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RESUMO 

 

Procede a um estudo a respeito dos cartórios, para se abordar com os usuários e 

operadores do Direito a necessária compreensão da atividade notarial e registral em 

relação aos novos procedimentos para a resolução de conflitos pela via extrajudicial. 

Essas opções, obrigatoriamente, hão de considerar efetividade, celeridade, segurança 

jurídica, impessoalidade e imparcialidade, antes só encontradas por via de um dos 

poderes da União, no caso específico, o Judiciário. Entende-se que este Poder é o mais 

importante para se chegar e respeitar o sistema de freios e contrapesos buscado na 

tripartição dos poderes da República e não há de ficar sobrecarregado de muitos 

processos a serem resolvidos com a ajuda de outras instituições, focando este ensaio 

sobre a contribuição das serventias extrajudiciais espalhadas em todo o País. Demanda-

se, aqui, uma apresentação para melhor conhecimento acerca do histórico e 

características dos tabelionatos e ofícios de registros públicos. O excesso de 

judicialização é uma das pautas, assim como algumas soluções trazidas pelo legislador e 

toda a sociedade civil, a fim de minimizar as percas de tempo e dinheiro dos que 

buscam a efetivação da Justiça. Buscou-se destacar o papel da Advocacia Extrajudicial, 

haja vista que os advogados têm participação de destaque nos principais procedimentos 

de soluções de conflitos fora do Poder Judiciário. A pesquisa procura analisar a 

importância da ampliação desses procedimentos, tanto em termos de quantidade, quanto 

no tempo gasto para se chegar à solução do conflito, mediante desenvolvimento 

orientado no direito fundamental da razoável duração do processo. Adota-se uma linha 

de pesquisa teórico-qualitativa, com análise de fontes bibliográficas, leis, regulamentos 

e jurisprudência, bem como uma busca rural (ou pesquisa de campo) a fim de se aportar 

ao resultado sobre a eficácia ou não de tais procedimentos.  

 

Palavras-chave: Cartórios. Procedimentos Extrajudiciais. Celeridade. Eficácia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research makes a study on the notaries to approach with the users and operators 

of the law the necessary understanding of the notary and registry activity in relation to 

the new procedures for the resolution of conflicts through the extrajudicial way. These 

alternatives must necessarily consider the effectiveness, speed, legal certainty, 

impersonality and impartiality previously only found through one of the powers of the 

Union, in the specific case the Judiciary. This Power is, in the researcher's opinion, the 

most important to arrive at and respect the check and balance system sought in the 

tripartition of the powers of the Republic and cannot be overwhelmed by many 

processes that could be resolved with the help of other institutions, focusing on the 

present study on the contribution of extrajudicial services spread across the country. A 

presentation will be sought for better knowledge about the history and characteristics 

of notaries and offices in public records. The excess of judicialization is one of the 

guidelines, as well as some solutions brought by the legislator and the entire civil 

society in order to minimize the wasted time and money of those who seek the 

effectiveness of Justice. It is interesting to present that Extrajudicial Advocacy, given 

that lawyers have participation in the main procedures, which can be increased and 

encouraged with this research, as well as reaffirming that the registry offices are 

complying with the plan by those who had the brilliant idea of delegating these powers, 

previously exclusively exercised by the Judiciary. The research seeks to analyze the 

importance of expanding these procedures, both in terms of quantity, and in the time 

taken to reach the solution of the conflict, through development guided by the 

fundamental right of the reasonable duration of the process. A theoretical-qualitative 

research line was adopted, with analysis of bibliographic sources, laws, regulations 

and jurisprudence, as well as field research in order to arrive at the result on the 

effectiveness or not of such procedures. 

 

Keywords: Notaries. Extrajudge Procedures. Speed. Efficiency 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O tema cartórios está cada vez mais comum entre estudantes e operadores do 

Direito. O fato de ter havido um aumento, acompanhado da seriedade e transparência 

dos concursos públicos para o ingresso na atividade, ajuda a difundir e aumentar o 

interesse pela matéria. 

Os notários e registradores, antes conhecidos como escribas, estão na sociedade 

humana desde os tempos antigos, com relatos na época da Mesopotâmia, Egito, Império 

Romano, seguindo até os dias atuais. Os primeiros relatos no Brasil foram junto com os 

desbravadores e descobridores que relatavam à Coroa Portuguesa as novas terras 

descobertas. 

A classe auferiu estatuto constitucional na Carta Magna de 1934, porém teve um 

reconhecimento maior na Constituição Federal de 1988, com seu conceito claramente 

estabelecido no Art. 3º da Lei nº 8.935, de 1994, ao dizer que seus componentes são os 

profissionais de Direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da 

atividade notarial e de registro, sendo estas exercidas em caráter privado.  

O Art. 236 da Carta Magna brasileira prescreve que os serviços notariais e de 

registro são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público, sendo a 

atividade aquela que tem por finalidade assegurar publicidade, autenticidade, segurança 

e eficácia dos atos jurídicos de modo preventivo. 

Este conforma um serviço oficial, exercido em caráter privado por delegação do 

Poder Público, sendo os notários e registradores remunerados pelos emolumentos 

fixados por meio de leis estaduais, emolumentos estes que têm natureza jurídica de taxa, 

conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.  

Vale mencionar que o ingresso na atividade, nos termos do Art. 236, § 3º da 

Constituição Federal, ocorre por intermédio de extenso concurso público de provas e 

títulos, a fim de selecionar os mais preparados de maneira impessoal.  

Os notários e registradores também não são funcionários públicos, pois a 

atividade é exercida em caráter privado, por isso não ocupam cargos, e não recebem 

salários ou remuneração dos cofres públicos. Pelo contrário, boa parte do que recebem 

pelos seus serviços é diretamente repassada para os entes estatais.  



Também não são considerados concessionários ou permissionários de serviço 

público, com diferenças bem explícitas, como: sua atividade não é material, sua 

remuneração, também conhecida como emolumentos, tem natureza de taxa e o vínculo 

que os liga ao Estado não é de natureza contratual. 

Em razão de tantas semelhanças com a atividade de Direito público, embora 

exercido por pessoas que não fazem parte da organização estatal, se fará uma análise de 

como se dá a responsabilidade civil em caso de dano decorrente de sua prestação de 

serviços. 

 Para tanto, por intermédio de um estudo de lições de importantes doutrinadores, 

códigos e provimentos, abordar-se-ão os novos formatos de responsabilidade civil. O 

método de pesquisa, portanto, é bibliográfico e com pesquisa de campo e análise de 

dados empíricos. 

O Capítulo 2 analisa toda a estrutura jurídica dos cartórios, a fim de compreender 

por que essa classe foi escolhida pelo legislador para oferecer opções de solução de 

conflito. Na ocasião, procede-se a um breve histórico, com as principais características e 

uma abordagem sobre a responsabilidade civil dos notários e registradores. 

Em seguida, cuida-se de um dos grandes problemas sociais enfrentados no Brasil, 

conformado na impossibilidade de uma resposta estatal rápida por intermédio do 

Estado-Juiz, haja vista que há um aumento no número de demandas judiciais no Brasil, 

com a divulgação cada vez maior de novos ―direitos‖ coletivos e difusos, interferindo na 

organização e fluxo do Poder Judiciário. 

