de 
restabelecimento da sociedade conjugal; d)  a sentença ou escritura pública de dissolução de união estável, 
se previamente registrada; e)  a sentença que não reconhecer vínculo de filiação; f) o ato judicial ou 
extrajudicial de reconhecimento de filiação; g) a abreviatura ou alteração de nome ou de outro elemento do 
registro. 

O rol acima descrito não é taxativo, uma vez existirem outros atos passíveis de averbação, como: a) perda 
ou retomada de nacionalidade brasileira; b) perda, suspensão e destituição do poder familiar; c) alteração 
de nome do registrado, seus genitores ou avós; d) guarda e tutela; e) sentença concessiva de adoção do 
maior; e) sentença de adoção unilateral de criança ou adolescente; f) qualquer outra alteração no registro 
decorrente de determinação judicial ou procedimento administrativo legalmente previsto.  

5.2. DICA 2 - ALTERAÇÃO PATRONÍMICO 

Sabemos que a alteração necessária do patronímico familiar por subsequente matrimônio dos pais será 
processada a requerimento do interessado independentemente de procedimento de retificação e averbada 
no assento de nascimento do filho, tendo em vista a previsão do Provimento 82/2019-CNJ c/c artigo 737 
CN/GO. 
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Para que ocorra a presente alteração basta o requerimento do interessado instruído com documento 
comprobatório legal e autêntico (Exemplo: certidão de casamento, certidão de casamento com 
averbação...), e documento de identificação. Ainda assim, sugere-se para, no casos de registrados menores 
de idade, a assinatura dos ambos os pais no requerimento.  

5.3 DICA 3 - REGISTRO DE UNIÃO ESTÁVEL 

O Provimento 37/2014-CNJ trouxe a faculdade do registro da união estável realizada por meio de sentença 
declaratória, bem como da escritura pública. Contudo, o artigo 726 CN/GO trouxe a possibilidade do registro 
através de sentença, escritura pública ou instrumento particular declaratório de reconhecimento ou de 
dissolução de união estável. 

O presente assento será lavrado no livro “E” da comarca em que os companheiros têm ou tiveram seu último 
domicílio e deverão ser apresentados os documentos previstos no artigo 727 da normativa estadual.  

Vale destacar que é vedado o registro de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, 
exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de 
sentença judicial transitada em julgado. Por fim, ainda dentro do tema, após finalizado o registro da união 
estável, a alteração do regime de bens somente será retificada por ordem judicial. 

5.4. DICA 4 - ÓBITO - PESSOA DESAPARECIDA E MORTE 

PRESUMIDA 

O assento de óbito de pessoa desaparecida em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra 
catástrofe será lavrado no Livro “C”, mediante o cumprimento de mandado judicial, expedido nos autos de 
justificação, quando provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver 
para exame. 

Entretanto, o registro de sentença de declaração de morte presumida será lavrado na serventia da 
circunscrição de onde o ausente teve seu último domicílio, com as mesmas cautelas e efeitos do registro de 
ausência e esse registro se dará no livro “E”. 

5.5. DICA 5 - ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS 

Determina o artigo 691 CN/GO que a modificação do regime de bens do casamento decorrerá de pedido 
formulado por ambos os cônjuges, em procedimento de jurisdição voluntária, em que o Juízo da Vara de 
Família da comarca do domicílio ou da residência do casal, publicará edital com prazo de 30 (trinta) dias, a 
fim de resguardar direitos de terceiros. 
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Após intervenção do Ministério Público e ocorrendo o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos 
mandados de averbação aos serviços de registro civil de pessoas naturais e de registro de imóveis, e, caso 
qualquer dos cônjuges seja empresário, à Junta Comercial respectiva.  

5.6. DICA 6 - CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO 

A conversão da união estável em casamento será requerida pelos conviventes ao oficial de registro civil de 
pessoas naturais de seu domicílio. Para que ocorra, o casal deverá apresentar requerimento acompanhado 
de declaração de união estável e de inexistência de impedimentos para o matrimônio. 

Do recebimento do requerimento, será dado início ao processo de habilitação que dependerá da superação 
dos impedimentos legais para o casamento, sujeitando-se à adoção do regime matrimonial de bens e às 
regras de ordem pública pertinente.  

Decorrido o prazo legal do edital, sem que haja impedimento, será lavrado o assento da conversão da união 
estável em casamento, no livro B, independentemente de qualquer solenidade e celebração do matrimônio. 

