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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. 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, 
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RT 2013), com destaque para o livro Erschöpfungsgrundsatz und Lizenzvertrag, editora Dr. Kovac, 
Hamburgo, 2011. 

5. 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. 

6. Paulo Henrique Martins de Sousa – Doutor, Mestre e Bacharel em Direito pela Universidade 
Federal do Paraná – UFPR. Visiting Researcher no Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht (Hamburgo/Alemanha). Ex-Professor de Direito na Universidade 
Federal de Brasília – UnB e na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 
Coordenador de diversos Programas de Pós-Graduação em Direito da UNILEYA. Professor de 
diversos Programas de Pós-Graduação nacionais. Professor em Cursos Preparatórios para 
Concursos Públicos e Exame da OAB. Professor de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do 
Consumidor e Legislação Civil Especial de concursos. Parecerista ad hoc de revistas jurídicas 
científicas, avaliador e pesquisador. Advogado em Brasília/DF, especializado nos Tribunais 
Superiores. Autor de diversas obras jurídicas. 

7. Alessandro Sanchez - Mestre em Direito. Professor de Direito Empresarial e Prática Empresarial 
em grandes cursos preparatórios de todo o país, principalmente no Estratégia Concursos e OAB 
e programas de Pós-Graduação em Direito e Advocacia Empresarial. Escritor de obras jurídicas 
pelas Editoras Método e Saraiva, tendo escrito a primeira obra do país no tema Prática Jurídica 
Empresarial. Autor da obra Direito Empresarial Sistematizado que explica o direito com ênfase 
em concursos por meio de sistematização e infográficos. Professor de Oratória e Argumentação 
Jurídica para Advogados em todo o país. Conferencista e Palestrante em Universidades de todo o 
país. 

8. Rodrigo Vaslin - Juiz Federal Substituto do TRF da 3ª Região, ex-juiz do TRF1 e TRF4, graduado 
pela UFMG (láurea acadêmica - melhor aluno), pós-graduado em Processo Civil. Aprovado nos 
concursos de Procurador do Estado do Mato Grosso, Defensor Público de Minas Gerais, Defensor 
Público Federal, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Juiz 
Federal Substituto da 1ª Região e Juiz Federal Substituto da 4ª Região. Também aprovado nos 
concursos para Técnico do TRT 3ª Região e TRF 1ª Região, Analista do TJMMG e TJDFT, Advogado 
da Copasa e da Telebrás. 

9. Bruno Betti - Procurador do Estado de São Paulo. Especialista em Direito Administrativo. 
Professor 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 Santa Catarina.  
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Assim, teremos disciplinas da atividade específica que representam quase vinte e cinco da prova de 
que irá participar; além de Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Processual 
Civil e Empresarial. 

Com isso, esse material conta com 75% da prova de que irá participar! 

Esperamos que o material seja útil! 

1. TEORIA GERAL DOS ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 

Antes de passarmos às dicas propriamente ditas, importante mencionar que o TJSC anulou a prova anterior 
e efetuou a troca de banca (IESES).  

Apesar de a FGV não ter “tradição” nos concursos para outorga de delegações, a exemplo da Vunesp, é 
possível que tenhamos uma prova sem grandes invenções, uma vez que é do interesse do Tribunal que tudo 
corra bem. Quanto maior a necessidade de se evitar surpresas, maior é a probabilidade de o examinador 
recorrer a texto normativo, porque isso diminui o número de recursos e de possíveis anulações, e inibe a 
judicialização e procedimentos no CNJ.  

1.1. DICA 1 – A BOA E VELHA LEI N. 8.935/1994 

De início, pode soar meio óbvio. “Sério que você vai falar na Lei de Notários e Registradores?”, pensa você. 
Sim, a primeira dica é: leia a lei do começo ao fim dias antes da prova. A ideia não é decorar tudo, mas ter 
proximidade com o texto para resolver eventuais questões que reproduzirem trechos da LNR. É uma lei 
relativamente curta e que tem um excelente custo-benefício. A regulamentação da atividade está ali. 

Lembre-se de que apesar de parecer batida, é a primeira lei mencionada no texto do  
art. 236 da Constituição da República, o qual, como você bem sabe, faz menção aos serviços notariais e de 
registro. Voltaremos a falar de outros tópicos abordados na referida lei, mas, por ora, a dica é esta: 
familiaridade com o texto da Lei n. 8.935. Não pule trechos que julga saber de cor. Simplesmente leia.  

1.2. DICA 2 – JURISPRUDÊNCIA DO STF 

Jurisprudência recente é sempre de interesse do examinador para selecionar o candidato atualizado.  

Na Jurisprudência do STF, temos como relevantes os seguintes julgados: 

ADI 1531 – Decidiu que a vereança não é mais compatível com o exercício concomitante da atividade notarial 
e de registro, ainda que exista compatibilidade de horários. Para se candidatar, o titular deve se afastar 90 
dias antes do pleito, e quem assume o gerenciamento da serventia é seu substituto legal (aquele do §5º do 
art. 20 da LNR). Se eleito, deve se afastar na diplomação. O recebimento de emolumentos integrais não é 
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afetado, uma vez que é direito do titular. Esse julgado implicou a alteração do Provimento n. 78/2018 do 
CNJ.  

RE 842.846/SC – Em sede de repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: “O Estado responde, 
objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem 
dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena 
de improbidade administrativa”.  

1.3. DICA 3 – DIREITOS DOS TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO 

Os deveres são muitos, os direitos não.  

Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito 
à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas 
hipóteses previstas em lei. 

Art. 29. São direitos do notário e do registrador: 

I - exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia; 

II - organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar.   

Não é incomum que as provas misturem direitos e deveres. Sabendo os direitos, que são em menor número, 
suas chances de acertar uma questão desse tipo aumentam.  

1.4. DICA 4 – PROVIMENTO N. 88/2019 

O combate à corrupção e às organizações criminosas é um assunto muito caro à população brasileira e à 
comunidade internacional. Com vistas a dar efetividade ao disposto na Lei n. 9.613/1998, posteriormente 
alterada pela Lei n. 12.683/2012, o CNJ editou, em 2019, o Provimento 88/2019, que dispõe sobre a política, 
controles e procedimentos a serem adotados pelos notários e registradores visando à prevenção dos crimes 
de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.  

São abarcados os atos notariais protocolares e os atos registrais (exceto os relativos às pessoas naturais) 

Destacamos o art. 5º: 

Art. 5º Os notários e registradores devem avaliar a existência de suspeição nas operações ou propostas de 
operações de seus clientes, dispensando especial atenção àquelas incomuns ou que, por suas características, 
no que se refere a partes envolvidas, valores, forma de realização, finalidade, complexidade, instrumentos 
utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar indícios dos crimes de lavagem 
de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou com eles relacionar-se.   
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1.5. DICA 5 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA LNR 

Nas disposições gerais da LNR, destacamos: 

Art. 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, independentemente de autorização, todos os 
atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços, podendo, ainda, adotar sistemas de 
computação, microfilmagem, disco ótico e outros meios de reprodução. 

Art. 42. Os papéis referentes aos serviços dos notários e dos oficiais de registro serão arquivados mediante 
utilização de processos que facilitem as buscas. 

1.6. DICA 6 – IDENTIFICAÇÃO DE ESTRANGEIROS 

O estrangeiro é identificado por seu passaporte, exceto se houver tratado internacional que permita a 
aceitação do documento de identificação do seu país. 

A prova de idade, estado civil e filiação pode se dar por cédula especial de identidade, passaporte, atestado 
consular e certidão de nascimento. Será admitida prova de estado civil e filiação também por qualquer 
documento oficial de acordo com a legislação do país de origem, e, para os imigrantes que se encontram na 
condição de refugiado, apátrida, asilado ou em acolhimento humanitário, será aceita a declaração 
testemunhal como prova de estado civil e filiação.  

E se ele não falar português? Se qualquer interessado não souber o idioma nacional e o delegatário não 
entender aquele em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não 
o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do delegatário, tenha idoneidade e conhecimento 
suficiente. 

1.7. DICA 7 – LIVROS ADMINISTRATIVOS 

Além dos livros de cada especialidade, as serventias, obrigatoriamente, manter livros administrativos. São 
três: 

a) Livro de visitas e correições é escriturado no padrão de folhas soltas (100), fica sob a guarda e 
responsabilidade do delegatário. É preenchido com o arquivamento dos relatórios correcionais, 
produzidos pelas competentes autoridades judiciárias fiscalizadoras, sem a necessidade dos anexos 
e eventuais documentos tombados nas correições   

b) Diário auxiliar da receita e da despesa, que observará o modelo usual para a forma contábil e terá 
suas folhas divididas em colunas para anotação da data, da discriminação da receita e da despesa, 
além do valor respectivo, devendo, quando impresso em folhas soltas, encadernar-se tão logo 
encerrado. 
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c) Controle de depósito prévio às especialidades em que é aplicável. Pode ser escriturado apenas 
eletronicamente.  

1.8. DICA 8 – QUALIFICAÇÃO DO INTERESSADO 

Certo é que a prática notarial e registral exige a qualificação dos interessados para certos atos. O que ela 
deve conter? Ressalvadas as proibições legais, devem constar todos os dados possíveis de identificação, 
como nacionalidade, profissão, idade, número de inscrição no CPF/CNPJ, documento de identificação, estado 
civil, domicílio e endereço completo. Não é permitido usar expressões genéricas como “residente neste 
município, distrito ou subdistrito”, pois não identificam efetivamente o local.  

É proibido, igualmente, o uso de abreviaturas. Os nomes devem ser escritos de forma completa, ou seja, com 
nome e sobrenome.  

1.9. DICA 9 – LIVROS QUE PODEM SER MANTIDOS EXCLUSIVAMENTE 

EM MEIO ELETRÔNICO 

De acordo com o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJSC, a adoção de escrituração 
virtual não afasta a obrigatoriedade dos livros em meio físico, os quais são formados a partir da impressão 
diária dos dados extraídos dos sistemas informatizados de automação. 

Porém, apesar dessa regra, há menção expressa a livros que podem ser mantidos exclusivamente em meio 
eletrônico: a) livros de protocolo de notas e protestos; b) livro índice de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 
c) livro de indicador pessoal do Registro de Títulos e Documentos; d) livro de registro de proclamas; e) livros 
de indicadores real e pessoal do Registro de Imóveis; e) livro de Registro de Protesto; f) livro de protocolo do 
Registro de Títulos e Documentos; e, g) livro de protocolo do Registro Civil de Pessoas Jurídicas.  

1.10.DICA 10 – LEI 10.169/2000 – VEDAÇÕES 

Essa é a lei que regula o § 2º do art. 236 da Constituição. Estabelece as normas gerais para fixação de 
emolumentos. Conta com apenas 10 artigos. Interessa-nos, aqui, o art. 3º: 

Art. 3º É vedado: 

II – fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto dos serviços notariais 
e de registro; 

III – cobrar das partes interessadas quaisquer outras quantias não expressamente previstas nas tabelas de 
emolumentos; 
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IV – cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação ou que teve de ser refeito ou 
renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro; 

VI - impor ao registro e averbação de situações jurídicas em que haja a interveniência de produtor rural 
quaisquer acréscimos a título de taxas, custas e contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira de 
previdência, fundo de custeio de atos gratuitos e fundos especiais do Tribunal de Justiça, bem como de 
associação de classe, ou outros que venham a ser criados. 

Lembre-se que o descumprimento de qualquer prescrição legal ou normativa caracteriza infração disciplinar. 
Por isso é importante ter ideia das proibições em relações a emolumentos.  

2. REGISTRO DE IMÓVEIS  

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular. 

2.1. DICA 1 – RECONHECIMENTO DE FIRMA 

Via de regra, os documentos apresentados ao registro de imóveis devem ter a firma de seus signatários 
reconhecida por tabelião de notas (art. 221, II, da Lei 6.015/1973).  

O Código de Normas de SC procura coibir exageros neste tema.  

O primeiro artigo do Título V, Registro de Imóveis, é dedicado a afastar a necessidade de reconhecimento de 
firma (art. 616). Ele menciona que não se deve exigir o reconhecimento de firma, quando o documento é 
assinado na própria serventia, na presença do Oficial ou preposto, por pessoa devidamente identificada (art. 
616, §1). Também não se deve exigir o reconhecimento de firma, em caso de documento eletrônico, assinado 
eletronicamente (art. 616, §4).  

Apenas se exige o reconhecimento de firma, se o requerimento for apresentado por terceiro (art. 616, §3). 

Além disso, em geral o reconhecimento é necessário no requerimento e não nos demais documentos que o 
acompanham. Note-se: 

“Art. 656. Exceto nas hipóteses legais ou em caso de dúvida, não se exigirá reconhecimento de firma nos 
documentos que acompanham o requerimento do interessado ou nos títulos. Parágrafo único. A dúvida 
relativa ao reconhecimento de firma deve ser justificada pelo oficial em expediente que ficará arquivado na 
serventia.” 
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2.2. DICA 2 – ESCRITURAÇÃO DO PROTOCOLO 

Na escrituração do Livro 1 - Protocolo, devem ser considerados apresentantes as pessoas para quem o 
registro criar direitos, extingui-los ou publicá-los (art. 624). Em SC, o apresentante não deve ser confundido 
com o portador do título, em um conceito que se aproxima da situação verificada no protesto. 

Apresentante será o adquirente, no ato translativo da propriedade; o credor ou devedor, no ato constitutivo 
de direito real; o autor ou requerente, no registro de citação, penhora, arresto e sequestro; o locador e 
locatário, no atos relacionados à locação; o incorporador, construtor ou condomínio requerente, na 
individualização; o condomínio, nos atos atinentes à respectiva convenção; o instituidor, na instituição do 
bem de família; o requerente, na averbação; o emitente, nas cédulas rurais, industriais, etc. 

O dispositivo lembra o art. 220 da Lei 6.015/1973, mas não se confunde com ele, que tem como referência 
a designação de credores e devedores para fins de escrituração dos atos. 