A sociedade está a cada dia mais imediatista e busca soluções mais céleres de seus 

conflitos, porém a falta de condições de trabalho e pessoas qualificadas faz com que as 

demandas judiciais perdurem por vários anos, em desacordo relativamente aos anseios 

sociais. O número de processos ajuizados é infinitamente maior do que o quantitativo de 

demandas resolvidas, fato que dá azo à desestabilização social. 

Um dos principais problemas do Judiciário brasileiro é a demora na solução dos 

conflitos. Essa situação, muitas vezes, faz com que a população desista de reivindicar 

direitos, pois já fica com a ideia de que nem adianta tentar, porque presume que a 

demanda se arrastará por muitos anos. Sabe-se, com efeito, que a justiça tardia não 

satisfaz a expectativa de quem se sentiu lesado! 



Os Poderes Legislativo e Judiciário, assim como outros setores da sociedade, 

numa tentativa de minimizar a lentidão dos julgamentos, estão estimulando algumas 

práticas, como a mediação e conciliação de conflitos e, entre outras, a desjudicialização. 

E os cartórios têm um protagonismo nesta última.  

O fato, porém, de cada vez mais pessoas buscarem direitos por intermédio da 

Justiça trouxe avanços significativos à cidadania, entretanto, carreou, também, imenso 

volume de demandas para serem solucionadas pelo Poder Judiciário, o qual, 

infelizmente, não se preparou para acompanhar as mudanças. Com isso o aumento do 

número de litígios causou influência direta no andamento dos processos, acarretando 

uma morosidade já conhecida e discutida diariamente por aqueles que necessitam 

utilizar as vias judiciais, seja atuando como parte ou feito profissional da área. In alia 

manu, essa morosidade carrega a ineficácia do aparelho judicial como um todo, 

causando crise sem precedentes. 

O objeto do ensaio acadêmico, stricto sensu, ora relatoriado resulta de 

transformações no ordenamento jurídico patrial, visando a celeridade, eficiência, 

segurança jurídica e redução de custos, deixando sob os cuidados das serventias 

extrajudiciais as querelas antes resolvidas somente no Judiciário, onde não há lide ou 

disputa entre as partes, deixando este Poder concentrar todas as forças nas suas 

atividades principais, in aliis verbis,  no julgamento de conflitos. 

Os cartórios estão deixando de trabalhar somente no terreno da prevenção, haja 

vista que antes tinham uma função de evitar demandas judiciais, prevenindo litígios, e 

indo para a seara da solução dos conflitos, resolvendo demandas sem a necessidade de 

intervenção do Judiciário. Alguns procedimentos são solucionados diretamente junto 

aos cartórios de notas ou de registros públicos de todo o Brasil, entre os quais o divórcio 

e o inventário, a usucapião e a cobrança da dívida pública - todos estes examinados 

nesta dissertação, assentindo na análise de várias polêmicas que permeiam o pouco 

tratado tema da desjudicialização. 

Pretende-se, aqui, neste exame sob o prisma dos ditames de busca ordenada do 

fato novo e verdadeiro, despertar e convidar o público em geral, estudantes e operadores 

do Direito, acerca de como a desjudicialização é passível de  ser um mercado com 

resultados rápidos e promissores, haja vista que o Direito Notarial e Registral, assim 

como o de cariz processual, é um ramalho jurídico adjetivo/formal, tanto que a Ordem 

dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, tem comissão especializada no assunto. 



O que motivou e conduziu a se desenvolver a matéria ora cuidada neste ensaio 

foram razões de ordem pessoal, como também de teor profissional, o que não é fácil de 

resumir em um breve texto.  

De ordem pessoal, integrou-se o quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, no 

período de 2007 a 2011, acompanhando processos em capitais e cidades menores, e 

sempre se deparou a dificuldade do Judiciário em atender a enorme demanda de 

processos. Vale ressaltar que, em muitos casos, o direito é reconhecido, mas nunca 

reparado.  

No ano de 2012, após se percorrer extenso caminho do concurso público para 

outorga das serventias extrajudiciais do Estado do Ceará, incentivado por componentes 

familiares e amigos, tomou-se posse e assumiu-se a titularidade do 1º Ofício de Notas e 

Registro Civil da Comarca de Pentecoste/CE, onde se permanece laborando até hoje.  

Devido a essa atividade, acompanha-se o dia a dia das mudanças legislativas no 

tocante ao tema ora pesquisado, pretendendo-se investigar melhor se tais medidas estão 

sendo ou não efetivas no intuito entregar a sociedade uma rápida solução de demandas 

antes exclusivamente judiciais. 

Até mesmo nas pequenas cidades, é notório o número de pessoas beneficiadas 

com a celeridade nas soluções alternativas de conflitos. Considerando que esta pesquisa 

será sustentada em ambiência acadêmica no Estado do Ceará, principalmente em 

Fortaleza, o texto vai encerrar uma demanda de campo, a se efetivar nos maiores 

cartórios para verificar a eficácia dos procedimentos de desjudicialização, chegando-se 

a conclusões importantes na contextura da matéria diligenciada.  

Relativamente à metodologia para elaborar a investigação proposta, vai-se 

perfilhar a demanda bibliográfica, proceder à busca analítica nos relatórios do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) que, por meio do periódico Justiça em Números, contêm 

indicadores estatísticos do Poder Judiciário, bem como realizar estudos in situ a fim de 

analisar a efetividade das soluções extrajudiciais de solução de conflitos. 

Informa-se, neste escrito para qualificar o trabalho dissertativo, que a procura 

bibliográfica se efetivará por meio de livros, artigos e dissertações de outros 

pesquisadores, fazendo-se um paralelo das opiniões, com vistas a embasar e certificar os 

dados referentes ao estudo ora sob relação. 



Também se intenta efetivar a averiguação qualitativa, com a análise comparativa 

dos prazos das soluções judiciais e extrajudiciais, a fim de demonstrar o tempo que em 

média se despende para a adequada solução dos recontros no concerto judicial. 

A sondagem será procedida com o objetivo de identificar as causas de morosidade 

do Judiciário, e com vistas a aproximar os operadores do Direito ao mercado das 

soluções extrajudiciais de conflitos, proporcionado mais acesso à população por meio 

de dados e informações no tocante ao assunto proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CARTÓRIOS 

Para que se logre compreender a temática oferecida a exame, é importante que se 

proceda a lábil apreciação a respeito do desenvolvimento histórico da atividade notarial 

e registral. Este conjunto de ações se desenvolveu na contextura de variados 

agrupamentos sociais, no decurso histórico da humanidade. 

Releva frisar – por ser azado o momento - o fato de que os principais eventos da 

vida humana passam pelos cartórios, desde o nascimento, e até mesmo os atos depois do 

exício vital -  a morte - têm vínculos com as atividades notariais e registrais, regendo e 

norteando esses atos, conferindo-lhes validade, segurança e publicidade, sempre se 

adaptando às necessidades sociais. 

 

2.1 Breve histórico 

Os arqueólogos identificaram registros de desenhos nas paredes das cavernas - as 

famosas pinturas rupestres - que expressam desejos e artes relacionadas à pesca, 

agricultura e caça, provavelmente, aos primeiros registros públicos ainda de tempos pré-

históricos. 