5.7. DICA 7 - CASAMENTO RELIGIOSO 

Define o artigo 663 CN/GO que o casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do 
casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da 
data de sua celebração. Assim, o registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos 
para o casamento civil, sendo que como regra geral, haverá previa habilitação ao casamento. 

Especificamente sobre o termo ou assento do casamento religioso este conterá os dados da celebração, 
como data, lugar, culto religioso, nome e qualidade do celebrante, a serventia que expediu a habilitação, 
nomes, profissões, residências, nacionalidades das testemunhas que o assinarem e os nomes dos 
contraentes, sendo necessário o reconhecimento da firma do celebrante.  

Ainda assim, caso o documento referente à celebração do casamento religioso omitir requisito que dele deva 
constar, autoriza a normativa estadual que os contraentes suprirão a falta mediante declaração por ambos 
assinada ou declaração tomada por termo pelo oficial de registro ou escrevente autorizado. 

5.8. DICA 8 - CADÁVER NÃO RECLAMADO 

O cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, no prazo de 30 (trinta) dias, poderá ser destinado 
às escolas de medicina, para fins de ensino e de pesquisa de caráter científico.  Será a escola de medicina 
que requererá a lavratura do assento de óbito junto ao registro civil de pessoas naturais, apresentando, 
obrigatoriamente, os documentos da remessa do corpo e a Declaração de Óbito. 
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Autuado o requerimento o solicitante promoverá a expedição de editais, a serem publicados nos principais 
jornais da cidade, durante 10 (dez) dias alternados e pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos quais constarão todos 
os dados identificadores disponíveis do cadáver e a possibilidade de serem dirigidas reclamações de 
familiares ou responsáveis legais ao oficial de registro competente.  

Cumpridas as publicações, os autos serão remetidos ao juízo com competência em registros públicos para 
apreciação de eventual reclamação ou concessão de autorização para a lavratura do assento de óbito. 
Autorizada a lavratura do assento será consignado no mesmo o destino do corpo do de cujus. 

5.9. DICA 9 - COMPOSIÇÃO DO NOME 

A respeito do registro de nascimento, o artigo 609 CN/GO traz como dever do Titular orientar os pais acerca 
da conveniência de acrescer um sobrenome, a fim de se evitar prejuízos à pessoa em razão da homonímia. 

Ainda dentro das regras sobre nome e prenome, determina a normativa estadual que os agnomes “Filho”, 
“Júnior”, “Neto”, “Sobrinho” ou congêneres serão utilizados apenas ao final do nome e quando repetir de 
forma idêntica o prenome e patronímico do homenageado. 

Também se admite a inclusão, junto ao sobrenome do genitor, de sobrenomes de outros ascendentes do 
registrado, desde que comprovado o parentesco.  Por fim, as partículas de ligação no sobrenome, tais como 
“de” ou “e”, não são elementos essenciais do sobrenome e podem ser suprimidas ou acrescidas, a escolha 
do declarante.  

5.10. DICA 10 - ESCRITURAÇÃO 

Os livros A, B, B-Auxiliar e C serão divididos em três partes, às quais se lançará na da esquerda o número de 
ordem, na central o assento e na da direita o espaço para as averbações e anotações. Entretanto, adotado o 
livro de folhas soltas será escriturado em folha do tipo A4 e poderá, ser lavrado conforme ata, sendo lançado 
no canto superior esquerdo o número do livro, no centro, o número de folha e no canto superior direito, o 
número de ordem, sem deixar espaço, de forma que o verso da folha será reservado para anotações e 
averbações.  

Para cumprir com as anotações e averbações à margem do assento, o Código de Normas autoriza a utilização 
de etiqueta adesiva, de livre contratação pelo oficial da Serventia. 

6. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E 

DOCUMENTOS 

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular. 
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6.1. DICA 1 - ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA 

Os livros obrigatórios do RCPJ (Protocolo, Livro A e Livro B) podem ser escriturados eletronicamente, sendo 
certo que o Livro Protocolo do RCPJ será distinto do Livro A - Protocolo do RTD. 

Note-se: 

“Art. 486. A escrituração do Livro de Protocolo do Registro Civil de Pessoas Jurídicas será distinta e 
independente àquela do Livro “A” de Protocolo do Registro de Títulos e Documentos.” 

“Art. 488. Os livros obrigatórios serão encadernados conforme previsto nas regras gerais de escrituração 
deste Código, ou mantidos eletronicamente, disponíveis para impressão.” 