A opção feita pelo Código de Normas é interessante, mas não se deve perder de vista que, no Registro de 
Imóveis, o registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, desde que custeie as 
respectivas despesas (art. 217, da Lei 6.015/1973). 

2.3. DICA 3 – APROVEITAMENTO DE DOCUMENTOS 

Os documentos complementários (aqueles que não são principais, mas acessórios) não precisam ser 
reiteradamente apresentados para a serventia. 

Na qualificação dos títulos em geral, o oficial poderá aproveitar documentos existentes em seu acervo, ainda 
que utilizados em procedimentos diversos. Também a parte pode requerer a utilização de documento 
previamente apresentado (art. 643-A).  

2.4. DICA 4 – PRIORIDADE X ATENDIMENTO PRIORITÁRIO  

A prioridade está relacionada e vinculada ao número de ordem que o título recebe no protocolo. O título 
apresentado primeiro, será analisado primeiro, podendo inviabilizar o registro de título posterior, que com 
ele seja contraditório. Cria-se a chamada “fila de precedência”. 

A prioridade não se confunde com o atendimento prioritário, determinado por lei aos idosos, grávidas e 
portadores de necessidades especiais. Em tese, nos momentos em que há necessidade de espera, o 
tratamento dessas pessoas deve ser diferenciado. 

Para que um não possa interferir no outro, segundo o Cód. de Normas SC, para o apontamento de títulos, 
decidiu-se pela inexistência de atendimento prioritário (art. 638, §2). 
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Além disso, “§3 A ordem judicial, quando apresentada por oficial de justiça, terá recepção prioritária, mas 
seu lançamento seguirá o fluxo dos demais títulos, vinculado à próxima senha de atendimento comum 
disponível.” 

2.5. DICA 5 – DÍVIDAS DE IPTU E ITR  

As obrigações chamadas de propter rem, ob rem, reipersecutórias ou ambulatórias recebem este nome 
porque acompanham a coisa. Nesses casos, o direito positivo coloca no polo passivo de uma relação 
obrigacional, aquele que for titular do direito real.  

O sujeito ativo pode exigir o cumprimento da obrigação de quem quer que ocupe ou venha ocupar essa 
posição. Ou seja, o proprietário é sujeito de obrigações apenas porque é proprietário e qualquer pessoa que 
o suceda nesta situação assumirá a obrigação. 

É o que acontece com as dívidas de IPTU e de ITR, tributos que incidem diretamente sobre o imóvel. Como 
essas dívidas acompanham o imóvel, quem quer se seja o seu titular, servindo o próprio bem como garantia 
de pagamento, em princípio, essas obrigações não obstam a transmissão do direito de propriedade. 

A este respeito, o Cód. Normas de SC tem providência específica: 

“Art. 651. O registro de título de transferência de imóvel urbano em que não conste menção ou transcrição 
das certidões negativas de tributos incidentes sobre referido bem somente será admitido quando o 
adquirente dispensar, no instrumento, a exibição de tais documentos e assumir a responsabilidade daí 
decorrente.” 

2.6. DICA 6 – MATRÍCULA PROVISÓRIA   

Dois princípios relevantes que instruem o direito imobiliário são a especialidade e a continuidade. 
Especificamente com relação aos imóveis, esses princípios indicam que o bem precisa ser corretamente 
caracterizado; e que deve existir estabilidade do espelho registral, que somente pode ser alterado com 
respeito a procedimento próprio. 

Isso acontece, porque os imóveis tendem à perpetuidade, não perecendo pelo desuso o direito real que 
sobre eles incidir. Por isso, a matrícula foi pensada para ser definitiva. 

Há certos atos, contudo, que não podem esperar a adequação a esses princípios. É o que acontece com a 
penhora, o arresto, o sequestro, a citação de ação real ou pessoal reipersecutória relativa a imóvel, ou 
qualquer outra medida de exceção. Nesses casos, admite-se a abertura de uma matrícula provisória, se 
necessário, para que se resguarde a prática do ato. Note-se: 

“Art. 676. Apresentados mandados ou certidões para registro de penhora, arresto, sequestro, citação de ação 
real ou pessoal reipersecutória relativa a imóvel, ou qualquer outra medida de exceção, e não houver 
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possibilidade de se abrir matrícula com todos os requisitos exigidos pela Lei n. 6.015/1973, no que tange à 
completa e perfeita caracterização do imóvel, o oficial abrirá, somente nesses casos e exclusivamente para 
esses fins, uma matrícula provisória do imóvel com os elementos existentes, para efetuar o registro 
pretendido. 

§1. A matrícula provisória será encerrada por ocasião da definitiva, por meio de averbação da qual conste o 
número da matrícula e o livro para o qual foi transferida. 

§2. Na nova matrícula, far-se-á referência àquela encerrada, como registro anterior, e averbar- se-á a 
existência de eventual ônus ou ação judicial. 

§3. O mandado, o ofício ou a certidão que contiver elementos diferentes dos constantes do registro anterior, 
com relação à caracterização do imóvel ou à qualificação do respectivo proprietário, inviabilizará a 
formalização da matrícula.” 

2.7. DICA 7 – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA   

Antes da prática de atos de constrição judicial, em poder do título executivo, o exequente pode adotar 
medidas extrajudiciais que não só podem proteger os futuros atos de execução judicial, mas que também 
têm aptidão para pressionar o executado ao cumprimento voluntário da obrigação. 

O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida, para fins de averbação no registro de 
imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, CPC). É o 
que se convencionou chamar de averbação premonitória. 

Neste caso, o credor deve formalizar o pedido de execução e aguardar o despacho liminar positivo. Admitida 
a execução, o credor deve se dirigir ao cartório judicial, solicitando certidão, que deve ser emitida sem que 
seja necessário autorização judicial.  

Enunciado 104 JDC/CEJ-CJF: “O fornecimento de certidão para fins de averbação premonitória (art. 799, IX, 
do CPC) independe de prévio despacho ou autorização do juiz.” 

Em poder do documento, o credor poderá promover ato de averbação em matrícula imobiliária, no cadastro 
de veículo ou de outros bens, como embarcações e aeronaves (art. 799, IX, CPC). 

Presume-se em fraude a execução a alienação ou oneração feitas após a averbação (art. 828, §4, CPC). 

Extrajudicialmente, a averbação premonitória pode ser solicitada pelo procurador judicial ou por outro 
procurador. Apenas no segundo caso, a respectiva procuração deverá ter a firma reconhecida, já que no 
primeiro ela segue a regra do mandato judicial. 

Note-se: 
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“Art. 686. Para averbação de que a execução foi admitida pelo juiz, deverá o exequente ou seu procurador, 
apresentar ao registrador certidão fornecida pela unidade jurisdicional em que foi distribuída à execução.  

§1. O registrador fará o protocolo e fornecerá comprovação do recebimento da documentação, vedada a 
exigência de autenticação nos documentos. 

§2. Em se tratando de procurador extrajudicial, será indispensável no instrumento de mandato o 
reconhecimento de firma do mandante e a transmissão de poderes específicos, exigências dispensáveis em 
se cuidando de procurador judicial.  

§3. Provar-se-á a condição de procurador judicial do exequente por meio de apresentação de cópia da 
procuração, vedada a exigência de autenticação no documento. (...)” 

2.8. DICA 8 –  AVERBAÇÃO DO ARRESTO E DA PENHORA  

O direito brasileiro adota o sistema de título e modo. Ou seja, para a constituição, transferência, modificação 
ou renúncia a direitos reais sobre imóveis é preciso de um título, que consubstancie o negócio jurídico. Além 
disso, é preciso praticar um ato subsequente, o registro em sentido amplo. 

O título comporta dois principais sentidos. Em sentido material, título é a causa ou razão justificadora da 
constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais. Em sentido formal, título é o 
documento que consubstancia o ato ou negócio jurídico do qual deriva o direito a ser inscrito. 

Somente são admitidos a registro os títulos enumerados no art. 221, da Lei 6.015/73. Mas o art. 221 faz 
referência apenas ao registro e não à averbação. Para o ato de averbação são aceitos outros documentos, 
como o requerimento escrito e assinado pelo interessado, com firma reconhecida, acompanhado de 
documentos complementares. 

Com relação aos títulos judiciais, são admitidos a registro as cartas de sentença, os formais de partilha, as 
certidões e os mandados extraídos de autos de processo. O nome que se dá ao título judicial é irrelevante. 
Importante é a informação que ele contém. 

No caso de arresto ou penhora, basta cópia do respectivo auto ou termo, não podendo o registrador exigir 
certidão judicial, autenticação nos documentos ou a expedição de mandado judicial. 

Note-se: 

“Art. 686-A. Para averbação do arresto ou da penhora no ofício imobiliário, poderá o exequente ou seu 
procurador, apresentar cópia do respectivo auto ou termo ao registrador, que fará o protocolo e fornecerá 
comprovação do recebimento da documentação, vedada a exigência de certidão judicial, autenticação nos 
documentos ou a expedição de mandado judicial.” 
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2.9. DICA 9 – ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL E REGIME DE BENS  

Em atenção ao princípio da especialidade subjetiva, a alteração do estado civil deve ser averbada na 
matrícula do imóvel. Assim, quando o vínculo matrimonial ou a união estável são desfeitos, essa notícia é 
levada para a matrícula por meio de um ato de averbação. 

Haverá ato de registro neste caso somente se o bem especificamente considerado for objeto de partilha. 

Note-se: 

“Art. 681. A sentença de separação judicial ou divórcio, de nulidade ou de anulação de casamento que versar 
sobre a divisão de bens será objeto de registro independentemente do percentual que tocar a cada um dos 
cônjuges por força da partilha. Parágrafo único. Será, porém, apenas caso de averbação da alteração do 
estado civil sempre que não houver decisão sobre a partilha de bens.” 

Caso o adquirente de imóvel registre a compra ou a aquisição do direito real já no estado civil de casado ou 
em união estável, sua qualificação deve constar de modo adequado no próprio ato de registro. 

Neste caso, haverá ainda a prática de um ato autônomo de averbação, se o casal adotar um regime de bens 
diverso do legal. 

É o que dizem as normas de serviço: 

“Art. 687. É obrigatória a averbação da convenção antenupcial e do regime de bens diverso do legal, no 
registro referente a imóvel ou direito real pertencente a qualquer dos cônjuges, mesmo o adquirido 
posteriormente ao casamento. Parágrafo único. No ato de transmissão, o oficial deverá tomar as 
providências necessárias para que se proceda, quando for o caso, à averbação das convenções antenupciais 
tanto do comprador quanto do vendedor, a fim de garantir a segurança jurídica do negócio.” 

2.10. DICA 10 – ESTREMAÇÃO  

Estremação é uma forma de regularizar registralmente uma situação de condomínio comum imobiliário, 
quando as frações ideais de domínio correspondem, na prática, a uma posse pro diviso do imóvel, ou seja, 
quando a posse é exercida em áreas definidas por cada um dos coproprietários. Pela estremação, extingue-
se parcialmente o condomínio, em face do requerente. 

Para tanto, exige-se escritura pública ou instrumento particular de estremação, contendo a assinatura do 
titular da fração a ser estremada e de seu cônjuge e dos confrontantes e seus cônjuges, respeitado o disposto 
no artigo 108, do Código Civil e, naturalmente, a fração mínima de parcelamento. 

Note-se: 
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“Art. 712-B. Com relação aos condomínios de fato que apresentem situação consolidada e localizada, o oficial 
aceitará pedido de regularização de frações com abertura de matricula autônoma, respeitada a fração 
mínima de parcelamento e condicionada à anuência dos confrontantes das parcelas a serem estremadas. 

§1. O oficial verificará se:  

I - a posse sobre a parcela a estremar conta como no mínimo de cinco (5) anos, permitida a soma do tempo 
dos proprietários anteriores, admitida, para sua comprovação, a declaração do proprietário, corroborada 
pelos confrontantes; 

II - a identificação do imóvel atende aos requisitos legais;  

III - a fração mínima de parcelamento de imóvel rural ou a área mínima de lote urbano foi respeitada, tanto 
na área a ser estremada quanto na remanescente.” 

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, emitido pela Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina, publicado em 2013, e 
com alterações sendo promovidas com base nesse mesmo documento até 2021 (última alteração em 7 de 
outubro de 2021, com o Provimento 48) tem a seguinte estrutura: 

“O código de normas que, neste momento, se apresenta foi dividido em três livros. O primeiro, denominado 
Corregedoria-Geral da Justiça, evidencia o que é este Órgão e de que forma ele se mostra à sociedade. O 
segundo, dedicado aos Serviços Judiciários do Primeiro Grau de Jurisdição, dimensiona duas faces da 
prestação jurisdicional, uma ligada ao cartório e ao gabinete, e outra relacionada às atividades que auxiliam 
o juízo. O terceiro, reservado às Serventias Extrajudiciais, trata de aspectos gerais e específicos do exercício 
das modalidades delegadas dos serviços públicos”. 

E, no tocante à Notas: 
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Ainda, complementa: 

 

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. 
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E nessa mesma linha, as normas do Santa Catarina, em especial, insculpidas no artigo 790 do Código de 
Normas: “Art. 790. O tabelião poderá revisar ou negar curso à minuta que lhe for submetida se entender que 
ela não preenche os requisitos legais para a lavratura do ato. 

3.3. DICA 3 – LIVROS DO TABELIONATO 

Os livros “administrativos” também são obrigatórios aos Tabelionatos de Notas. São eles, os elencados no 
art. 465 do CN-TJSC: 

I – visitas e correições;  

II – diário auxiliar da receita e despesa;  

III – controle do depósito prévio. 

Além disso, a serventia deve ter pelo menos os seguintes livros, conforme art. 792:  

I – Livro de Protocolo de Notas;  

II – Livro de Notas;  

III – Livro de Testamento;  

IV – Livro de Procurações;  

V – Livro de Substabelecimento de Procurações; e  

VI – Livro Índice, mediante fichas ou arquivo eletrônico.   