Com a evolução e o domínio da escritura, começaram a aparecer documentos 

escritos - arte regida pelas classes dominantes, que tinha a função de registrar a história 

das civilizações - e atos jurídicos. 

Na hipótese das primeiras sociedades humanas, exempli gratia, no Egito, as terras 

pertenciam ao Faraó, havido como deus vivo, chefe militar, juiz supremo e comandante 

único do Estado. O Ente Estatal egípcio controlava todas as atividades econômicas: 

regulamentava o comércio, recolhia impostos e taxas, organizava as obras públicas e o 

trabalho coletivo. Os escribas egípcios eram os verdadeiros representantes do poder 

central, pois possuíam o conhecimento da escrita e da Contabilidade, registrando as 

arrecadações, os impostos e as determinações centrais. Eram pessoas de confiança ou 

parentes do Faraó, vivendo nos palácios reais, registrando todos os atos de conquistas, 

derrotas, colheitas, défices públicos, número de escravos, compras e vendas externas ou 

acordos políticos com povos vizinhos (SIQUEIRA, 2000). 



O famoso Museu do Louvre (Paris) tem como um dos seus itens expostos a figura 

de um príncipe Faraó, o qual segura uma pena, objeto usado para realizar escritas no 

passado, destacando a importância dos escribas transatos. 

 Na Mesopotâmia, antes mesmo do Código de Hamurabi, já eram celebrados 

contratos imobiliários realizados em tabuletas de argila, elaborados e selados pelos 

escribas, sendo esse papel controlado pelo chefe religioso com o auxílio de grupos de 

sacerdotes. 

Na Grécia antiga, os notários tinham a função de testemunhar os negócios em 

virtude da sua fé pública. A figura do tabelião, porém, exercendo suas funções em 

caráter privado nos moldes atuais, surgiu no Império Romano, sendo os tabeliães os 

encarregados de preparar escrituras, bem como de ter o controle da extensão do 

Império. 

A transição da figura do Escrivão para o Notário Público ocorreu na Baixa Idade 

Média, na Escola de Bolonha, que marcou um período de restruturação para o notariado. 

Tanto que, em 1228, foi fundada a primeira escola notarial por parte de Ranieri di 

Perugia, autor do livro Summa artis notarie, um estudo interpretativo das leis romanas, 

lombardas e outras legislações próprias. Essa obra era uma modalidade exegética de 

estudo da legislação, tendo por principais objetivos: (1) conhecer a condição mental dos 

contratantes; (2) estabelecer as renúncias aos benefícios legais e aos sanados consultos; 

(3) estabelecer a presença de menores para a sua proteção; (4) ser conhecido o objeto do 

contrato; (5) serem estabelecidas as várias espécies de contrato. Os notários nesse 

período desenvolvem sua técnica jurídica na aplicação do direito aos negócios jurídicos 

(ALMEIDA JÚNIOR, 1963) 

Desde o desenvolvimento do Direito romano, acompanha-se a evolução do 

tabelião como um redator e conservador de documentos, com autoridade crescente no 

que diz respeito à valoração documental dos fatos. Eles, contudo, não eram dotados de 

fé pública, por isso, todos os documentos por eles redigidos deveriam ser homologados 

por autoridade superior para que adquirissem eficácia probatória. 

Já nos povos de origem germânica, os notários possuíam maior autonomia, na 

medida em que houve uma elevação na importância de sua atividade, e ela se 

assemelhou, no que diz respeito à confiabilidade e segurança, à dos magistrados. Na 

Justiça germânica, do mesmo modo que os magistrados ditavam resoluções 



concernentes aos litígios, houve a necessidade de um colaborador da justiça atuante em 

questões não litigiosas, isto é, que prescindiam de sopesamento dos direitos 

controvertidos. Surgiu então, paulatinamente, o notário-juiz, figura típica do Direito 

germânico e análoga ao Direito romano, que existiu até o século XIX na Alemanha e na 

Áustria (PONDÉ, 1967).   

Difícil tarefa é a de buscar um histórico do notariado brasileiro, desde os 

primórdios até a Modernidade. A legislação portuguesa do período colonial prescrevia 

que, para exercer o ofício de tabelião, se deveria ter no mínimo 25 anos de idade, ser 

cidadão português, estar casado, ser do sexo masculino, ter idoneidade e capacidade 

física e mental, exercitar bons serviços e portar boa instrução e formação. 

Assim, quando do Descobrimento do Brasil, vigoravam em Portugal e, por via de 

consequência, viriam a ter curso no Brasil, as Ordenações do Reino, que incorporavam a 

concentração das leis lusitanas. Não é desarrazoado estabelecer, portanto, a informação 

de que as Ordenações, principalmente, as Filipinas, constituem as primeiras fontes 

primárias jurídicas a incidir em terras brasileiras, as quais vigoraram até 31 de dezembro 

de 1916, quando revogadas pelo Código Civil de Bevilácqua. A prática do primeiro ato 

notarial no Brasil atribui-se a Pero Vaz de Caminha, escrivão da armada de Pedro 

Alvares Cabral (KUMPEL, 2017).  

No Brasil, os tabeliães ganharam uma grande relevância com a publicação da Lei 

nº 840 de 1854, haja vista que o referido diploma trouxe a exigência de lavratura de 

escritura pública para os negócios referentes a terrenos cujo valor fosse superior a 

duzentos mil réis, nos termos do Art. 11, que diz: ―A compra e venda de bens de raiz, 

cujo valor exceder de duzentos mil réis, será feita por escriptura pública, sob pena de 

nulidade.‖  

Inicialmente, os registros públicos ficaram a cargo da Igreja Católica, tanto o de 

casamento, dentro das respectivas paróquias, com finalidades meramente declaratórias 

para discriminar o domínio público e particular como o de imóveis, sendo estes 

chamados de ―registros do vigário‖. Somente pela Lei nº 1.237, de 24 de setembro de 

1864, o registro de propriedade imobiliária passou a ser função do Estado (BALBINO 

FILHO, 1999) 

A Constituição de 1824 estabelecia com clareza no art. 5º o status da religião: ―A 

religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a do Império. Todas as outras 



serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isto destinadas, 

sem forma exterior de templo.‖ Essas formulações, no entanto, não foram concordes. 

Como o Império tinha religião oficial, os casamentos, além do registro da igreja junto 

ao governo, dependiam também de que o rito fosse precedido dos proclamas e celebrado 

por ministro registrado junto ao Estado, com lavratura na Câmara Municipal mais 

próxima. Isto assere, pois, sob o prisma histórico, a prática dos registros públicos pela 

Igreja (SANTOS, 2018). 