6.2. DICA 2 - VISTO POR ADVOGADO 

A regra geral é que todos os contratos sociais e estatutos das pessoas jurídicas recepcionados pelo RCPJ 
devem ser visados por advogado, conforme exigido pelo Estatuto da OAB (art. 1, §2, Lei 8.906/94). A exceção 
fica por conta das sociedades simples enquadradas, para efeitos fiscais, como microempresa – ME e empresa 
de pequeno porte – EPP, nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 
(art. 9, §2, Lei Complementar 123/06). A regra foi pensada para as sociedades empresárias, mas é tranquilo 
o entendimento atualmente de que a regra também se aplica às sociedades simples. 

Note-se: 

“Art. 490. (...) §1º. O ato e contrato constitutivo de pessoa jurídica, incluindo os relativos às fundação de 
direito privado fiscalizada pelo Ministério Público e o estatuto da sociedade civil, somente serão admitidos a 
registro quando visados por advogado, ressalvada a microempresa – ME e empresa de pequeno porte – EPP.” 

6.3. DICA 3 -  VEDAÇÕES AO RCPJ 

Certos atos não podem ser recepcionados pelo RCPJ. Conhecê-los é muito relevante. Alguns são até 
intuitivos, como a proibição de registro de mais de uma pessoa jurídica com o nome idêntico ou semelhante 
ao de outra e o registro ou averbação de ato de pessoa jurídica ainda não registrado na serventia. Outros 
atos chamam atenção, como a proibição do registro de sociedade cooperativa, factoring e de empresário 
individual; o registro de sociedade de advogados; e o registro de sociedade formada por cônjuges, entre si 
ou com terceiros, casados no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. 

Note-se: 

“Art. 492. É vedado no serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas: I – da mesma comarca, o registro de 
sociedade, associação e fundação ou a matrícula de jornal, periódico, oficina impressora, empresa de 
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radiodifusão e agência de notícia com denominação idêntica ou semelhante a outra já existente, que possa 
ocasionar dúvida ao usuário do serviço; II – o registro ou averbação de qualquer ato relativo à pessoa jurídica 
caso não esteja registrado seu ato constitutivo no mesmo serviço; III – o registro de sociedade cooperativa, 
factoring e de empresário individual; IV – o registro de pessoa jurídica que inclua ou reproduza em sua 
composição, sigla ou denominação de órgão público da administração direta, indireta e de organismo 
nacional e internacional, bem como serviço público delegado a particular; V – o registro de sociedade de 
advogados ou de outra que inclua, entre suas finalidades, a atividade de advocacia; VI – o registo de ato de 
sociedade declarada como empresária, por constituir atribuição exclusiva do Registro Público das Empresas 
Mercantis; e VII – o registro de sociedade formada por cônjuges, entre si ou com terceiros, casados no regime 
de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória, exceto se um dos sócios for exclusivamente 
de serviços. Parágrafo único. Havendo na comarca mais de um Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o oficial 
informará aos demais a denominação com a qual pretenda a pessoa jurídica ser constituída, para os fins do 
disposto no inciso I, ao que estes o responderão no prazo de 2 (dois) dias.” 

6.4. DICA 4 - PARTIDOS POLÍTICOS 

O RCPJ recepciona os atos dos partidos políticos que digam respeito à sua forma federada. Assim, o diretório 
estadual será registrado no RCPJ de Goiânia; e o diretório municipal, no RCPJ de cada município. Atenção 
para o fato de que o registro do diretório zonal ou municipal NÃO depende da existência de diretório 
estadual. 

Note-se: 

“Art. 496. O registro de partido político observará os requisitos no art. 495 e na legislação específica. § 1º. O 
diretório estadual de partido político será registrado nos serviços de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da 
Comarca de Goiânia. §2º. O diretório municipal de partido político será registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas de cada município, mediante apresentação da ata de aprovação de sua criação ou eleição e da cópia 
da última alteração estatutária do partido. §3º. O registro de diretório zonal ou municipal independe da 
existência de diretório estadual” 

6.5. DICA 5  - ADMINISTRADOR ESTRANGEIRO 

O estrangeiro pode ser administrador de pessoa jurídica brasileira. Mas, para tanto, exige-se a demonstração 
de sua estadia regular em território nacional, com o respectivo visto. 

Note-se: 

“Art. 498. Havendo administrador estrangeiro, exigir-se-á visto de sua permanência legal no país.” 
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6.6. DICA 6  - PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE NO RTD 

O RTD, como os demais registros, está subordinado ao princípio da territorialidade. Mas este princípio não é 
aplicável ao caso do registro feito para notificação e do registro feito para conservação e perpetuidade. 

Note-se: 

“Art. 517. (...) §2º. O princípio da territorialidade não se aplica à notificação e ao registro facultativo de 
qualquer documento para sua exclusiva guarda e conservação.” 