Vale notar que, ao contrário do que ocorre em outros estados, em Santa Catarina NÃO é obrigatório o uso 
de livro para reconhecimento de firma por verdadeiro. 

3.4.  DICA 4 – ATOS INCOMPLETOS 

Geralmente não é permitido extrair certidão de ato incompleto, salvo em alguns estados em que há 
permissão de certidão narrativa do ocorrido, mencionando faltar assinatura etc. não seria, é claro, uma 
certidão de ato incompleto. 

Em Santa Catarina, não é diferente.  

Porém, se a única assinatura faltante for a do Tabelião, a certidão (do ato) poderá ser expedida. É o que se 
extrai do artigo 511, par. 2º do CN: 

“§2º A certidão baseada em ato incompleto poderá ser expedida independentemente de autorização judicial 
nas hipóteses de falta de assinatura de notário, registrador ou juiz de paz.  
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3.5.  DICA 5 – EMISSÃO DE CERTIDÕES 

Via de regra, os atos são públicos, podendo seu conteúdo ser divulgado de maneira indireta (“publicidade 
indireta”), por meio de certidão. Assim, não se mostra o conteúdo em si, mas se narra o conteúdo de 
determinado ato lavrado às folhas X do Livro Y. 

Alguns atos notariais, no entanto, tem publicidade mitigada, como por exemplo: 

(i) testamentos; e 

(ii) ata notarial com conteúdo sensível. 

No caso de testamento, há normativa da Central de Testamentos e também no artigo 816 do CN: 

Art. 816. O fornecimento de certidões ou informações de testamento somente se dará com a comprovação 
do óbito do testador. 207 Parágrafo único. Enquanto vivo o testador, só a este ou a procurador com poderes 
especiais poderão ser fornecidas certidões ou informações de testamento. 

No caso de ata notarial, é construção doutrinária, baseada nos princípios constitucionais de dignidade de 
pessoa humana e proteção da intimidade. 

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: desde que a ficha-padrão seja preenchida pelo diretor do estabelecimento penal ou 
pela autoridade policial equivalente, com sinal ou carimbo de identificação. 

Fundamento: art. 825 do CN-TJSC.  

3.7. DICA 7 – CONCEITO DE ESCRITURA PÚBLICA 

Nosso conceito: 
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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”. 

3.8.         DICA 8 – ATA NOTARIAL 

A ata notarial conterá, dentre outros elementos insertos no artigo 818, a assinatura do solicitante. 
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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. 

Que, aliás, não é Parte. 

Para reflexão: e se o solicitante não concordar ou não for se beneficiar do que fora narrado pelo Tabelião? 

O pedido está feito, e a constatação realizada.  

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 Santa Catarina – omisso, anteriormente continha norma igual à do 

Código Civil.  

Na prova se fizer menção à Lei 8935/94 remeter-se a ela; se ao Código Civil, ou deixar em aberto, nos parece 

mais acertada a decisão de seguir a norma mais recente (ainda que geral), seguindo a doutrina, ou seja o 

Código Civil.   

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:  
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 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. 

Além dos detalhes acima, importante conhecer bem cada um dos provimentos.  

 

DICA BÔNUS – ESTREMAÇÃO: 

Assunto da moda dos concursos, assunto de prova escrita e também fase oral do Paraná, em outubro de 

2021. 

Em Santa Catarina se admite estremeção?  

SIM. Vide art. 712-A, do CN, inserido em novembro de 2020, por meio do Prov. 63. 

O que o Tabelião faz?  

Pelo CN, chamada de “escritura pública de estremação”: 

Art. 712-C. O oficial [registrador de imóveis, no caso] admitirá a estremação de fração ideal não registrada, 

desde que sejam apresentados para registro, concomitantemente, o título aquisitivo e a escritura pública de 

estremação, adotando-se, no que couber, a previsão do artigo 213, § 13º, da Lei n. 6015, de 31 de dezembro 

de 1973. 

Que tipo de escritura é essa?  

Trata-se de uma escritura declaratória, em que preferencialmente deve constar a anuência dos 

confrontantes.  

ATENÇÃO: Não confundir com desmembramento nem subdivisão! 

4. TABELIONATO DE PROTESTOS 

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular 
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4.1. DICA 1 – DISPENSA DE PROTESTO 

Protesto é necessário para a manutenção do direito de regresso do credor contra os coobrigados do título. 

Porém, há dispensa do protesto, os seguintes: 

 Cédula de Crédito Bancário (CCB) - artigo 44 da Lei 10.931/2004 – endossantes, avalistas e terceiros 
garantidores. 

 Cédula Imobiliária Rural (CIR) – artigo 21, par. 2º da Lei 13.986/2020 – endossantes e avalistas. 

4.2. DICA 2 – PROTESTO IMEDIATO 

As normas de SC autorizam, como outras, o protesto de imediato, quando o devedor se manifesta por escrito 
antes do prazo do tríduo legal, mas a sua irresignação deve constar do instrumento. 

Art. 889. Enquanto não lavrado o instrumento de protesto, o devedor poderá requerer que sejam  
registradas as razões que o levam ao descumprimento da obrigação.  
Art. 890. A manifestação escrita do devedor possibilitará o protesto imediato.  
Parágrafo único. Tal manifestação, que será numerada e arquivada, integrará, para todos os 
efeitos, o instrumento ou a respectiva certidão, obrigatoriamente, por cópia autêntica ou 

certidão narrativa. 

4.3. DICA 3 – CHEQUE EMITIDO POR CONTA CONJUNTA 

Muita atenção pois quem indica quem será protestado é o apresentante, que relatará o nome do signatário 
do cheque em contas conjunta. 

Art. 871. O cheque emitido de conta bancária conjunta somente será apontado contra o 

signatário indicado pelo apresentante. 

4.4. DICA 4 – CONTRAORDEM DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO  

Cuidado uma vez que a contraordem de sustação for efetivada, resultará no imediato protesto, ou em até 
um dia útil; só não ocorrendo caso dependa de manifestação do apresentante nos termos do artigo 888 e 
seu parágrafo único das normas e também do artigo 17, par. 2º da Lei de Protestos. 

Art. 888. Revogada a ordem de sustação, a lavratura e o registro do protesto serão efetivados  
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até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação.  
Parágrafo único. O ato não será lavrado se depender de consulta ao apresentante, hipótese em  
que o prazo será contado da data da resposta.  

4.5. DICA 5 – COBRANÇA PELA INTIMAÇÃO DE CODEVEDORES 

Quando os codevedores estiverem no mesmo local para a intimação do protesto, nenhum valor será devido 
a título de adicional, conforme prevê o artigo 57, parágrafo segundo da Lei Complementar (LC-SC) nº 
755/2019. 

Ademais, não se paga diligência para a intimação de devedor que esteja a até 5km da sede da serventia 
(artigo 57, §1º da LC-SC 755/2019). 

4.6. DICA 6 – REGRA DE COMPETÊNCIA  

As normas vinculam o lugar do pagamento como a primeira verificação a ser efetivada pelo tabelião de 
protestos. A próxima, na falta de declaração do lugar do pagamento será o domicílio do devedor ou sacado; 
faltando as últimas, as normas declinam pela competência do domicílio do credor. 

Em havendo 2 ou mais devedores, e não existindo declaração de lugar do pagamento, a recepção é 
concorrente (tabeliães de protestos distintos) por todos os domicílios dos devedores, sendo de escolha do 
apresentante qualquer deles. 

Art. 854. O título ou documento de dívida serão recebidos, na seguinte ordem, pelo tabelião:  
I – do lugar do pagamento neles declarados;  
II – do domicílio do sacado ou devedor neles indicados; e  
III – do domicílio do credor.  
Parágrafo único. Se houver mais de um devedor, com domicílios distintos e o documento de 
dívida não declarar o lugar do pagamento, a recepção será realizada por tabelião do domicílio de 
qualquer um deles. 

4.7. DICA 7 – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO  

Todas as serventias devem aceitar o pagamento em cartão de débito. A escolha é do usuário.  

Isso que determina a Lei Complementar 755/2019 em seu artigo 11 parágrafo segundo. 
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Art. 11. Pelos atos que praticarem, os delegatários receberão diretamente das partes, a título de 
remuneração, os emolumentos fixados na forma desta Lei Complementar. 
 
§ 1º A forma de recolhimento dos emolumentos será regulamentada por ato do Conselho da 
Magistratura, que poderá autorizar o repasse ao contribuinte de custos e encargos incidentes 
em sua cobrança. 
 
§ 2º Os emolumentos poderão ser pagos, a critério do usuário, por meio de cartão de débito, 
cuja aceitação será obrigatória pelas serventias extrajudiciais. 

4.8. DICA 8 –  PAGAMENTO PELO EXAME DO TÍTULO OU DOCUMENTO 

Não há qualquer pagamento pelo exame de título devolvido por irregularidade formal. 

Vide - artigo 3º do Provimento nº 86/2019, CNJ; bem como do artigo 55, I da Lei complementar 755/2019 
de Santa Catarina. 

4.9. DICA 9 – TABELIÃO DE PROTESTOS NOVO – EMOLUMENTOS 

FICAM COMO? 

A delegação declarada vacante encerra o ciclo do tabelião de protestos, porém, pelo prazo de cinco anos da 
declaração, serão devidos os emolumentos integrais recebidos ao antigo tabelião de protesto, dos 
protestos registrados sem depósito prévio durante sua delegação. (Lei Complementar 755/2019 em seu 
artigo 61) 

Art. 61. Pelo período de 5 (cinco) anos, contado da declaração de vacância do serviço, são devidos 
ao antigo tabelião de protesto os emolumentos recebidos a título de protestos registrados sem 
depósito prévio durante sua delegação. 
 
§ 1º Os valores destinados ao antigo titular do tabelionato de protesto que não forem por ele 
reclamados no prazo de 5 (cinco) anos, contado de sua cientificação, serão destinados ao 
Tribunal de Justiça. 
 
§ 2º Caberá à Corregedoria-Geral da Justiça regulamentar o procedimento a ser adotado. 
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4.10.DICA 10 – LIMITAÇÃO DE TÍTULOS PARA DISTRIBUIÇÃO 

Caso o apresentante cheque com mais de 10 títulos de uma vez, o Distribuidor terá prazo de 24 horas para 
indicar qual serventia será competente para o ato. Logicamente que isso se aplica para comarcas com mais 
de uma serventia de protestos, onde a distribuição é obrigatória pelo método quantitativo e qualitativo. 

Assim determina o artigo 865, parágrafo 1º das normas. 

Art. 865. Em relação ao apresentante, incumbe ao distribuidor:  
I – fornecer recibo com as características do documento de dívida apresentado;  
II – indicar o tabelionato de protesto para o qual foi distribuído; e  
III – orientar sobre a necessidade de comparecimento à serventia, no prazo de 5 (cinco) dias,  
para pagamento dos emolumentos, sob pena de cancelamento e devolução do documento.  
§ 1º Apresentados, de uma só vez, mais de 10 (dez) títulos por um mesmo apresentante, o 
distribuidor terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para indicar o tabelionato para o qual foram  
distribuídos. 

5. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular 

5.1. DICA 1 – ELEMENTOS DO REGISTRO DE NASCIMENTO 

Em relação aos elementos do registro de nascimento previstos na Lei 6.015/1973 o CN/SC nos traz 
pontos importantes a respeito da forma de consignar o endereço dos pais do registrado, como: 

a) O endereço dos pais do registrando deverá ser consignado por completo. 

b) Se os pais possuírem endereços distintos, será consignado, preferencialmente, o daquele que detiver 

a guarda do registrando.  

c) No caso de endereço rural, constará a denominação da propriedade e sua localização, ou outros 

dados identificadores, a critério do oficial. 

5.2. DICA 2 – ALTERAÇÃO DE PATRONÍMICO 

Sabe-se que é permitida a averbação, no assento de nascimento do filho, do patronímico materno ou 
paterno, em decorrência do casamento ou divórcio, independentemente de pedido judicial, mediante 



 

   
30 

 

 

requerimento escrito da parte interessada, acompanhado de documentação comprobatória de ordem legal 
e autêntica.  

Entretanto, prevê o CN/SC (artigo 543-B) que havendo dúvida fundada para efetuar a averbação, o oficial 
não realizará a averbação e enviará para apreciação, eletronicamente, a situação ao juízo competente, em 5 
dias. No expediente, será consignado o motivo da recusa, que poderá ser com base em: 

I - suspeita de fraude;  

II - prejuízo ao filho 

III - não retratar a verdade real;  

IV - infração ao melhor interesse do menor 

V - outro motivo ponderável. 

Recebido o procedimento e autuado, o magistrado ouvirá a parte interessada no prazo de 10 (dez) dias, após, 
se necessário, encaminhará de maneira eletrônica os autos ao Ministério Público para manifestação no 
mesmo prazo. Com o retorno, os autos serão apreciados, em 10 (dez) dias, mediante decisão fundamentada, 
que poderá ser objeto de apelação. 

5.3. DICA 3 – INDICAÇÃO DE PATERNIDADE 

Cabe ao Oficial, em registro de nascimento apenas com a maternidade estabelecida, esclarecer a mãe acerca 
da importância da indicação da paternidade, a fim de resguardar os direitos da criança em ter reconhecida a 
paternidade.  

Àquelas que desejam fazer a indicação, caberá também ao titular esclarecer acerca da voluntariedade da 
declaração e da responsabilidade civil e criminal decorrente de afirmação sabidamente falsa. 

Do termo de indicação constarão o nome, a profissão, o número de inscrição no Registro Geral (RG) ou no 
cadastro de Pessoas Físicas (CPF), os telefones (residencial e/ou celular) e a residência do suposto pai, com 
referência ao nome da criança e, será remetido ao Juiz. Enquanto não esclarecida a paternidade, nada 
constará no assento de nascimento quanto à alegação de paternidade. 