No mundo, com o avanço do movimento iluminista, aos poucos, a Igreja Católica 

foi perdendo a força política e algumas funções que antes competiam exclusivamente a 

ela, como a função registral, ficaram a cargo do Estado. Tanto que, após a Revolução 

Francesa, surgiram os primeiros sistemas estatais de registro civil. Embasada nessa 

ideia, a Constituição Francesa de 1971 atribuiu ao Poder Legislativo a incumbência de 

organizar os registros públicos, de modo a centralizar no próprio Estado a função de 

garantir a necessária constatação, publicidade e conservação aos atos e fatos 

modificativos do estado da pessoa natural, em especial, os nascimentos, casamentos e 

óbitos (KUMPEL, 2017) 

Art. 7, Titre II, Constituition française du 3 septebre 1791: “ La loi ne 

considere le mariage que comme contrat civil – Le Pouvoir législatif établira 

pour tous les tabitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, 

mariages et décès seront constates; et il désiggenera les officiers publics qui 

em recevront et conserveront les actes. 

 

Tecnicamente, a Lei nº 586, de 6 de setembro de 1850, foi a primeira norma 

jurídica brasileira, de origem legislativa, que menciona o nascimento. Ela, contudo, não 

tratava do nome, na medida em que apenas autorizou o governo a fazer as despesas 

necessárias para estabelecer registros regulares de nascimento e óbito. Assim, mesmo 

com a referida lei, continuou não havendo, no Brasil, qualquer regulação formal, quer 

do nascimento, quer do nome.  

Os cartórios também orientavam, assim como o fazem até hoje, a respeito do 

planejamento público. Era por intermédio dos dados que os cartórios forneciam acerca 

de nascimentos, óbitos e casamentos, que o Poder Público buscava e implementava 

soluções de políticas públicas a fim de melhorar o índice de desenvolvimento humano. 

Vale ressaltar, que até hoje, os Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais 



informam trimestralmente esses dados ao IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, nos termos do Art. 49 da Lei 6015 de 1973. 

Em relação ao registro da propriedade imobiliária, com o surgimento da Lei nº 

601 em 1850, finalmente, a figura da posse passou a ser regularizada, separando-se do 

domínio público todas as posses registradas no Livro da Paróquia Católica, 

especificando e dividindo os bens do domínio público e os particulares, criando o 

registro paroquial das terras possuídas pelo Império e obrigando os proprietários rurais a 

registrarem suas terras: era o chamado registro do vigário.  

Com o advento da Constituição de 1891, as terras devolutas passaram ao domínio 

dos Estados, exceto as faixas de fronteira e as zonas de segurança nacional, que 

continuaram sob o domínio do Estado. No ano de 1917, passou a vigorar o Código Civil 

de 1916, tornando o Registro Imobiliário uma instituição pública com a função de 

operar a transmissão do domínio, e o Registro Geral passou a ser denominado de 

Registro de Imóveis (BAPTISTELA, 2016). 

O Registro Imobiliário surgiu com a necessidade de garantir ampla publicidade às 

hipotecas, de maneira que os credores hipotecários tivessem certeza da existência, 

validade e eficácia de seus direitos reais. Assere-se, com segurança, que, em razão de 

uma economia baseada principalmente na agricultura, o registro imobiliário surgiu mais 

como uma necessidade de proteger o crédito, e não a propriedade em si. 

Depois foi instituído o Registro Geral para a transcrição dos títulos de transmissão 

de imóveis sujeitos a hipoteca e inscrição de hipoteca. De acordo com a Lei, a 

transmissão, entre vivos, de bens suscetíveis de hipoteca, bem como a instituição de 

onera reais, não operariam seus efeitos em relação a terceiros senão pela transcrição em 

registros públicos (LOUREIRO, 2017). 

Depois, ocorreu ex-vi do Decreto nº 4.857, de 09 de novembro de 1939, que 

regulamentou a execução dos serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos 

pelo Código Civil de 1916, que dizia: 

Art. 1º Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos 

pelo Código Civil, para autenticidade, segurança e validade dos atos 

jurídicos, ficam sujeitos no regime estabelecido neste decreto. 

        Esses registros são: 

        I - o registro civil das pessoas naturais; 

        II - o registro civil das pessoas jurídicas; 

        III - o registro de títulos e documentos; 
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        IV - o registro de imóveis; 

        V - o registro da propriedade literária, científica e artística. 

        Parágrafo único. O registro mercantil continuará a ser regido pelos 

dispositivos da legislação comercial. 

  

O diploma que rege a atividade registral até os dias de hoje é a Lei nº 6.015, de 31 

de dezembro de 1973. A Constituição de 1988 recepcionou a referida Lei e regulou 

diretamente a atividade notarial e registral: 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, 

por delegação do Poder Público.   

§ 1º  Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 

criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a 

fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 

§ 2º  Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos 

relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.         

§ 3º  O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso 

público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique 

vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 

seis meses. 

 

Mencionado disposto da Constituição Federal foi devidamente regulamento pela 

Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, também conhecida como o Estatuto dos 

Notários e Registradores, cujos escólios são aprofundados nos módulos sequentes.  

Os registros públicos têm como base a publicidade, garantindo o acesso a todos os 

interessados, a chamada publicidade erga omnes, o que traz como consequência a 

segurança jurídica, que se fundamenta, no Brasil, em algumas presunções e princípios - 

tais como a presunção absoluta de conhecimento do público em geral do conteúdo que 

consta registrado, a presunção relativa de verdade de seu teor pela fé pública dos 

notários e registradores, princípios próprios dos quais vale a pena destacar: a 

Publicidade, a Especialidade e a Continuidade. 

Em decorrência da sua importância para os principais fatos da vida civil, da 

segurança para a circulação do crédito, bem como da proteção à propriedade, é 

relevante o conhecimento, por parte de todo o público, desse percurso histórico, haja 

vista que a atividade existe há milênios, evoluindo no Brasil até se chegar em sua 

modalidade atual, ducit causam  da importância desta abordagem inicial. 

Se já existia nas comunidades mais rudimentares, o notário continua a exercer seu 

ofício nas mais sofisticadas sociedades do mundo moderno. Enquanto as instituições 



mais vulneráveis e poderosas ruíram com o passar dos séculos, o notariado atravessou 

incólume a Queda do Império Romano, as trevas da alta Idade Média, o Renascimento, 

a Revolução Industrial e até mesmo a sangrenta revolta do povo contra a aristocracia. A 

Revolução Francesa demoliu as antigas instituições, mas o notariado foi preservado e 

revigorado. Assim também o Registro em suas várias modalidades: o Registro de 

Nascimento e de Estado já era conhecido na Roma de Augusto e o Registro de Imóveis, 

na sua configuração similar à atual, remonta à cidade de Colônia dos séculos XVII ou 

XVIII, expandindo-se incontinenti para os demais centros mundiais (LOUREIRO, 

2017). 

Grande parte da sociedade não conhece o que são as serventias extrajudiciais, nem 

mesmo as faculdades de Direito se preocupam muito com a matéria, sendo às vezes 

estudada como parte da disciplina de Direito Imobiliário, fazendo com que, até mesmo, 

muitos profissionais do Direito desconheçam a atividade. Os cartórios não são 

sinônimos de uma burocracia inútil, pelo contrário, significam redução dos riscos, em 

virtude da segurança jurídica, com um custo zero para o Estado. 

A fim de estabelecer uma melhor compreensão da atividade notarial e registral 

como um ―microssistema‖ de procedimentos adjetivos, tal como ocorre com as ciências 

de processo civil e processo penal, o próximo módulo aborda as principais 

características como ramo do Direito. 