6.7. DICA 7 - DIREITOS REAIS IMOBILIÁRIOS 

Admite-se o registro de título ou documento que tenha por objeto direito real imobiliário, desde que 
destinado exclusivamente a sua conservação e perpetuidade, bem como à fixação da data. E isso deve ser 
consignado expressamente no documento. A autorização chama atenção, pois contrasta com a expressa 
vedação prevista para estes casos em outros estados da federação. 

 Note-se: 

“Art. 521. Poderá ser registrado documento que tenha por objeto a transmissão, constituição ou extinção de 
direito real sobre bem imóvel, desde que se destine unicamente à conservação e fixação da data, a ser 
consignado expressamente no ato, não gerando a constituição de domínio ou de outro direito real.” 

6.8. DICA 8 - REGISTRO DE CÓPIA AUTENTICADA 

O sistema extrajudicial trabalha, via de regra, com documentos originais, pois é desta exigência que depende, 
por exemplo, a prerrogativa da autenticidade e até mesmo da fé pública. Portanto, os documentos a serem 
apresentados ao RTD, para efeito de publicidade ou de eficácia em relação a terceiro, não podem ser cópias, 
ainda que autenticadas, exceto quando forem meros anexos do documento principal. 

Note-se: 

“Art. 522. É vedado o registro de cópia obtida por qualquer meio de reprodução, ainda que autenticada, seja 
para fins de publicidade ou de eficácia em relação a terceiro, salvo se constar como simples anexo de 
documento original submetido a registro.” 

6.9. DICA 9 - UNIÃO ESTÁVEL 

A União Estável geralmente é recepcionada pelo RCPN e pelo RI. Para produzir efeito em direitos da 
personalidade, com adoção de sobrenome de convivente, por exemplo, exige-se a transcrição no Livro E do 
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RCPN. Para interferir no regime de bens, afetando imóveis específicos, exige-se o registro no Livro 3 do RI. 
Mas, para efeitos meramente declaratórios, fazendo prova de obrigações convencionais, assegurando 
conservação e perpetuidade, bem como para marcar a data, a união estável declarada por instrumento 
público ou particular pode ser levada a registro no RTD. 

Note-se: 

“Art. 523. Os instrumentos particulares declaratórios de união estável e da respectiva dissolução poderão ser 
registrados no Registro de Títulos e Documentos do domicílio dos conviventes para fazer prova das obrigações 
convencionais e para validade contra terceiros” 

6.10. DICA 10 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

A notificação extrajudicial é um dos atos mais praticados no RTD, devendo ser de pleno conhecimento do 
candidato o seu funcionamento. É preciso compreender que se trata de uma notificação de um ato de 
registro. Ou seja, primeiro registra-se o título ou documento e, depois, notifica-se de seu conteúdo o 
interessado. A certidão respectiva será lavrada na coluna de anotações. A notificação em si será feita 
pessoalmente, por via postal, por meio eletrônico ou por edital. 

Note-se: 

“Art. 552. O oficial notificará, mediante requerimento do apresentante, os demais interessados que 
figurarem no título, documento ou papel apresentado e a qualquer terceiro indicado, acerca do registro ou 
da averbação. (...) §2º. A certidão de notificação ou de entrega de registro será lavrada na coluna da 
anotação, no livro competente, à margem do respectivo registro. (...) §4º. A diligência de notificação ocorrerá 
diariamente, no horário compreendido entre 6h e 20h, exceto aos domingos e feriados.” 

“Art. 553. A notificação extrajudicial poderá efetivar-se pessoalmente, via postal, meio eletrônico, Sistema 
de Registro Eletrônico de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas ou edital, pelo oficial da escolha 
do apresentante, averbando-se ao registro o resultado positivo ou negativo.” 

“Art. 558. Efetuar-se-á a notificação, por edital, a requerimento do interessado, por meio da afixação do 
conteúdo integral do documento registrado em local próprio da serventia e da sua publicação, em 3 (três) 
dias consecutivos, em jornal de grande circulação ou veículo de comunicação eletrônica.” 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E aí pessoal, tudo certo com o material? Esperamos que vocês tenham gostado! 

Quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões, mandem-nos uma mensagem nas redes sociais! 

Convidamos vocês para participarem do nosso canal do Telegram. Que tal? 
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Eis o link: 

https://t.me/estrategiacartorios 

Venha estudar conosco e ser um Oficial de serventia extrajudicial. 

Bons Estudos! 

https://t.me/estrategiacartorios
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