5.4. DICA 4 – ALTERAÇÃO DE NOME E GÊNERO 

Determina o artigo 550-A do CN/SC que os transgêneros, que assim se declararem, maiores e capazes ou 
emancipados, poderão requerer ao oficial do registro civil das pessoas naturais a alteração do prenome e do 
sexo no assento de nascimento.  



 

   
31 

 

 

Em virtude de não possuir expressamente no Provimento 73/2019-CNJ, a normativa estadual permite que 
requerimento deva ser firmado na presença do registrador pela parte requerente ou por seu procurador 
constituído por instrumento público, com poderes específicos para o ato, e indicar expressamente a 
alteração pretendida.  

Além do mais, a norma estadual dá prazo diferente da norma nacional no que diz respeito as certidões 
atualizadas dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal e da Justiça do Trabalho. Estas 
devem ser dos domicílios onde o requerente residiu nos últimos 10 anos. 

 

5.5. DICA 5 – CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO  

O pedido de conversão da união estável em casamento deverá ser requerido, por escrito, pelos conviventes, 
ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da circunscrição de seu domicílio, e se submeterá ao mesmo 
rito da habilitação para casamento. 

Autuado o pedido, que deverá fazer menção do regime matrimonial de bens, na forma e segundo os 
preceitos da lei civil e que deverá ser observadas as regras de ordem pública pertinentes ao casamento, se 
expedirá edital mencionando que se trata de conversão de união estável em casamento. Expedida, por fim, 
a certidão de habilitação, o registro se efetuará no livro B, não havendo solenidade. 

5.6. DICA 6 – DO ÓBITO 

O óbito deve ser levado a registro no lugar da sua ocorrência ou no local da residência do de cujus mediante 
apresentação da respectiva declaração (DO).  

Importante destacar que a DO ficará arquivada na Serventia (via amarela), em ordem cronológica e com 
indicação dos dados do assento.  

Não é admitido para o registro a apresentação de fotocópia da declaração, mesmo que autenticada. Assim, 
dispõe o §3º do artigo 568 CN/SC que “se houver extravio da segunda via da DO, o oficial exigirá a 
apresentação de documento munido dos dados contidos na referida declaração, o qual será fornecido e 
firmado por funcionário devidamente identificado do estabelecimento de saúde ou do serviço médico-legal”. 

5.7. DICA 7 – COMUNICAÇÕES   

Deverá o titular encaminhar, até o dia 5 (cinco) de cada mês, as comunicações de óbitos ocorridos no mês 
imediatamente anterior aos seguintes entes: 

a) à Junta de Serviço Militar do município;  
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b) à Secretaria de Saúde do município; 

c) ao juiz da zona eleitoral do lugar do óbito, se o falecido era eleitor;  

d) à Polícia Federal e às embaixadas ou repartições consulares das respectivas regiões, se o registro for 
de estrangeiro;  

e) ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV (ainda que comunicação negativa) 

Das comunicações acima previstas, estas poderão ser enviadas por meio eletrônico, desde que tal forma seja 
admitida pelo órgão recebedor. Ao SIRC caberá o envio diariamente, conforme norma nacional. 

5.8. DICA 8 –  LIVRO E 

São atos passíveis de registro no livro E: a) emancipação; b) interdição; c) ausência; d) morte presumida; e) 
opção de nacionalidade; f) sentença homologatória de adoção ocorrida no exterior; g) ato civil ocorrido no 
estrangeiro; h) sentença de tomada de decisão apoiada. 

Vale destacar que os registros de emancipação, interdição, tomada de decisão apoiada e declaração de 
ausência serão anotados à margem do assento de nascimento e, quando for o caso, de casamento ou união 
estável. 

5.9. DICA 9 – AVERBAÇÕES  

Estabelece o artigo 581 CN/SC que as escrituras de separação e divórcio consensuais e de restabelecimento 
da sociedade conjugal serão averbadas à margem do assento de casamento, com indicação da serventia, 
livro, página e data em que aperfeiçoado o ato.  

Contudo, saliento que, no nascimento, os referidos atos (separação, divórcio e restabelecimento) são objetos 
de anotações.  

Por fim, dentro de tema de averbações, vale relembrar o que disposto no artigo 104 da Lei 6.015/1973 “4. 
No livro de emancipações, interdições e ausências, será feita a averbação das sentenças que puserem termo 
à interdição, das substituições dos curadores de interditos ou ausentes, das alterações dos limites de 
curatela, da cessação ou mudança de internação, bem como da cessação da ausência pelo aparecimento do 
ausente, de acordo com o disposto nos artigos anteriores.”. 
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5.10. DICA 10 – TEMA  

A Lei 13.484/2017 trouxe como motivos que ensejam retificação “ex-officio” ou a requerimento do 
interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, nos seguintes 
casos: 

I - erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção.        

II - erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou 
requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o documento 
utilizado para a referida averbação e/ou retificação ficará arquivado no registro no cartório. 

III - inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do 
termo, bem como da data do registro. 

IV - ausência de indicação do Município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses 
em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento. 

V - elevação de Distrito a Município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. 

Diante disso, como regra geral, nos casos em que a retificação decorra de erro imputável ao oficial, por si ou 
por seus prepostos, não será devido pelos interessados o pagamento de selos e taxas. 

6. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS  

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular. 

6.1. DICA 1 – ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS 

Os contratos sociais, estatutos, bem como os demais atos societários e respectivas publicações (quando 
exigíveis), devem ser arquivados no RCPJ, sendo organizados por períodos certos, com índice que facilite sua 
busca. 

Este índice será organizado em ordem cronológica e alfabética, devendo indicar o nome de todos aqueles 
que forem mencionados nos atos, inclusive os respectivos intervenientes e cônjuges. 

Para elaboração do índice poderá ser usado um sistema de fichas ou um sistema informatizado. 

Note-se: 
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“Art. 587. Todos os exemplares de contratos, atos, estatutos e publicações, registrados ou averbados, serão 
arquivados por períodos certos, na forma da lei, acompanhados de índice que facilite a busca e o exame. 

§1. O índice será organizado em ordem cronológica e alfabética de todos os registros, averbações e 
arquivamentos, e indicará o nome dos interessados, intervenientes e cônjuges. 

§2. Para a elaboração do índice, poderá ser adotado sistema de fichas ou informatizado.” 

6.2. DICA 2 – AUTENTICAÇÃO DE LIVROS 

O RCPJ, além dos atos de registro e de averbação, autenticará os livros contáveis obrigatórios das pessoas 
jurídicas que registrar na própria serventia.  

Na prática deste ato, o RCPJ deverá ter atenção para o princípio da continuidade. Novo livro somente será 
autenticado mediante a exibição do livro ou registro anterior em uso (a ser encerrado). 

Note-se: 

 

“Art. 588. Sem prejuízo das atribuições da Secretaria da Receita Federal, o oficial poderá registrar e autenticar 
os livros contábeis obrigatórios das sociedades simples, ou as fichas que os substituírem, cujos atos 
constitutivos estejam registrados na própria serventia.  

Parágrafo único. A autenticação de novo livro será realizada mediante a exibição do livro ou registro anterior 
a ser encerrado.” 

6.3. DICA 3 – PROIBIÇÕES NO RCPJ 

Existem atos relativos a certas pessoas jurídicas que não podem registrados no RCPJ. O Cód. de Normas de 
SC menciona a factoring (empresa de fomento mercantil) e a firma individual (empresário individual). Mas é 
possível citar outros, como os atos de S/A e da comandita por ações. Essas pessoas jurídicas têm em comum 
o desenvolvimento de atividade necessariamente empresária, portanto dirigida à Junta Comercial. 

Ainda no que se refere às vedações, o RCPJ não pode recepcionar atos de qualquer pessoa jurídica que inclua 
siglas ou denominações de órgãos públicos ou da administração, direta ou indireta, nacional ou 
internacional, em sua designação. 

Deve-se ter cuidado, também, para o controle de nomes iguais ou semelhantes na mesma Comarca. 

Note-se: 
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“Art. 590. E ́vedado o registro: 

I – de empresa de fomento mercantil; 

II – de firma individual; 

III – (redação revogada por meio do Provimento n. 49, de 10 de agosto de 2020) 

IV – de organização não governamental que inclua ou reproduza, em sua composição, siglas ou 
denominações de órgãos públicos da administração direta e de organismos nacionais e internacionais; e 

V – de pessoa jurídica com idêntica denominação e localizada na mesma comarca. 

§1. É também vedado o novo registro ou a averbação de atos relativos a pessoa jurídica que não estiver com 
seus atos constitutivos registrados na mesma serventia.” 

6.4. DICA 4 – RUBRICA POR ADVOGADO 

Os contratos sociais e estatutos de pessoas jurídicas recepcionados pelo RCPJ deverão ser todos rubricados 
por advogado, em observância ao que determina o Estatuto da OAB (art. 1, §2, Lei 8.906/1994). 

Exceção fica por conta das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), em atenção ao que 
determina a Lei do Simples Nacional (art. 9, §2, LC 123/2006). 

Nesse sentido, também determinam as Normas de Serviço: 

“Art. 592. (...) §1. Além dos indicativos legais, deverá conter o nome e número da OAB do advogado que visou 
o contrato constitutivo de pessoa jurídica, dispensadas dessa obrigatoriedade, na forma da lei, as sociedades 
simples constituídas sob a forma de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP).” 

6.5. DICA 5 – PARTIDOS POLÍTICOS 

Tradicionalmente, os partidos políticos sempre foram registrados no RCPJ de Brasília, Capital Federal. 
Contudo, os partidos têm necessariamente a forma federativa, eles podem registrar seus atos infranacionais 
nos Estados, formalizando a existência e funcionamento dos diretórios estaduais e municipais. 

Note-se: 

“Art. 592-B. O requerimento de registro de diretórios ou de comissões provisórias de partidos políticos, 
dirigido ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da circunscrição de sua sede, deverá ser assinado 
pelo representante do diretório ou da comissão provisória e instruído com os seguintes documentos: (...)” 
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Importante lembrar que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado (art. 44, V, do CC), e que 
a forma de aquisição de sua personalidade jurídica foi recentemente alterada pela Lei nº 13.877/2019. 

Atualmente, o partido adquire personalidade jurídica com o registro de seus atos constitutivos no RCPJ do 
local de sua sede. E a sede do partido pode estar situada em qualquer lugar do território nacional. 

Depois do registro dos atos constitutivos do partido no local de sua sede, ele deve promover a demonstração 
de apoiamento e, por fim, registrar seus atos no TSE. 

Note-se: 

Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no 
Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 8º  O requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente do Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior 
a 101 (cento e um), com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Estados, e será acompanhado 
de: (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019) (...) § 1º  O requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes 
provisórios e o endereço da sede do partido no território nacional. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019) (...) § 3º 
Adquirida a personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido promove a obtenção do apoiamento 
mínimo de eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º e realiza os atos necessários para a constituição definitiva 
de seus órgãos e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto. 

Art. 9º Feita a constituição e designação, referidas no § 3º do artigo anterior, os dirigentes nacionais 
promoverão o registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, através de requerimento 
acompanhado de: (...) 

Art. 10. (...) § 1º. O Partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes 
dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para anotação:  

I - no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional;  

II - nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal. 

6.6. DICA 6 – COMPETÊNCIA DO RTD 

O RTD tem competência residual e supletiva. No silêncio da lei, recepciona atos não expressamente 
encaminhados a outras serventias. É preciso cuidado, contudo, para não invadir competências, materiais ou 
territoriais, de outras serventias. 

Note-se: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13877.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13877.htm#art1
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“Art. 598-A. É vedado efetuar no Registro de Títulos e Documentos o depósito, o registro e a averbação de 
quaisquer títulos ou documentos atribuídos a outra serventia em razão da especialidade ou territorialidade, 
ainda que de forma residual e para mera conservação e publicidade.” 

6.7. DICA 7 – DOCUMENTO REMETIDO POR FAX 

Via de regra, o RTD somente recepciona documentos originais. Há uma exceção curiosa no Cód. de Normas 
de SC, relativa à possibilidade de recepção de um documento remetido via fax. A exigência é que a finalidade 
do registro seja exclusivamente a autenticação da data. E, neste caso, o original deverá ser apresentado nos 
10 dias seguintes, sob pena de nulidade e cancelamento do registro. 

Note-se: 

“Art. 600. O documento remetido via fax somente poderá ser admitido a registro quando tiver por finalidade 
a autenticação da data. 

Parágrafo único. O ato deverá ser convalidado no prazo de 10 (dez) dias, com a apresentação do original, sob 
pena de nulidade e cancelamento do registro.” 

6.8. DICA 8 – DESDOBRO DE LIVROS NO RTD 

Os livros do RTD poderão ser desdobrados. Neste caso, serão indicados em ordem sequencial alfabética a 
partir da letra “E”, precedidos de indicação do livro originário. 

Note-se: 

“Art. 603. Os livros desdobrados conforme a lei serão indicados em ordem sequencial alfabética, a partir da 
letra “E” e precedidos pela identificação referente ao livro originário (B – Registro Integral ou C – Registro 
por Extrato). 

6.9. DICA 9 – ADITIVO E RE-RAT 

Os atos e negócios jurídicos que modificarem outros atos e negócios jurídicos não serão objeto de registro, 
mas de averbação no registro anterior.  

Na prática, o ato realizado pode até ter a feição de um ato de registro, mas não será designado desta maneira 
e será realizado com remissões recíprocas. 

Note-se: 



 

   
38 

 

 

“Art. 609. Eventual aditivo, ratificação ou retificação relacionados a documento já registrado serão 
averbados. 

Art. 610. A averbação poderá seguir o procedimento adotado para lavratura do registro, hipótese em que 
serão feitas referências recíprocas.” 

6.10. DICA 10 – REGISTRO DA POSSE 

Não devem ser recepcionados pelo RTD títulos e documentos relativos a posse, sejam eles de declaração 
unilateral de posse, cessão de direitos possessórios ou procuração em causa própria que envolva posse. 

A justificativa é evitar confusão com o registro da propriedade imobiliária, passando a falsa sensação de 
regularidade registral. 