  

2.2 Características 

O sistema cartorial brasileiro foi objeto de várias e significativas mudanças no 

decorrer da história. Anteriormente, as serventias eram ocupadas por famílias 

tradicionais, nas mais das vezes com uma história dentro do Judiciário, fazendo com 

que os cartórios fossem transferidos de pai para filho como se representassem bens 

integrantes das heranças, o que levava a comparações com as antigas capitanias 

hereditárias. 

A Constituição Federal de 1988 significou uma mudança de paradigma e quebrou 

o modelo antigo, ao deixar expressamente em seu Art. 236 a determinação de que esse 

serviço é público e exercido em caráter privado, por delegação do Poder Público, 

impondo-se necessário que os notários e registradores, além da obediência aos 

princípios próprios do seu ramo de atividade, também tenham que respeitar os 



princípios básicos da Administração Pública, previstos no art. 37 da CF, configurados 

em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Tais princípios são bem interligados com as características mais marcantes de 

atividade, tanto que, de acordo com o Art. 1º da Lei nº 8.935/1994, serviços notariais e 

de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir 

publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 

Entre as características que merecem mais destaque, é a da segurança social ou do 

controle da legalidade que exige dos notários e registradores um saber jurídico 

interdisciplinar, haja vista que os casos envolvem todas as áreas do Direito Civil, sendo 

elas obrigações, contratos, propriedade, família e sucessões, bem como um 

conhecimento de Direito tributário, agrário, ambiental e urbanístico. 

Dentre todos os princípios notariais, o da segurança social é o mais abrangente, 

pela responsabilidade atribuída ao tabelião em formalizar juridicamente a vontade das 

partes (art. 6º, I, da Lei nº 8.935/1994). Para tanto, o notário possui a obrigação de 

adentrar o mérito do negócio a ser celebrado, não devendo, via de regra, praticar atos 

nulos em anuláveis, demonstrando um verdadeiro poder de polícia jurídica. Esse 

princípio denota natural bifrontalidade. De um lado, protege as partes, garantindo a 

higidez do negócio, sem se imiscuir na vontade, apenas buscando fazer coincidir a 

vontade real com a intenção declarada. De outra parte, protege toda a sociedade, pois, 

na medida em que o negócio é plenamente válido, os terceiros passam a estar 

protegidos, inclusive no que toca ao tráfego negocial (KUMPEL, 2017) 

Cuida-se da segurança jurídica preventiva exercida pelos notários e registradores, 

pois, à proporção que eles aconselham as partes, interferem previamente na elaboração e 

conclusão dos instrumentos jurídicos, bem como na publicidade dos efeitos antes de 

proceder ao registro. 

Muita vez, os usuários criticam o serviço e dizem que é muita ―burocracia‖, 

porém não conseguem enxergar que tal ―burocracia‖ é justamente para atender os 

interesses deles e de toda a sociedade, a fim de conceder segurança às negociações, 

evitando fraudes e, principalmente, driblando demandas no Poder Judiciário já tão 

sobrecarregado. 

Vale dizer, o controle preventivo da segurança jurídica garante maior igualdade 

contratual, por meio de semelhante acesso à informação sobre os riscos e efeitos do 



negócio e da assessoria jurídica prestada por um profissional orientado pela 

imparcialidade. Essas informações são disponibilizadas pelo Registro, que também vela 

para que apenas os títulos (atos e contratos) legítimos e autênticos tenham acesso à 

publicidade registral. Desse modo, são obtidos a justiça contratual, o cumprimento da 

lei, a diminuição de litigiosidade decorrente dos contratos, dentre outros benefícios ao 

cidadão, à sociedade e ao Estado (LOUREIRO, 2017).  

A atividade notarial é, portanto, eminentemente jurídica. Os notários, para bem 

formalizar a vontade das partes, deverão valer-se da técnica jurídica. A qualificação 

notarial resulta no reconhecimento ou rechaço de direitos subjetivos. Por isso é jurídico. 

Ao receber um determinado propósito, o notário, antes de formalizá-lo juridicamente, 

deverá proceder a uma filtragem, expurgando os vícios que porventura o afetem, 

adequando-o aos preceitos de ordem pública ou privada determinados pelo sistema 

jurídico (KOLLET, 2015). 

Para que a característica seja exercida com a segurança e o controle da legalidade, 

há pouco mostrada, esta há de ser exercida imparcial e independentemente, e, para 

tanto, houve uma preocupação no plano constitucional, ao exprimir, no Art. 236, § 3º, 

que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas 

e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso 

de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. 

Exprime-se, convictamente, a noção de que a Constituição Federal de 1988 

democratizou o acesso à titularidade das serventias extrajudiciais, quebrando um antigo 

paradigma, e o fato de o acesso acontecer por meio de concurso público de provas e 

títulos atende o princípio constitucional da impessoalidade, facilitando a imparcialidade. 

Os cartórios têm o dever de assessorar ambas as partes e refletir suas vontades, 

sem dependência hierárquica na prestação de sua função. Note-se que o Estatuto dos 

Notários e Registradores, no capítulo das incompatibilidades e impedimentos, diz no 

Art. 27º, no serviço de que é titular, que o notário e o registrador não poderão praticar, 

pessoalmente, qualquer ato de seu interesse, ou de proveito de seu cônjuge ou de 

parentes, na linha reta, ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau.   

Não haverão de, apenas, atender o interesse exclusivo de uma das partes, razão 

pela qual são interditos de prestar atendimento, inclusive, aos componentes familiares 

mais próximos, em detrimento dos outros envolvidos. In aliis verbis, as mesmas 



cautelas que exprimem para uma, terão que expressar para a outra, devendo sempre 

deixar clara, para todos os envolvidos, a melhor maneira para se chegar ao resultado 

final do negócio, deixando para as partes o direito de opção, respeitando a característica 

da imparcialidade. 

Já o aspecto da independência dos notários e registradores está expressamente 

previsto no Art. 28, da Lei nº 8.935/1994, in verbis:  

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. 

 

A independência jurídica da classe é a pedra angular do sistema, porém essa 

independência não significa liberdade total. Atente-se, pois, para o que ensina Milton 

Fernando Lamanauskas:  

A independência se revela no fato de o notário não se submeter a 

qualquer autoridade estatal, não devendo obediência hierárquica, o 

que igualmente se aplica ao registrador. Porém, por se tratar de uma 

função pública, reconhece este autor a necessária fiscalização do 

Estado. Resta clara a possibilidade de intervenção estatal em caso de 

incapacidade de outra hipótese que configure infração administrativa, 

o que igualmente não retira a autonomia de decisão e exercício da 

profissão. Representa, deste modo, a independência profissional um 

limite à regulação e à tutela estatal, de forma que o delegado não pode 

se impedido de contestar tais autoridades judicialmente se for o caso, 

por está sujeito apenas à Lei. (2016, p 153)  

 

As características da imparcialidade e da independência profissional devem 

sempre condicionar e orientar o trabalho dos titulares das serventias extrajudiciais, com 

vistas a vincular os dispositivos legais aos interesses dos usuários do serviço, de modo a 

revelar o comprometimento do livre exercício da profissão dos notários e registradores. 

A característica da independência se dá pelo fato de a atividade notarial e registral não 

estar vinculada ou subordinada aos entes estatais, sendo somente fiscalizadas pelo Poder 

Judiciário. 

Essa fiscalização decorre do comando constitucional expresso na parte final do 

Art. 236, § 1º, ao exprimir que lei definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder 

Judiciário. Embora não sejam servidores públicos, os notários e registradores são 

considerados agentes públicos, pois atuam exercendo função pública por meio de 

delegação, motivo por que estão sujeitos a tal controle, consoante previsto na 

Constituição Federal. 



Em regra, a fiscalização dos serviços notariais e registrais compete ao Tribunal de 

Justiça do Estado do lugar onde é situado o serviço, que a realiza por intermédio da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado e pela via de inspeções e correições. 

Com a edição da Emenda Constitucional nº 45, foi instituído um ente de 

fiscalização dos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que edita regras gerais 

de fiscalização a serem seguidas pelas corregedorias locais. 

De acordo com o artigo 48 do Regimento Interno do CNJ (Conselho Nacional da 

Justiça), a inspeção é apuração de fatos ligados ao conhecimento e à verificação do 

funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro, havendo ou não evidências de 

irregularidades.  

Já as correições, de acordo com o artigo 54 do Regimento Interno do CNJ, 

são apurações de fatos determinados relacionados a deficiências graves dos serviços 

judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e 

registrais. 

Nessas fiscalizações, são verificados pontos como a conservação dos livros 

físicos, instalações da serventia, atendimento aos usuários e todo o cumprimento dos 

deveres trazidos no Art. 30 da Lei nº 8.935/1994: 

 Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: 

        I - manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, 

guardando-os em locais seguros; 

        II - atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza; 

       III - atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, 

informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades 

judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito 

público em juízo; 

       IV - manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, 

regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à 

sua atividade; 

        V - proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas 

atividades profissionais como na vida privada; 

        VI - guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza 

reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua 

profissão; 

        VII - afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as 

tabelas de emolumentos em vigor; 

        VIII - observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu 

ofício; 

        IX - dar recibo dos emolumentos percebidos; 



        X - observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu 

ofício; 

        XI - fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que 

devem praticar; 

        XII - facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às 

pessoas legalmente habilitadas; 

        XIII - encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos 

interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação 

respectiva; 

        XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. 

 

Dos deveres, um dos mais importantes e com um relevante aspecto social, é o 

aquele de auxiliar e fiscalizar o recolhimento de tributos incidentes na operação, sem 

contar com o fato de que, muitas vezes, as serventias obrigam, mesmo que de modo 

indireto, o recolhimento de impostos não pagos, como, verbi gratia, o recolhimento de 

IPTU atrasado, para que se lavre uma escritura de compra e venda de imóvel. 

Impõe-se ressaltar que, em relação ao descumprimento desse dever funcional, 

além das infrações disciplinares e penalidades administrativas, os notários e 

registradores são susceptíveis de ser solidariamente responsáveis pelo 

descumprimento da obrigação principal nos termos do Art. 134 do CTN, VI, 

descriptus est cosonum:  

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 

obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este 

nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos 

devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu 

ofício; 

 

Outro princípio constitucional da Administração Pública e uma das principais 

características da atividade notarial e registral é a publicidade. Os notários e 

registradores garantem a todos os interessados informações transparentes, de fácil 

acesso e atualizadas, acerca do estado civil das pessoas naturais e jurídicas, documentos, 

existência de dívidas, negócios ou imóveis.  

Fornecem por meio de certidões os subsídios necessários para a tomada de 

decisões em quaisquer negócios, a fim de certificar maior segurança jurídica. Como a 

denominação sugere, são registros públicos, disponíveis ao conhecimento de todos os 

interessados, por meio da ampla publicidade. 



Em regra, a publicidade é exercida indiretamente por via de certidões, até mesmo 

em virtude do dever de conservação dos livros, com algumas exceções arguíveis, como, 

e.g., o acesso aos documentos de registros de incorporação e loteamentos. 

Para que os notários e registradores exerçam toda a sua atividade, eles são 

remunerados por emolumentos, pois, de acordo com o previsto no Art. 236, § 2 da CF, 

lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos 

praticados pelos serviços notariais e de registro. 

A norma geral a que se refere o Texto Constitucional é a Lei Federal nº 10.169, de 

29 de dezembro de 2000, que, no primeiro artigo, assim se exprime: 

Art. 1º.  Os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos 

relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de registro, 

observadas as normas desta Lei. 

Parágrafo único. O valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao 

efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados. 

 

Do referido disposto, remansa evidente a ideia de que a competência para a 

fixação dos emolumentos é dos Estados e do Distrito Federal, que devem levar em conta 

a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e registrais. Já do parágrafo 

único, dessume-se ser o caso de remuneração por um serviço público específico, 

portanto, tem natureza jurídica de taxa, o que foi referendado diversas vezes pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Uma das principais características e que mostra a força da classe notarial e 

registral é a capilaridade, isto é, os cartórios têm comparência nos 5.570 municípios 

brasileiros, que, obrigatoriamente, conforme determina a Lei nº 6.015/1973, devem ter 

ao menos uma unidade de Registro Civil instalada para a execução dos atos de 

nascimentos, casamentos e óbitos (ANOREG, 2019) 

Muitas vezes, em municípios pequenos e pouco desenvolvidos, os cartórios são os 

primeiros a oferecer possibilidade de contato, ou somente por meio deles são operadas 

as relações das pessoas com o Estado-Justiça, haja vista que os principais fatos da vida 

passam pelos registros públicos praticados pelas serventias extrajudiciais. 

Vale ressaltar que os cartórios extrajudiciais de notas e de registros públicos têm a 

condição de ente fictício, conquanto sejam obrigados a ter inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ - na Receita Federal, não possuem personalidade 



jurídica, porém a responsabilidade é na pessoa física do tabelião ou do registrador. Em 

razão dessa particularidade, observou-se a necessidade de um maior destaque na 

pesquisa acerca de como se aplicam e se apuram tais responsabilidades.  

A responsabilidade civil dos notários e registradores auferiu destaque especial no 

âmbito constitucional e, pela sua relevância e diversas modificações no decorrer da 

história, foi objeto de um realce particular, consoante expresso no segmento 

imediatamente próximo. 

 

2.3 Da responsabilidade civil dos notários e registradores  

No Direito, seara da responsabilidade civil, há hoje dois tipos de responsabilidade: 

objetiva e subjetiva. A primeira decorre de um ato ilícito ou da violação do direito de 

alguém, que, para ser provada, não depende de culpa nas suas modalidades - 

imprudência, negligência ou imperícia - ou da intenção do agente causador do dano, 

sendo caracterizada apenas pelo nexo de causalidade. Na outra, entrementes, existe a 

necessidade da comprovação do dolo ou da culpa. 