Afastada essa possibilidade, como no caso de cessão de direitos possessórios decorrentes de herança, que 
tenha como objeto imóvel registrado; ou envolver outros direitos, não estritamente possessórios, o título ou 
documento pode ser recepcionado. 

Note-se: 

“Art. 611. E ́vedado o registro de: 

I – declaração unilateral de posse; 

II – cessão de direitos possessórios decorrente de herança e respectivas sub-rogacõ̧es; e  

III – procuração em causa própria que envolva a posse de imóvel. 

Parágrafo único. Essa vedação não se estende à cessão de direitos decorrentes de herança, quando versar 
sobre domínio de imóvel registrado ou envolver outros direitos não estritamente possessórios.” 

7. DIREITO EMPRESARIAL  

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular. 

7.1. EVOLUÇÃO DA EMPRESA 

DO DIREITO DO COMÉRCIO À EMPRESA: Da doutrina subjetivista. (corporações de comércio), evoluindo 
para a Teoria dos Atos de Comércio Francesa e adotada pela Código Comercial de 1850 até a Empresa 
adotada pelo Código Civil de 2002. 
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7.2. EMPRESA 

 ATIVIDADE ECONÔMICA, PROFISSIONAL E ORGANIZADA para a produção de bens e/ou serviços. O 
Código Civil adota o caráter funcional para compreende que a empresa é a própria atividade exercida, seja 
a produção ou o comércio de bens e serviços. 
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● Atividades Intelectuais 

As atividades intelectuais são excluídas pois tais atividades, não tem no elemento da organização 
um fator de grande relevância.  

O próprio parágrafo único do art. 966, CC, traz as espécies intelectuais, classificando-as como as de 
natureza científica (médico, contadores ou advogados), literária (escritores) ou artística (pintor de 
quadros). O que caracteriza um intelectual não é o seu talento na gestão dos fatores de produção e 
comércio, mas o próprio talento intelectual. 

 

Os intelectuais não são empresários; no entanto, quando a atividade intelectual for absorvida pelo 
elemento de empresa (organização), a atividade intelectual será considerada empresária. 

 

EMPRESA

Organização: mão-de-obra, capital, insumos 
e tecnologia

Atividade profissional: habitualidade e 
responsabilidade pessoal

Atividade econômica: Busca de lucro
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7.3. EMPRESÁRIO 

Pessoa natural ou pessoa jurídica que exerce atividade econômica organizada e profissional para a produção 
ou circulação de bens e/ou serviços. Nesse fator, é sempre importante lembrar que o empresário individual 
é uma pessoa natural exercente de empresa, ao contrário da Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada – EIRELI e das sociedades. 

É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva 
sede, antes do início de sua atividade. 

 

 

Advogado

A figura do advogado naturalmente exercente de atividade
intelectual não poderá ser considerada empresária, ainda que o
exercício da profissão seja absorvido pela empresa, já que consta
proibição no Estatuto do Advogado, a Lei n. 8.906/1994.
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● Patrimônio e responsabilidade 

 
 

 
 

 
 

Os pactos limitando poderes aos sócios administradores apenas valerão para terceiros que 
conheçam o pacto, do contrário, não haverá nenhuma obrigação ou responsabilidade para quem 
contratar com a sociedade em comum.  

Se o pacto que limita poderes ao administrador não for conhecido pelo terceiro, este não será, de 
forma alguma, prejudicado, e a sociedade, responderá pelo ato. 
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7.4. REGISTRO EMPRESARIAL 

● Registro Empresarial 

 É obrigatório para a regularidade do Empresário.  

REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS 

DREI – Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração: Órgão de pesquisa, sistematização e 
uniformização dos procedimentos das juntas comerciais de todo o país. 

JUNTAS: Órgão de competência administrativa dos Estados com vinculação ao Registro Público de Empresas 
Mercantis. 

 

PRINCIPAIS ATOS REGISTRAIS 

 Arquivamento: Registro de atos empresariais. 

 Matrícula: Registro dos auxiliares do Comércio. 

 Autenticação: Registro dos Livros Empresariais 

 

7.5. ESCRITURAÇÃO 

 Sistema contábil de organização e manutenção dos documentos empresariais;  

 Sistema obrigatório para Empresários e Sociedades Empresárias; 

 Abrange principalmente os livros empresariais e Balanços de Resultado Econômico. 

PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DA IRREGULARIDADE REGISTRAL 

 Não poderá propor ação de exigir contas para requerer falência de outro empresário com base em atos de 

falência; 
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 Não poderá valer-se da eficácia probatória que possuem os livros empresariais, nos termos do art. 418 do 

Código de Processo Civil, trazendo para os livros uma presunção de veracidade em relação a outros 

documentos do processo;  

 3. Não poderá propor recuperação de empresas;  

 4. Se requerida a exibição dos livros empresariais, e o empresário não os possuir, ou possuí-los sem serem 

observados os requisitos de modo e segurança de escrituração, presumir-se-ão verdadeiros os fatos relatados 

pelo requerente da exibição judicial. 

 

 

SIGILOSIDADE

•Limita a atuação do magistrado à exibição integral dos livros e documentos de
escrituração

•Súmula 439 do STF, “Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária
quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos da investigação”

FIDELIDADE

•Documentos devem corresponder à realidade que se apresenta

•Preenchimento deve obedecer aos preceitos da ciência contábil

•Formalidades para dar segurança: termo de abertura, termo de encerramento e
autenticação da Junta Estadual

UNIFORMIDADE 
TEMPORAL

•Manutenção da escrituração uniforme

•Decorre do princípio da fidelidade
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7.6. ESTABELECIMENTO 

É  

 

 

 

● Trespasse 

O trespasse significa a alienação do estabelecimento empresarial titularizado pelo empresário, 
razão pela qual tem livre disponibilidade sobre a sua universalidade o que pode significar a sua 
transferência para outro empresário, com algumas restrições que serão tratadas adiante.  
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No caso de trespasse integral, situação em que são transferidos todos os bens da empresa para 
outro titular, existe como condição a concordância expressa ou tácita de todos os credores do 
empresário ou o pagamento de todos os credores. 

 O trespasse parcial precisa ser de tal modo a transferir bens que signifiquem o que há de mais 
substancial na empresa como é o caso do título do estabelecimento ou o ponto de negócio, como 
no fluxograma abaixo. 

 

 

Débitos anteriores a transferência: o adquirente será o novo responsável pelo seu pagamento, 
contudo, o devedor anterior (aquele que vendeu a empresa), será responsável solidário se estes 
débitos estiverem regularmente contabilizados, contudo haverá duas regras a serem obedecidas: 

a) Devedor Primitivo ficara solidário por um ano, contados dos débitos já vencidos ou de sua 
publicação; 

b) Devedor Primitivo ficara solidário por um ano, contados da data do vencimento. 

Venda específica

A venda específica → não configura trespasse

Venda parcial

A venda parcial que faz parte da essência →  configura 
trespasse

Venda integral

A venda integral → configura trespasse
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O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só 
produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou 
da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa 
oficial. 

 

7.7. SOCIEDADES LIMITADAS 

Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.  

 

Em regra, as sociedades limitadas adotam, subsidiariamente, as regras das sociedades simples, e 
a escolha pelas sociedades por ações para sanar as omissões sobre suas regras é solução supletiva, 
em vista do disposto no art. 1.052 do Código Civil.  

 

Tratando-se da responsabilidade limitada dos sócios pelas obrigações sociais, vejamos como 
funcionam as regras para a determinação do limite da responsabilidade dos sócios.  

● Quotas, cessão e penhora 

Trespasse Eficácia

Da assinatura 
do contrato 

para os 
contratantes

Da publicação 
no DOE para 

terceiros

Regência

Regra: sociedades simples

Supletiva: sociedades anônimas
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As sociedades limitadas são constituídas por quotas, de maneira que, ao contribuírem para o 
capital social, os sócios transferem dinheiro ou bens à sociedade, adquirindo, em contrapartida, 
quotas de participação, que perfazem a divisão do capital social. Ao subscrever uma quota do 
capital social, o sócio adquire o direito de ser sócio.  

É vedada contribuição que consista em prestação de serviços. 

 

Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, 
independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares 
de mais de um quarto do capital social. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sócio Remisso

Sociedade pode:

excluir sócio dos quadros 
societários

Reduzir suas quotas

cobrar valor não 
integralizado + juros + 

correção monetária

Quotas

Cessão total ou parcial

a outro sócio: independe de 
anuência

a estranho: se não houver 
oposição de sócios que 

representem 25% do capital social

Penhorabilidade

Possibilidade

a cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros a partir 
da averbação do instrumento próprio no registro da 
sociedade, subscrito pelos sócios anuentes. 
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7.8. SOCIEDADES ANÔNIMAS 

 

 

 
 

 
 
 

 

7.9. ENDOSSO E AVAL 

● Endosso 

Endosso é o ato pelo qual o beneficiário de um título opera sua transferência a outrem. Evidente 
que a transferência do título a terceiro se efetiva mediante a tradição, já que é necessária a 
apresentação do título para sua cobrança. (“cartularidade”).  

● Aval  

É o ato em que uma pessoa garante o pagamento do título em favor do devedor principal ou de 
um coobrigado. Quem dá garantia de pagamento é chamado de avalista. A quem é dada a garantia 
é chamado de avalizado.  

O aval pode ser total ou parcial, e o avalista é responsável da mesma forma que o seu avalizado, 
sendo sua obrigação autônoma em relação ao avalizado.  
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7.10. RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

 

A finalidade da recuperação judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses 
dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica.  

A recuperação judicial é uma ação que tem por objetivo a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 
e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 
à atividade econômica.  

1.1. Requisitos 

A empresa deve ser regular, existir há mais de dois anos, não ter se beneficiado do instituto nos últimos cinco 
anos, além de não ter cometido determinados crimes contra o patrimônio e a administração pública. 

Recuperação 
Judicial

Processamento

Deliberação do 
Plano

Aprovação do 
Plano

Cumprimento do 
Plano

Encerramento da 
Recuperação 

Judicial

Descumprido o 
Plano

Falência

Rejeição do Plano

Falência
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No entanto, sendo o devedor microempresário ou empresário de pequeno porte, o prazo é ampliado para 
oito anos, além de não ter sido condenado, assim como seu administrador ou sócio controlador, por crime 
falimentar.  

8. DIREITO ADMINISTRATIVO 

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular. 

8.1. DICA 1 –  RESPONSABILIDADE CIVIL DE NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES 

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos 
que tabeliães e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros. Ademais, 
o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas 
funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou 
culpa, sob pena de improbidade administrativa.1 

Por outro lado, a legislação acerca de notários e registradores trata a matéria de forma diferente, de modo que 
a responsabilidade do notário seria subjetiva. Assim, conforme dispõe o art. 22 da Lei nº 8.935 de 1994, os 

                                                        

1 STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019 (repercussão geral) (Info 932). 

R
eq

u
is

it
o

s Regularidade

Existência regular há mais 2 anos

Não ser falido ou ter declaração de 
extinção das obrigações

Não ser condenado por crimes que 
impeçam a administração ou 

presentes na lei n. 11.101
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notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na 
prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa 
dos prepostos. 

De acordo com Marcio André Cavalcante, a responsabilidade civil dos notários e registradores não precisa 
ser, necessariamente, objetiva, tal qual prevê o art. 37, § 6º da CF/88 considerando que o constituinte 
facultou ao legislador a opção de estipular regra diversa. Em outras palavras, a própria Constituição Federal 
retirou o assento constitucional da regulação da responsabilidade civil e criminal dos notários, relegando-a 
à autoridade legislativa. 

8.2. DICA 2 –  DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA  

É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado 
integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem 
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. 

8.3. DICA 3 –  DESCONCENTRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO  

A desconcentração é o fenômeno de distribuição de competências dentro da mesma Pessoa Jurídica, isto é, 

haverá uma repartição de competências INTERNA. 

Pela Desconcentração há a criação dos órgãos públicos. 

É o fenômeno de distribuição de competências para uma pessoa jurídica ou física distinta. Em outras 

palavras, a descentralização é a repartição EXTERNA de competências. Não há, entre as entidades, 

hierarquia. O que há entre elas é o controle finalístico, tutela, supervisão ministerial ou vinculação 

8.4. DICA 4 –  INSTRUMENTOS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E A OSC 

1) termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 

público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos 

financeiros;  
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2) termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 

público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de 

recursos financeiros;  

3) acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros 

8.5. DICA 5 –  SUBCONTRATAÇÃO X SUBCONCESSÃO X 

TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO  

● Subcontratação 

De acordo com o art. 25, § 1º da Lei nº 8.8987/95, a concessionária poderá contratar com terceiros o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como 

a implementação de projetos associados. 

Ademais, os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros reger-se-ão pelo direito 

privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente, nos termos 

do art. 25, § 2º da mesma lei. 

A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas 

regulamentares da modalidade do serviço concedido, como previsto no art. 25, § 3º da lei de concessões. 

● Subconcessão 

De acordo com o art. 26, é possível que a concessionária realize uma subconcessão. Para isso, haverá 

necessidade de previsão no contrato de concessão e expressa autorização do poder concedente. 

A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência, como afirma o art. 26, § 1º. 

O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos 

limites da subconcessão, nos termos do art. 26, § 2º. 
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● Transferência da Concessão 

A transferência da concessão, bem como do controle societário da concessionária necessitará, para 

acontecer, de prévia anuência do poder concedente. Caso não haja essa anuência, o art. 27 da Lei nº 

8.987/95 estabelece que ocorrerá a caducidade do contrato de concessão.  

Para que haja a anuência do poder concedente, o pretendente deverá 1) atender às exigências de 

capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; 

e 2) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. 