Consoante as considerações introdutórias, exprimiu-se a noção de que os serviços 

notariais e registrais se incluem na categoria de serviços públicos, apesar de serem 

delegados ao exercício privado, razão pela qual ficava a dúvida sobre se a classe objeto 

deste estudo deveria ou não obedecer ao Artigo 37, § 6º da Constituição, que tem a 

seguinte redação: 

Art. 37, §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 

Ocorre que a Lei nº 8.935/1994, conhecida como o Estatuto dos Notários e 

Registradores, também se reporta à matéria no Artigo 22, que já experimentou uma 

constitucionalidade questionada e teve a redação alterada por três vezes. 

A redação original era assim grafada: 

Art. 22. Os 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. 

 



A segunda redação, imposta pela Lei nº 13.137 de 2015, era esta: 

Art. 22. Os notários e oficiais de registro, temporários ou permanente, 

responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, 

inclusive os relacionados a direitos e encargos trabalhistas, na prática de atos 

próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de 

dolo ou culpa dos prepostos. 

 

Por fim, a redação trazida pela Lei nº 13.286 de 2016 diz o seguinte: 

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por 

todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, 

pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado 

o direito de regresso.  

 

Essas alterações foram duramente criticadas por parte dos operadores do Direito. 

A alteração é explicita e substancial. Em verdade, o que o artigo em comento faz é 

excluir os serviços notariais do regime da responsabilidade civil objetiva na modalidade 

risco administrativo. Portanto, a realidade configura é que a lei, indevidamente, criou 

uma exceção ao regime de responsabilidade constitucionalmente estabelecido 

(FONSECA FILHO, 2017). 

Salvante as discussões sobre a responsabilidade civil, impende diferenciar, no 

entanto, dano decorrente do exercício de atividade típica de registro, que consiste em 

qualificar títulos, devolvê-los ou assentá-los; ou, no caso do tabelião, instrumentalizar a 

vontade das partes de modo a produzir eficácia, da atividade atípica, anexa ao serviço 

registral e notarial. Apenas em relação à primeira, se aplicam as regras do art. 22, da Lei 

8.935/1994 (responsabilidade subjetiva). Ocorrendo o dano em consequência  da relação 

de consumo criada entre os prestadores e o usuário (por exemplo, se o usuário escorrega 

e se machuca no interior do ofício), aplicam-se as regras de responsabilidade objetiva do 

Código de Defesa do Consumidor (diálogo das fontes). (KUMPEL; RALDI, 2016). 

Após a mudança decorrente de 2016, parte da doutrina entendeu que a nova lei 

não alterou o regime da responsabilidade civil dos notários e registradores, mas apenas 

reforçou a vontade do Parlamento no sentido de que foi aplicável a denominada 

responsabilidade aquiliana ou subjetiva (LOUREIRO, 2017). 

A responsabilidade civil por atos praticados da parte de notários e registradores 

era controversa e, desde muito tempo, ocasiona discussões acirradas, sobretudo quanto à 



necessidade de demonstração da culpa dos sujeitos incumbidos do exercício 

da atividade eminentemente pública por delegação, de acordo com o art. 236, da CF. 

Há o posicionamento majoritário dos acórdãos do Supremo Tribunal Federal, 

acompanhado por parte da doutrina, de que os tabeliães e oficiais de registro são 

funcionários públicos, ainda que o exercício de seus serviços se dê  em caráter 

privado, de modo que o Estado deve responder objetivamente pelos danos causados por 

essas pessoas aos usuários do serviço (SANTOS; MOTA, 2018). 

Oportuno é ressaltar o fato de que, após a edição da Lei de 2016, não havia uma 

manifestação expressa dos tribunais superiores até então, porém o Supremo Tribunal 

Federal já havia se manifestado, ao exprimir que a responsabilidade era objetiva, e ainda 

entendia haver uma responsabilidade solidária.  

Tinha curso, in aliis verbis, uma Lei Federal a expressar que a responsabilidade 

dos notários e registradores era subjetiva, e inúmeras decisões consoante as quais a 

responsabilidade era objetiva, algumas denotando que a do Estado era subsidiária e 

outras solidárias. 

Parecia haver um choque entre o legislador constituinte, que, ao fixar diretamente 

na Constituição a matéria, buscou responsabilizar o tabelião e o registrador pela via do 

direito de regresso por parte do Estado, apenas nos casos de dolo ou culpa. Daí, não 

poderia o legislador ordinário alterar este regime, contrariando o texto expresso da Carta 

Magna. 

Agora, abreviadamente, se mostra a responsabilidade civil dos notários em três 

outros ordenamentos jurídicos, que fazem parte do notariado latino, assim como o 

Brasil, para ver suas abordagens. 

A Espanha considera a matéria expressamente no Artigo 146 do Regulamento 

Notarial, de 02.06.1944: 

El notario responderá civilmente de los daños y perjuicios ocasionados con 

su actuación cuando sean debidos a dolo, culpa o ignorancia inexcusable. Si 

pudieran repararse, en todo o en parte, autorizando una nueva escritura, el 

notario lo hará a su costa, y no vendrá éste obligado a indemnizar sino los 

demás daños y perjuicios ocasionados.  

A tales efectos, quien se crea perjudicado, podrá dirigirse a la Junta 

Directiva del Colegio Notarial, la cual, si considera evidentes los daños y 

perjuicios, hará a las partes una propuesta sobre la cantidad de la 

indemnización por si estiman procedentes aceptarla como solución del 

conflicto. 



 

Os notários são, simultaneamente, profissionais do Direito e funcionários 

públicos. Entende-se, ao contrário do Brasil, de modo pacífico, que a responsabilidade 

civil em causa não é imputável à Administração, uma vez que o notário não é um 

funcionário público em sentido estrito. Resulta bem claro é o fato de que não conforma 

uma responsabilidade administrativa que se impute à Administração pelo 

funcionamento normal ou anormal de um serviço público (RODRIGUES, 2003). 

Já na Itália, a matéria vem regulada na Lei Notarial de 16 de fevereiro de 1913, n.º 

89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), regulamentada pelo Regio 

Decreto de 10 de setembro de 1914, n.º 1326, diz no seu artigo 1.º: 

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima 

volontà, attribuire loro publica fede, conservarne il deposito, rilasciari le 

copie, i certificati o gli estratti 

 

Os notários italianos não são empregados do Estado. Consoante sucede no Brasil, 

eles exercem seu mister assumindo as despesas de seu custeio, como aluguel, 

funcionários, despesas de material de escritório, e são remunerados pelos usuários dos 

serviços, sem ter uma clientela fixa. 

A caracterização do ofício torna-se decisiva para responder ao problema da 

natureza da responsabilidade civil. Na Itália, a doutrina dominante é acompanhada pela 

jurisprudência majoritária nas seguintes conclusões: por um lado, a responsabilidade 

civil é de natureza contratual em face das próprias partes que intervieram no ato, e, por 

outro, é de ordem extracontratual no confronto com terceiros (RODRIGUES, 2003). 

Em Portugal, após a privatização do sistema notarial em 2004, e ao considerar o 

notário como um profissional liberal, logrou-se, desde logo, excluir a aplicação do 

regime da responsabilidade administrativa. Assim, aplica-se o regime da 

responsabilidade civil, restando saber se será empregada a responsabilidade civil 

delitual ou contratual. Sendo um profissional liberal, consoante é havido pelos cidadãos 

e pela lei, remata-se na ideia de que entre o notário e o seu cliente se estabelece uma 

relação contratual, inserida no contrato de mandato e, como tal, não há como fugir à 

aplicação do regime da responsabilidade civil contratual (SILVA, 2017). 