8.6. DICA 6 –  ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO  

● Revogação 

 

 A revogação é a retirada do ato LEGAL, por motivos de conveniência ou oportunidade; 

 Possui efeitos ex nunc;  

 Administração Pública (autotutela) e o Poder Legislativo são os legitimados para revogar um ato 
administrativo; 

 

OBS: O Poder Judiciário poderá revogar atos administrativos, desde que sejam atos expedidos por ele e na 
sua função administrativa. Portanto, um ato judicial não pode ser revogado. 

 

 Somente o ato DISCRICIONÁRIO pode ser revogado, afinal, envolve análise de mérito administrativo 
(conveniência e oportunidade); 

 Não podem ser revogados: 

 Atos Vinculados; 

 Atos Ilegais; 

 Atos que já cumpriram seus efeitos; 

 Atos que trouxeram direito adquirido; 

 Atos que integram procedimento; 

 Atos meramente administrativos, como o parecer, o atestado e a certidão 
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● Anulação 

 

 É a retirada do ato ILEGAL, seja por ter violado lei, seja por ter violado princípio; 

 Possui efeitos ex tunc; 

 

O ato da anulação pode possuir efeitos ex nunc ou até mesmo pode ocorrer a modulação dos seus efeitos. 

 Administração Pública (autotutela), o Poder Legislativo e o Poder Judiciário são os legitimados para 
anular um ato administrativo;  

 Tanto os atos DISCRICIONÁRIOS, quanto os atos VINCULADOS podem ser anulados. 

8.7. DICA 7 –  PRAZO DECADENCIAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS 

ANALISAR A CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA  

Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão 

sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 

reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 

8.8. DICA 8 –  PRINCÍPIO DA MORALIDADE  

Por este Princípio, a Administração Pública deve atuar de forma proba, com ética e boa-fé. O princípio da 
moralidade deve ser observado “não somente nas relações entre a Administração e os administrados em 
geral, como também internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os agentes públicos que a 
integram”2 Dessa forma, “o princípio da moralidade complementa ou torna mais efetivo, materialmente, o 
princípio da legalidade”.3 

Atente-se que o Princípio da Moralidade acarreta o Dever de Probidade para os agentes públicos. Contudo, 
observe que a moralidade administrativa independe da concepção pessoal, subjetiva de moral do agente 
público. Em outras palavras, não tem relevância jurídica as convicções e pensamentos íntimos do agente 

                                                        

2 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 2013. p. 23. 

3 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 24ªed. rev. atual. São 
Paulo: Método, 2016. P.219. 
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sobre a atuação administrativa que deva ser considerada moral. Dessa forma, conclui-se que o Princípio da 
Moralidade exige uma noção objetiva de moral, ou seja, a moral é extraída das normas do direito. 

A violação do princípio da moralidade é considerado ato de improbidade administrativa, prevista no art. 37, 
§ 4º e regulado pela Lei nº 8429/92. 

Observe que a moral administrativa é diferente da moral comum, haja vista aquela ser jurídica e viabiliza a 
invalidação dos atos administrativos contrários a ela. 

8.9. DICA 9 –  EDITAIS E RESTRIÇÃO À TATUAGEM  

Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo 

situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais, como aquelas que 

prejudiquem a disciplina e a boa ordem, sejam extremistas, racistas, preconceituosas ou que atentem contra 

a instituição. A cláusula de edital que estabeleça a restrição de tatuagens violaria os princípios constitucionais 

da isonomia e da razoabilidade.4 

8.10. DICA 10 –  SÚMULAS RELEVANTES SOBRE AGENTES PÚBLICOS  

Súmula Vinculante 43 STF - É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor 
investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não 
integra a carreira na qual anteriormente investido. 

Aplicando a r. súmula, o STF entendeu ser  inconstitucional a equiparação de carreira de nível médio a outra 
de nível superior, de modo que constituiria ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da CF/88.5 

Súmula Vinculante nº 44 STF - Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a 
cargo público. 

                                                        

4 STF. Re 898450 – 17/08/2016. 

5 STF - ADI 3199, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 11-05-2020 PUBLIC 12-05-2020 
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SÚMULA Nº 683 STF O LIMITE DE IDADE PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO SÓ SE LEGITIMA EM 
FACE DO ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO, QUANDO POSSA SER JUSTIFICADO PELA NATUREZA DAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. 

SÚMULA Nº 684 STF É INCONSTITUCIONAL O VETO NÃO MOTIVADO À PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO A 
CONCURSO PÚBLICO. 

SÚMULA Nº 266 STJ - O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e 
não na inscrição para o concurso público. 

9. DIREITO CONSTITUCIONAL 

9.1. DICA 1 –  PRINCÍPIO DA UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO 

A interpretação constitucional deve ser realizada tomando-se a normas constitucionais em conjunto. Um 
sistema unitário de princípios e regras. Não há hierarquia entre as normas constitucionais. Tem por objetivo 
evitar contradições entre elas 

9.2. DICA 2 –  PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA OU 

HARMONIZAÇÃO 

Por ele, em eventual colisão de princípios ou bens jurídicos, deve-se sopesar os princípios conflitantes de 
modo a harmonizá-los, sem que a aplicação de um resulte no aniquilamento do outro. 

Íntima relação com o Princípio da Unidade 

Os bens jurídicos constitucionalizados deverão coexistir de forma harmônica na hipótese de eventual conflito 
ou concorrência entre eles 

Busca-se evitar o sacrifício total de um deles 

Decorre da ideia de inexistência de hierarquia entre os princípios 

9.3. DICA 3 –  MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

Não se trata de alterações físicas, materialmente vistas no texto constitucional. Trata-se de alterações no 
significado, no sentido do texto constitucional. O texto permanece inalterado. Muda-se a interpretação. 

As mutações constitucionais exteriorizam o caráter dinâmico das normas jurídicas. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=683.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=684.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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Trata-se de um processo informal de alteração da Constituição, uma vez que não há previsão expressa desse 
processo no texto constitucional. 

Barroso propõe os mecanismos de mutação constitucional: 

  1) Interpretação judicial 

  2) Interpretação administrativa 

  3) Costumes constitucionais 

  4) Atuação do legislador 

O caráter aberto e vago de muitas das disposições constitucionais favorece uma interpretação atualizadora 
e evolutiva, capaz de produzir, por vezes, uma mutação constitucional informal ou não textual. 

Exemplo de mutação constitucional na jurisprudência do STF: 

Abstrativização do controle difuso – Art. 52, X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

Se uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional pelo STF, incidentalmente, ou seja, em sede de 
controle difuso, essa decisão, assim como acontece no controle abstrato, também produz eficácia erga 
omnes e efeitos vinculantes 

O STF passou a acolher a teoria da abstrativização do controle difuso.  

Assim, se o Plenário do STF decidir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato 
normativo, ainda que em controle difuso, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou 
seja, eficácia erga omnes e vinculante. 

 
Houve mutação constitucional do art. 52, X, da CF/88.  

STF apenas comunica ao Senado com o objetivo de que a referida Casa Legislativa dê publicidade daquilo 
que foi decidido. 

9.4. DICA 4 –  JUÍZO DE RECEPÇÃO 

Requisitos: 

1) A norma precisa estar em vigor no momento do advento da nova Constituição; 
2) Não ter sido declarada inconstitucional durante a sua vigência no ordenamento anterior; 
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3) Ter compatibilidade FORMAL e MATERIAL com a Constituição anterior; 
4) Ter compatibilidade MATERIAL com a nova Constituição 

9.5. DICA 5 –  MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NULIDADE 

Flexibilização da teoria da nulidade no Direito brasileiro - Mitigação do princípio da nulidade no controle 
concentrado 

Trata-se da técnica de modulação dos efeitos da decisão 

Art. 27, Lei 9.868/99 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões 
de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 
dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 

Art. 11, Lei 9.882/99 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição 
de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito 
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 

A regra do art. 27, da Lei nº 9.868/99 tem sido aplicada, por analogia, ao controle difuso. 

Ex: Município de Mira Estrela  

MP de SP ajuizou ACP para reduzir o número de vereadores de 11 para 9, adequando ao previsto na 
Constituição. 

Ademais, pediu a devolução dos valores pagos a título de subsídio e a declaração incidental de 
inconstitucionalidade. 

STF entendeu que a nulidade com efeitos ex tunc produziria um verdadeiro caos quanto à validade das 
eleições já realizadas, mas dos atos legislativos já praticados. 

9.6. DICA 6 –  INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA 

Inconstitucionalidade Formal Orgânica 

 Decorre da inobservância da competência legislativa para a elaboração do ato 

Ex: Inconstitucional lei municipal que discipline o uso de cinto de segurança. 
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 Trata-se de competência da União para legisla sobre trânsito e transporte – art. 22, XI, da CR/88 

9.7. DICA 7 –  INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PROPRIAMENTE DITA 

Inconstitucionalidade formal propriamente dita 

 Inobservância do devido processo legislativo 

 Vício formal subjetivo: Vício de iniciativa. 

 Vício formal objetivo: Vício ocorrido nas demais fases do processo legislativo. 

9.8. DICA 8 –  CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PREVENTIVO 

REALIZADO PELO PODER JUDICIÁRIO 

Trata-se do respeito ao devido processo legislativo constitucional 

MS impetrado por parlamentar contra PEC ou PL 

Tem por objetivo impedir um processo legislativo em desconformidade com as regras da Constituição. 

Trata-se de Controle Difuso 

Legitimidade exclusiva de parlamentar 

Perda superveniente de mandato? 

  

 Desqualifica a legitimação ativa do parlamentar. 

 Gera a extinção do processo 

Limites da análise do PJ 

 Trata-se de análise para garantir o procedimento legislativo em conformidade com a Constituição. 

 Não cabe análise de questões políticas e interna corporis 

 PEC – manifestamente ofensiva a cláusula pétrea e ofensa ao processo legislativo 

 PL – ofensa ao processo legislativo 
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9.9. DICA 9 –  LEGITIMADOS PARA O CONTROLE DIFUSO 

Legitimidade ativa:  

       1) Qualquer das partes 

        2) 3º interveniente 

        3) MP 

        4) Juiz de ofício 

9.10. DICA 10 –  CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO 

Cláusula de Reserva de Plenário - full bench 

  Art. 97, CR/88 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo 
órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público. 

Quando Órgão Fracionário remete a parte constitucional para o Órgão Especial ou o Pleno, há a chamada 
Cisão Funcional da Competência em Plano Horizontal 

Há reserva de plenário no controle concentrado 

Súmula 513 STF - A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do 
plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (câmaras, grupos ou turmas) que 
completa o julgamento do feito. 

Não há cláusula de reserva de plenário no juízo de recepção 

Não há também no JESP, inclusive em turma recursal 

10. DIREITO CIVIL 

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular. 
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10.1.DICA 1 – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

Os bens podem ser móveis ou imóveis, na forma do quadro abaixo: 

O solo e tudo quanto se lhe incorporar 

natural ou artificialmente 

Os bens suscetíveis de movimento próprio, 

ou de remoção por força alheia, sem 

alteração da substância ou da destinação 

econômico-social 

Os direitos reais sobre imóveis e as ações 

que os asseguram 

Os direitos reais sobre objetos móveis e as 

ações correspondentes 

O direito à sucessão aberta As energias que tenham valor econômico 

Os direitos pessoais de caráter patrimonial e 

respectivas ações 

As edificações que, separadas do solo, mas 

conservando a sua unidade, forem 

removidas para outro local 

Os materiais destinados a alguma construção, 

enquanto não forem empregados, conservam 

sua qualidade de móveis 

Os materiais provisoriamente separados de 

um prédio, para nele se reempregarem 

Os materiais provenientes da demolição de 

algum prédio 

10.2.DICA 2 – NULIDADES E ANULABILIDADES 

A nulidade não convalesce pelo decurso do tempo (prescrição e decadência), nem o juiz nem as partes 

podem suprir, devem ser pronunciadas de ofício pelo juiz, e podem ser alegadas por qualquer interessado e 

pelo MP. 

Causam nulidade: a menoridade (menores de 16 anos), má-fé iniquidade, simulação (vício social), motivo 

determinante ilícito, objetivo ilícito, impossível ou indeterminado, ausência de forma determinada em lei ou 

seguimento de forma proibida. 
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Enquanto isso, a anulabilidade convalesce pelo decurso do tempo. Pode pleitear a anulação do negócio 

jurídico, no prazo decadencial de 4 anos, contado, no caso de coação, do dia em que ela cessar, no de erro, 

dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico, e no 

caso de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. 

Contudo, quando lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a 

anulação, será o prazo de 2 anos, a contar da data da conclusão. 

Ademais, as anulabilidades podem ser supridas, não podem ser pronunciadas de ofício pelo juiz, e não 

podem ser alegadas por qualquer interessado, apenas pelas próprias partes. 

Causam anulabilidade: falta de assistência (relativamente incapazes), os maiores de 16 e menores de 18 

anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; os pródigos. Também geram anulabilidade os vícios de consentimento, quais 

sejam, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. 

10.3.DICA 3 – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

A prescrição extingue, encobre a pretensão. A prescrição poder ser interrompida, quando para e recomeça 

desde o início, suspensa, quando para e recomeça de onde parou, e ainda renunciada expressa ou 

tacitamente, depois de consumado o prazo. Contudo, é vedada a alteração do prazo prescricional.  

A prescrição pode ser alegada somente pela parte, em qualquer grau de jurisdição, e ser conhecida de ofício 

pelo juiz. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Se não houver a 

lei fixado prazo menor (REGRA GERAL!), a prescrição se dará em 10 anos. 

A decadência, por sua vez, extingue o direito e não pode ser interrompida, suspensa, salvo em favor dos 

absolutamente incapazes, ou renunciada, ressalvada a decadência convencionada entre as partes. 

Contudo, as partes podem alterar o prazo decadencial. A decadência pode ser alegada por qualquer um, 

incluindo o MP, e deve ser conhecida de ofício pelo juiz, com exceção da decadência convencionada entre 

as partes em ambos os casos. 
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10.4.DICA 4 – MORA 

Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no 

tempo, lugar e forma devidos. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em 

mora. 

Na obrigação impura, a mora é ex re (automática), de modo que o inadimplemento da obrigação, positiva e 

líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Já na obrigação pura, a mora é ex 

persona (depende de interpelação), de maneira que, não havendo termo, a mora se constitui mediante 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

Nas obrigações decorrentes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde o ato. 

10.5.DICA 5 – RETROVENDA E PRELAÇÃO 

Com relação às cláusulas especiais, temos a retrovenda/recobro, em que o vendedor pode reservar-se o 

direito de recobrá-la. Ela incide em bens imóveis somente, e tem prazo máximo de decadência de 3 anos. O 

valor deve ser o preço recebido e as despesas do comprador. Se comprador se negar a revender ao vendedor, 

este pode depositar o preço e haver a coisa para si, forçosamente. 

Tem-se ainda a preempção/preferência, pela qual o comprador tem que oferecer o bem ao anterior 

vendedor quando for vender a terceiro. Ela incide para bens móveis e imóveis e o prazo não pode ser superior 

a 180 dias se bem móvel ou 2 anos, se imóvel; se não estipulado, caducará em 3 dias, se bem móvel e 60 

dias, se imóvel. O valor será o preço que o terceiro se propõe a pagar. 

10.6.DICA 6 – USUCAPIÃO 

A usucapião ordinária pode ser rural e urbana, ocorre no prazo de 10 anos e exige boa-fé, com justo título. 



 

   
65 

 

 

Já a usucapião extraordinária pode ser rural e urbana, ocorre no prazo de 15 anos, podendo ocorrer com 10 

anos se o possuidor houver estabelecido sua moradia ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo, e 

exige requisitos comuns (não exige boa-fé nem justo título). 

Constitucionalmente, tem-se a usucapião rural e urbana, no prazo de 5 anos. São requisitos da usucapião 

urbana (especial, pro moradia): área de até 250 m², sem oposição, moradia sua ou de família, não ser 

proprietário de outro imóvel, e não pode usucapir deste modo mais de uma vez. Por seu turno, constituem 

requisitos para usucapião rural (especial, pro labore): área de até 50 ha, sem oposição, tornar produtiva e 

ter moradia, e não ser proprietário de outro imóvel. 

A usucapião coletiva é somente urbana, e ocorre no prazo de 5 anos. Os demais requisitos são: área superior 

a 250 m², ocupada por população de baixa renda, para fins de moradia, sem oposição, e impossibilidade de 

identificar os terrenos ocupados por cada possuidor. 

A sentença de procedência da usucapião coletiva constitui um condomínio entre os possuidores, sendo que 

a sentença deve atribuir igual fração ideal de terreno para cada um dos possuidores. Esse é o caso de um 

condomínio especial, pois dotado de indivisibilidade, sendo somente divisível se por decisão favorável de 

dois terços dos condôminos, desde que na hipótese de uma urbanização posterior à constituição do 

condomínio. 

A usucapião familiar também é somente urbana, e se dá no prazo de 2 anos. São seus requisitos: área de 

até 250m², para fins de moradia, sem oposição, seja o único imóvel, e haja abandono do lar conjugal pelo 

cônjuge/companheiro. 

10.7.DICA 7 – DIREITOS REAIS DE GARANTIA 

Eles possuem eficácia erga omnes e apresentam uma preferência especial, bem como pelo chamado poder 

de sequela, o que quer dizer que o titular pode vender o bem, mas a garantia o grava e o acompanha, 

podendo o credor buscar a coisa nas mãos de quem quer que ela venha a estar. 
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Outra marca é a indivisibilidade da garantia, isto é, a garantia estabelece-se sobre a integralidade da dívida 

e sobre todo o bem dado em garantia. Há exceções, como, por exemplo, a S. 308 do STJ, que estabelece que 

a hipoteca entre agente financeiro e construtor não tem eficácia sobre o promitente comprador. 

Ressalta-se ainda a proibição do pacto comissório. A garantia real garante aquele determinado bem para 

ser levado à venda em hasta pública, proibindo-se que o próprio credor fique com o bem dado em garantia, 

automaticamente. No entanto, o devedor pignoratício, anticrético ou hipotecário pode ficar com o bem, se 

o receber por meio de dação em pagamento. 

São requisitos eficaciais: valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo; prazo fixado para pagamento; 

taxa dos juros, se houver; bem dado em garantia com as suas especificações. 

10.8.DICA 8 – CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO 

Quanto à celebração, tem-se que o casamento é civil e gratuita a sua celebração. 

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. 

O casamento se perfectibiliza quando os nubentes manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer 

vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.  

Excepcionalmente, a lei admite dois casos de casamento sem que as formalidades sejam todas cumpridas: 

são os casos de casamento sob moléstia grave e casamento nuncupativo (iminente risco de vida). 

10.9.DICA 9 – COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 

A comunhão parcial de bens é o regime em que os bens adquiridos antes da união formam o patrimônio 

individual de cada cônjuge, ao passo que o patrimônio adquirido depois da constância da união forma o 

patrimônio comum, em comunhão. 
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Entram na comunhão: os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em 

nome de um dos cônjuges; os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou 

despesa anterior; os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; as 

benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada 

cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

Lado outro, não entram na comunhão: os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, 

na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; os bens adquiridos 

com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; as 

obrigações anteriores ao casamento; as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito 

do casal; os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; os proventos do trabalho pessoal de 

cada cônjuge; as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 

Presumem-se adquiridos os bens móveis na constância do casamento, quando não se provar que o foram 

em data anterior.  

10.10. DICA 10 – TESTAMENTO 

O testamento público deve conter os seguintes requisitos: ser escrito por tabelião ou por seu substituto 

legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, 

notas ou apontamentos; lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas 

testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial; e ser o 

instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. 

Se o testador não souber, ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, 

assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, uma das testemunhas.  

O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e, se não o souber, designará quem o 

leia em seu lugar, presentes as testemunhas. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido, 

em voz alta, duas vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas, 

designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento. 
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O testamento público não pode ser escrito em língua estrangeira. 

Por seu turno, são requisitos do testamento cerrado: que o testador o entregue ao tabelião em presença de 

duas testemunhas; que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado; que o 

tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação, na presença de duas testemunhas, e o leia, em seguida, ao 

testador e testemunhas; e que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo 

testador. 

Ele será escrito pelo testador, ou por outra pessoa, a seu rogo, e por aquele assinado. Se o tabelião tiver 

escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. O auto de aprovação 

imediatamente depois da última palavra do testador, declarando, sob sua fé, que o testador lhe entregou 

para ser aprovado na presença das testemunhas. Na sequência, o tabelião vai fechar e costurar o 

instrumento aprovado. 

Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Ao contrário, pode 

fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo, e o assine de sua mão. 

Se o testador abrir ou dilacerar o testamento, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-

se-á como revogado, mas pode o herdeiro ou legatário afastar a presunção, provando que o rompimento ou 

não foi feito pelo testador, ou feito sem seu consentimento. 

O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico, não havendo 

necessidade de qualquer intervenção de cartório ou judicial. Se escrito de próprio punho, são requisitos 

essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 

testemunhas, que o devem subscrever, enquanto, se elaborado por processo mecânico, não pode conter 

rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo 

menos 3 testemunhas, que o subscreverão. 

Pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam. 

Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou, ao menos, sobre a sua leitura perante 

elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. 
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Se faltarem testemunhas, por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento 

poderá ser confirmado, se, a critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade. 

Excepcionalmente, em circunstâncias declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e 

assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do juiz. 

11.  DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Neste item apresentaremos 10 dicas para a sua prova preambular 

11.1.DICA 1 – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO 

O modelo cooperativo de processo consiste em um processo em que não há protagonismos em sua 
condução.  

Nessa ótica, a condução do processo seria compartilhada, cooperativa, de modo que partes e juiz, sem 
protagonismos, sem assimetrias, conduziriam o processo. No momento da decisão, o juiz decidiria, mas a 
condução do processo seria compartilhada, sem submeter o juiz à vontade das partes e nem as partes à 
vontade do juiz.  

Poderíamos dizer que existe um princípio da cooperação (art. 6º, CPC) que impõe um modelo cooperativo 
de processo. Esse princípio seria corolário de dois grandes princípios: o devido processo legal (art. 5º, LIV, 
CRFB c/c art. 1º, CPC) e a boa-fé (art. 5º, CPC). Veremos alguns exemplos mais à frente.  

Princípio da cooperação processual é um dos assuntos “da moda” hoje em dia. Portanto, certamente cairá 
em prova. 

Desse princípio decorre 4 deveres relacionados à atuação do juiz: 

i. Dever de esclarecimento: é um dever que se subdivide em duas dimensões. A primeira faceta do dever de 
esclarecimento é uma mais antiga, que é o dever de o juiz esclarecer seus posicionamentos (art. 489, §1º, 
CPC). A segunda dimensão do dever de esclarecimento é o dever de esclarecer-se quando o juiz tiver dúvida 
sobre aquilo que as partes pleiteiam. O juiz não pode indeferir um pedido sob o fundamento de que não o 
compreendeu, sem antes intimar a parte para que ela o esclareça. Ex: saneamento compartilhado (art. 357, 
§ 3º, CPC). 

ii. Dever de prevenção: o juiz tem o dever de apontar defeitos que comprometam a validade do processo e 
dizer como eles devem ser corrigidos (ex: art. 321, CPC). 
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iii. Dever de consulta: de acordo com este dever, o juiz não pode decidir com base em questão a respeito da 
qual as partes não foram intimadas a se manifestar (exs: art. 9, 10, 493, CPC). 

iv. Dever de adequação: O juiz deve adequar o procedimento às necessidades do processo (Exemplos: para 
inversão da ordem das provas (art. 373, § 1º), ou ainda a ampliação de prazos, quando houver, por exemplo, 
dificuldade para o cumprimento do prazo posto na lei (art. 139, VI, e art. 437, § 2º). 

11.2. DICA 2 – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO 

De início, sublinha-se que é um princípio que está sendo bastante explorado em provas de concurso. 

O modelo constitucional de Processo Civil impõe que promovamos, nas palavras de Cássio Scarpinella 
Bueno, não só a juris-dição, mas também a jurissatisfação. O art. 4º do CPC/15 vem justamente nesse 
sentido.  

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 
atividade satisfativa. 

Como concretizações de tal princípio, poderíamos citar alguns exemplos: 

1 – A previsão no art. 1.007, §§ 2º e 4º, CPC, de que a parte que realizou insuficientemente o preparo terá a 
possibilidade de complementar, em 5 dias, bem como que a parte que não realizou qualquer preparo terá a 
oportunidade de realizar o preparo em dobro. 

2 - Previsão do art. 932, parágrafo único, CPC de que o relator, “antes de considerar inadmissível o recurso, 
o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a 
documentação exigiv́el”. 

3 – Previsão do art. 317 de que “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder 
à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”, combinado com o art. 139, IX, que diz “o juiz dirigirá 
o processo, determinando o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios 
processuais”. 

4 – Em casos de nulidade, quando o juiz puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a 
decretação da nulidade, não a pronunciará (art. 282, §2º).  

5 - Quando a parte ré alegar ilegitimidade passiva, não precisará extinguir aquele processo sem resolução do 
mérito. O juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu (art. 338). 

6 – Se o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, havendo interposição de apelação, ele poderá se 
retratar em todos os casos do art. 485, CPC. 
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11.3. DICA 3 – MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO: DIFERENÇAS 

Mediação e Conciliação são formas de solução de conflito pelas quais um terceiro intervém em um processo 
negocial, com a função de auxiliar as partes a chegar à autocomposição. Ao terceiro não cabe resolver o 
problema, como ocorre na arbitragem (heterocomposição), não sendo, pois, jurisdição. Entre os dois há 
diferenças e semelhanças. 

Diferenças 

a) Enquanto o mediador não propõe soluções no conflito às partes, o conciliador tem uma participação mais 
ativa, podendo sugerir soluções para o litígio.  

b) O mediador deve atuar nos casos em que já houver vínculo anterior entre as partes (família, vizinhos, 
sócios), ao passo que o conciliador atuará quando não houver relação anterior entre os interessados 
(acidente de trânsito).  

O NCPC ratifica essa distinção no art. 165, §§ 2º e 3º.  

Semelhanças  

Ainda que nos parágrafos do art. 165 haja a distinção entre conciliação e mediação, a verdade é que o 
diploma processual trata as duas formas consensuais, em termos de estrutura, procedimento, princípios, do 
mesmo modo, com dispositivos aplicáveis a ambas.  

✓ Consoante o caput do art. 165, os Tribunais deverão criar centros judiciários de solução consensual de 
conflitos. 

✓ Os mediadores e conciliadores deverão ser aprovados em curso a ser realizado por entidade credenciada 
e estar cadastrados no CNJ e no Tribunal, ou seja, haverá um cadastro nacional e outro regional (art. 167). 

✓ Esses mediadores poderão ser funcionários públicos ou profissionais liberais cadastrados no Tribunal (art. 
167), que receberão pelo ato praticado (é uma atividade remunerada). Poderá haver trabalho voluntário 
(art. 169, §1º), assim como também será possível que as partes escolham mediadores e conciliadores que 
não estejam no cadastro do Tribunal (e então o sujeito que é escolhido será cadastrado), conforme art. 168, 
CPC e art. 4º, Lei nº. 13.140/2015. 

✓ A mediação e conciliação podem ocorrer extrajudicial ou judicialmente. Neste caso, o mediador e 
conciliador são auxiliares da justiça e a eles são aplicadas as regras de impedimento e suspeição (arts. 148, 
II, 170 e 173, II,CPC). 
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11.4. DICA 4 –  COMPETÊNCIA PARA DEMANDA CONTRA NOTÁRIOS 

CPC, Art. 53. É competente o foro:  

III - do lugar:  

f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado 
em razão do ofício;  

Essa regra especial prevalece em relação à regra geral do domicílio do réu (notário). 

Nesse ponto, sobressai interessante contenda acerca da aplicabilidade ou não do CDC ao serviço notarial.  

1ª corrente (não se aplica o CDC): visto que os emolumentos são “taxas” e que o serviço prestado é típico 
serviço público, conclui-se que a relação jurídica existente entre o titular da serventia notarial e de registro 
e os usuários de tais serviços é de Direito Público, de natureza tributária, não enquadrável no Código de 
Defesa do Consumidor. Essa relação jurídica é regida, pois, não pelo CDC, mas pelas Leis n. 6.015/73; n. 
8.935/94 e n. 9.492/97 e pelas normas das corregedorias dos Tribunais de Justiça. O STJ já encampou essa 
corrente em 20066 .  

2ª corrente (aplica-se o CDC): essa alteração legislativa no art. 53, III, “f”, CPC/15 pode não surtir qualquer 
efeito porquanto o Código de Defesa do Consumidor se aplica à atividade notarial e registral. E, com base no 
CDC, o consumidor pode ajuizar a demanda no foro de seu domicílio (art. 101, I, CDC Ainda, a ausência de 
personalidade jurídica não exclui a incidência do CDC, porquanto o art. 3º do diploma é claro quanto à 
possibilidade de entes despersonalizados serem considerados fornecedores. O STJ87 já encampou essa 2ª 
corrente em 20107.  

3ª corrente (minoritária): O usuário do serviço, dentro da serventia, em alguns âmbitos (ex: segurança, 
apresentação física do espaço), estaria enquadrado no CDC. Todavia, no que tange à atividade fim da 
serventia, a relação jurídica não é de consumidor, sendo regida pelas Leis n. 6.015/73; n. 8.935/94 e n. 
9.492/97 e pelas normas das corregedorias dos Tribunais de Justiça. 

Ainda não há pacificação no âmbito do STJ a respeito do assunto. Portanto, resta-nos aguardar. 

                                                        

6 STJ, REsp 625.144, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T, DJ 29/05/06 

7 STJ. 2ª Turma. REsp 1163652/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/06/2010. 
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11.5. DICA 5 – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELOS ATOS DOS 

REGISTRADORES 

Anteriormente à CRFB/88, a responsabilidade dos oficiais de registro era subjetiva, à luz da Lei n. 6.015/1973, 
art. 28. 

Em 1994, o art. 22 da Lei n. 8.935/94 veio prevendo responsabilidade objetiva dos notários e oficiais de 
registro. Com a Lei n. 13.286/2016, alterou-se o art. 22, Lei n. 8.935/94, para estabelecer a responsabilidade 
subjetiva pelos seus atos.  

Dentro ainda do tema responsabilidade civil, o Estado pode ser responsabilizado por ato de tabeliães e 
registradores?  

Sim, podendo os notários e registradores serem enquadrados como agentes públicos em sentido amplo, já 
que, nas palavras do Min. Celso de Melo, eles só podem exercer tais atividades por delegação do Poder 
Público, estão sujeitos à permanente fiscalização do Judiciário e dependem, para o ingresso na atividade, de 
prévia aprovação em concurso público. Assim, aplicar-se-lhes-ia o art. 37, § 6º, da Constituição.  

O Estado possui responsabilidade civil direta, primária e objetiva pelos danos que notários e oficiais 
de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros, assentado o dever 
de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 
administrativa. STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019 (repercussão 
geral) (Info 932).  

Houve superação, pois, do entendimento do STJ de que o Estado responderia apenas de modo subsidiário. 

A dúvida que fica, a partir do julgado do STF é: a parte poderá optar por entrar contra: a) apenas o Estado; 
b) apenas o tabelião ou registrador; c) contra o Estado e o tabelião ou registrador? Por que essa pergunta, 
professor? Ora, em agosto de 2019, o STF definiu em sede de repercussão geral que, em casos de 
responsabilidade do Estado, a parte é obrigada a demandar apenas o Estado, pela tese da dupla garantia, 
sendo que, apenas se condenado, o Estado poderá, depois, entrar com ação regressiva contra o agente RE 
1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947). 

No caso dos tabeliães e registradores, a doutrina tem entendido, porém, que remanesce a possibilidade de 
demandar diretamente o próprio tabelião ou registrador, porquanto o art. 22 da Lei n. 8.935/1994 permite. 

11.6. DICA 6 – GRATUIDADE DE JUSTIÇA  

CPC, Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade 
da justiça, na forma da lei. 
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§ 1º A gratuidade da justiça compreende: 

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 
averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à 
continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. 

As custas stricto sensu, a taxa judiciária e os emolumentos são consideradas uma das cinco espécies 
tributárias (art. 3º c/c art. 5º, CTN), mais especificamente possuem natureza jurídica de taxa, tendo como 
fato gerador serviço público específico, divisível e efetivamente utilizado pelo contribuinte (art. 145, II, da 
CRFB c/c art. 77, CTN). 

Os emolumentos, como se sabe , constituem despesa concreta (ou variável) derivada da prática de atos 
notariais ou registrários. São cobrados de acordo com cada ato praticado e cotados em valores fixos, 
estabelecidos pelo regime de custas de cada organização judiciária e fiscalizados, normalmente, pela 
Corregedoria dos Tribunais de Justiça.  

Assim, a gratuidade da justiça abrange o montante relacionado aos emolumentos. 

Nesse ponto, importante ainda apontar as diferenças conceituais entre a gratuidade de justiça e a assistência 
jurídica estatal gratuita, podem ser sintetizadas no seguinte quadro: 

 

11.7. DICA 7 –  PROVAS EM ESPÉCIE: ATA NOTARIAL 

Foi expressa no CPC pela primeira vez, embora já houvesse previsão em legislação especial.  

CPC/15, Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou 
documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo 
único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar 
da ata notarial.  

Lei n. 8.935/94, Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: III - lavrar atas notariais; 

Sobre este meio de prova, importante lembrar que:  
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- A ata notarial serve para documentação, para a prova da existência e o modo de existir de algum fato. A 
ata notarial não é a atestação de uma declaração de vontade, como são as escrituras públicas, mas de um 
fato cuja existência ou forma de existir é apreensível pelos sentidos - visão, audição, tato etc.  

O que mais vem se popularizando como meio de prova, em especial, são os feitos em que se faz necessária 
a comprovação de atos praticados pela internet e que podem sumir com a mesma velocidade em que 
aparecem.  

- Uma vez lavrada, a ata será um documento público, de conteúdo narrativo ou testemunhal – já que o 
tabelião simplesmente narra o que sentiu (viu, ouviu, cheirou, tateou, provou). 

Contudo, é preciso saber que, embora o tabelião goze de fé pública, a presunção de que o fato documentado 
é verdadeiro é apenas relativa. Por exemplo, o tabelião pode não ter a expertise para atestar que há ou não 
uma boa pintura, problemas na estrutura do prédio etc.  

Portanto, o magistrado valorará a ata conforme as circunstâncias do caso concreto. Atenção: no 
procedimento de usucapião extrajudicial, a ata notarial é indispensável.  

Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial 
de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da 
comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, 
representado por advogado, instruído com: (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) I - ata notarial 
lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme 
o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no art. 384 da Lei no 13.105, de 16 de março 
de 2015 (Código de Processo Civil); (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)  

Por fim, vale dizer que não é necessária a assinatura de testemunhas, bem como que a ata notarial, 
observando o art. 192, CPC, deve estar escrita em língua portuguesa. 

11.8. DICA 8 – PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA SENTENÇA 

Após o transcurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, a decisão judicial poderá ser levada a 
protesto, segundo art. 517, CPC.  

Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 
depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.  

O exequente pedirá a certidão do teor da decisão à secretaria do juízo, indicando a qualificação das partes, 
número do processo, valor da dívida e data do decurso do prazo para pagamento voluntário.  

Referida certidão deverá ser fornecida em 3 dias (§2º). Com ela, irá ao cartório de protestos e o efetivará.  

§ 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. § 2o 
A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a 
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qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de 
decurso do prazo para pagamento voluntário.  

Caso o executado tenha ajuizado ação rescisória ou qualquer outra demanda que procure desfazer a coisa 
julgada (ex: querela nullitatis), poderá pleitear ao cartório que anote a propositura dessa ação à margem do 
título protestado. Mas terá que pagar por isso.  

§ 3o O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode 
requerer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem 
do título protestado.  

Enunciado 679, FPPC: (art. 517, §3º) A anotação da propositura da ação à margem do título 
protestado não se restringe à ação rescisória, podendo abranger outros meios de desfazimento da 
coisa julgada. Se o executado pagar a dívida, requererá ao juízo a expedição de ofício ao cartório, 
que deverá ser feito no prazo de três dias.  

§ 4o A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante 
ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de protocolo do 
requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação.  

Nada obsta, porém, que o executado se dirija ao cartório, comprove o pagamento e dê baixa no protesto. 

11.9. DICA 9 – FRAUDE À EXECUÇÃO 

A fraude à execução consiste no ato fraudulento cometido pelo devedor que aliena ou grava com ônus real 
(ex.: dar em hipoteca) um bem que lhe pertence, em uma das situações previstas nos incisos do art. 792 do 
CPC, frustrando um processo judicial já instaurado. 

Uma das hipóteses de verificação dessa fraude é a seguinte: 

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o 
bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a 
pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; Art. 799. 
Incumbe ainda ao exequente: IX - proceder à averbação em registro público do ato de propositura 
da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros. 

Para que a alienação/oneração seja tida como fraudulenta, o dispositivo obriga que a pendência do processo 
esteja averbada no respectivo registro público (registro de imóveis, Detran, capitania dos portos etc.). 

Se o exequente não tiver feito esse registro, será seu ônus demonstrar que o terceiro adquirente tinha 
ciência da demanda (atuou de má-fé), até porque, no Direito, “a boa-fé se presume, a má-fé se prova”. 

 Enunciado 149, II JDPC, CJF: A falta de averbação da pendência de processo ou da existência de 
hipoteca judiciária ou de constrição judicial sobre bem no registro de imóveis não impede que o 
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exequente comprove a má-fé do terceiro que tenha adquirido a propriedade ou qualquer outro 
direito real sobre o bem. 

Em suma, para que haja fraude à execução, será necessário: i- averbação no respectivo registro da pendência 
da demanda OU; ii- prova da má-fé do terceiro adquirente.  

Súmula 375, STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem 
alienado OU da prova de má-fé do terceiro adquirente.  

Obs1: Em regra, para que haja fraude à execução, é indispensável que tenha havido a citação válida do 
devedor . Quando o devedor é citado, existe a certeza de que, a partir daquele momento, ele tem consciência 
da existência do processo. Excepcionalmente, mesmo sem citação válida, haverá fraude à execução se, 
quando o devedor alienou ou onerou o bem, o credor já havia realizado a averbação da execução nos 
registros públicos. Isso porque, a partir dessa averbação, se alguém for consultar a situação daquele bem 
perceberá que existe uma execução contra o proprietário. 

Obs2: Com o NCPC, essa súmula 375, STJ permanece válida?  

A doutrina tem entendido que sim, mas o enunciado sumular deve ser lido em conjunto com o art. 792, §2º, 
NCPC.  

Assim, se o bem não estiver sujeito a registro (ex: computador, joias), o ônus de prova mudará de lado. O 
terceiro adquirente que deverá demonstrar que adotou todas as cautelas necessárias para a aquisição.  

Art. 792, § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus 
de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões 
pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.  

Se o terceiro adquirente não fizer a comprovação de que tomou tais cautelas, presumir-se-á que adquiriu o 
bem de má-fé, e o juiz declarará a fraude à execução. 

11.10. DICA 10 – AGRAVO DE INSTRUMENTO: TAXATIVIDADE 

MITIGADA 

Das decisões interlocutórias previstas no rol do art. 1.015, CPC, cabe agravo de instrumento. 

Inicialmente, o NCPC foi gestado entendendo que decisões interlocutórias fora desse rol do art. 1.015 não 
seriam impugnáveis por agravo de instrumento. Contudo, o STJ julgou, no dia 5/12/2018, os REsp. 
1.696.396/MT e 1.704.520/MT mudando tal entendimento. 

 Na oportunidade, a Corte Especial entendeu, por 7x5, que o art. 1.015 tem uma taxatividade mitigada, isto 
é, é possível interposição do AI quando se discute questões urgentes e de difícil reparação, caso não sejam 
apreciadas quando questionadas.  
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Enfim, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da 
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 

Veja o que constou no informativo 639 do STJ:  

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de 
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no 
recurso de apelação. Inicialmente, é importante destacar as conflitantes posições doutrinárias e, 
aparentemente indissolúveis, divergências jurisprudenciais sobre as quais se pretende pacificar o 
entendimento desta Corte. São elas: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve 
ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações 
extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das 
hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Nesse sentido, registre-se que o legislador, ao 
restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do 
procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu 
salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em 
eventual recurso de apelação". Contudo, a enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das 
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária 
doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do 
processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC 
e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que 
deveria ser lido de modo restritivo. Da mesma forma, a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria 
taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se ineficaz para conferir ao 
referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, 
seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo 
das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode 
desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. Por sua vez, a tese de que 
o rol seria meramente exemplificativo, resultaria na repristinação do regime recursal das 
interlocutórias que vigorava no CPC/1973 e que fora conscientemente modificado pelo legislador 
do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a 
vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. Assim, a tese que se propõe consiste em, 
a partir de um requisito objetivo – a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do 
recurso diferido da apelação –, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias 
fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o 
requisito urgência. Trata-se de reconhecer que o rol do art. 1.015 do CPC possui uma singular 
espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria 
desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio 
processo. (REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por maioria, julgado em 
05/12/2018, DJe 19/12/2018 (Tema 988), informativo 639. 

Tal entendimento vem sendo muito criticado pela doutrina, porquanto gera extrema insegurança jurídica. 
As partes, daqui em diante, irão interpor AI de todas as decisões interlocutórias com medo da preclusão.  

Caberá ao STJ definir caso a caso quais são as hipóteses de cabimento do AI. 
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12. 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? 

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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