No Brasil, visando a estabelecer um termo a essa pendenga, sobre se era objetiva 

ou subjetiva, e se haveria a responsabilidade por parte do Estado como delegante do 



serviço público, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por intermédio do Recurso 

Extraordinário nº 842.846/SC, o qual foi reputado com repercussão geral, objeto de 

análise procedida na subseção que vem agora.  

O estrato dos notários e registradores está ganhando um pouco de protagonismo,  

quando auxilia o Judiciário na desjudicialização, haja vista que milhares de processos 

estão deixando de tramitar nos fóruns e estão indo para as serventias extrajudiciais, 

como divórcios, inventários, usucapião, entre outros. 

Por tal pretexto, essa definição acerca da responsabilidade tinha que estar bem 

definida. Eis o motivo por que o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o 

julgamento do Recurso Extraordinário, com repercussão geral, o qual discutia se a 

responsabilidade civil do Estado, na qualidade de delegante do serviço, seria objetiva ou 

subjetiva. 

O julgado decorreu de uma ação ordinária que tramitou no Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, o qual entendeu que o Estado deveria responder objetivamente pelos 

prejuízos causados a terceiros no exercício das funções delegadas, e que se deveria 

aplicar o mandamento constitucional do Artigo 37, § 6º da Constituição Federal. 

A ação originária foi proposta em decorrência de um erro efetuado pelo Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de São Carlos/SC, quando da feitura 

de certidão de óbito que atrapalhou o requerente na obtenção de benefício 

previdenciário. 

A sentença de primeiro grau condenou o Estado de Santa Catarina ao pagamento, 

a título de indenização por dano material, do valor de um salário-mínimo no período de 

julho de 2003 a junho de 2006, mais correção de juros de mora. 

Inconformado com a decisão, o Estado de Santa Catarina ajuizou um recurso de 

apelação, alegando que não poderia integrar a lide, haja vista que a suposta 

responsabilidade civil por danos decorrentes de atos praticados por notários e 

registradores era exclusiva da pessoa física do titular da serventia. Na mesma ocasião, o 

recorrente requereu a declaração de nulidade da sentença para que fosse acolhida a 

denunciação da lide da titular do cartório com a remessa dos autos à origem. 

No julgamento pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, essa Corte não aceitou 

a tese do recorrente e decidiu no sentido da aplicação do disposto no Art.37, § 6º da 



Constituição Federal, com a atribuição da responsabilidade objetiva direta do Estado e 

não subsidiária dos atos praticados pelos notários e registradores. 

Na sequência, vem o teor do julgamento pelo TJ/SC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL 

DECORRENTE DE ERRO DE ATO DE SERVIÇO DO CARTÓRIO 

DO REGISTRO CIVIL LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO AO DENUNCIANTE. NULIDADE INEXISTENTE. 

EQUÍVOCO DO NOME DA PESSOA FINADA NA EXPEDIÇÃO 

DA CERTIDÃO DE ÓBITO. FATO QUE IMPEDIU O AUTOR DE 

RECEBER A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE DA 

ESPOSA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA 

PARA RETIFICAÇÃO DO REGISTRO. RETARDAMENTO NA 

PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. DANO MATERIAL 

CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.  

1. "O Estado, na condição de delegante dos serviços notariais, 

responde objetivamente pela reparação dos danos que os tabeliães e 

registradores vierem a causar a terceiros em razão do exercício de suas 

funções" (AC n. 2007.061873-6, da Capital). 2. Se a falta de 

denunciação não implica na perda do direito de regresso nas hipóteses 

dos incs. I e II do art. 70, repugna aos princípios de economia e 

celeridade processual a idéia de se anular o processo em razão do 

indeferimento desse pleito, ainda quando a litisdenunciação fosse 

cabível.  

3. "A indenização por dano material só pode dizer respeito ao 

ressarcimento daquilo que, em cada situação, representou uma 

diminuição indevida do patrimônio do ofendido" (Resp 675147/RJ). 

Sob esta premissa, quem deixou de receber valores à que tinha direito 

em razão da atuação faltosa de preposto do Estado, deve ser 

indenizado na integralidade do montante a que, induvidosamente, 

fazia jus.    

 

Inconformado com o acórdão, o Estado de Santa Catarina socorreu-se de Recurso 

Extraordinário, não admitido, ocasião em que adentrou com agravo para o recurso ser 



hospedado. Em razão da relevância do tema, ele teve repercussão geral aceita a fim de 

se reconhecer a sua repercussão geral do tema constitucional.  

O Recurso teve como relator o ministro Luiz Fux e foi julgado improcedente, com 

a seguinte: 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO 

MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO 

ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A 

TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS 

EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO 

PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS 

QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A 

TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO 

CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. 

POSSIBILIDADE.  

1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, 

por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são 

particulares em colaboração com o poder público que exercem suas 

atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita 

expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).  

2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé 

pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, 

segurança e eficácia às declarações de vontade.  

3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso 

público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder 

Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, 

CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os 

titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes 

públicos.  



4. 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. 

Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda 

Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 

Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen 

Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. 

Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 

AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, 

DJe 13/10/2014.  

5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter 

privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se 

submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, 

além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas 

constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da 

República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a ―pessoas 

jurídicas ‖ prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e 

tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias 

de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.  

6. A própria constituição determina que ―lei regulará as atividades, 

disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos 

oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de 

seus atos pelo Poder Judiciário‖ (art. 236, CRFB/88), não competindo 

a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de 

equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e 

registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).  

7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão 

normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto 

regra excepcional, impassível de presunção.  

8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e 

fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu 

art. 22 que ―os notários e oficiais de registro são civilmente 



responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por 

culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou 

escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. 

(Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)‖, o que configura 

inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de 

registro, legalmente assentada.  

9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém 

comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de 

registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a 

responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por 

seus próprios atos e os de seus prepostos.  

10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos 

notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize 

tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da 

classe notarial.  

11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de 

que: 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.  

12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no 

exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado 

de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, 

nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.  

13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para 

reconhecer que 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. 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‖.  

 



Esse julgado pôs fim a uma insegurança jurídica acerca do tipo de 

responsabilidade a que toda a classe notarial e registral estava sujeita, com decisões 

conflitantes em diversos tribunais do País. 

O julgado sob exame nesta dissertação imprimiu um termo na dúvida sobre como 

seria a responsabilidade civil dos notários e registradores, e se o Estado seria 

responsável direto, solidário ou subsidiário. 

Diferentemente dos países da Europa trazidos há pouco ao debate, nos quais a 

responsabilidade da Administração é afastada, devendo ser os prestadores dos serviços 

diretamente responsabilizados pelos prejuízos decorrentes de seus atos, o Brasil preferiu 

obedecer, integralmente, o que exprime a Constituição Federal, e decidiu pela 

responsabilidade direta do Estado. 

O fato de a responsabilidade ser apontada diretamente ao Estado, devendo este 

ingressar em regresso contra o responsável pelo dano nos casos de dolo ou culpa sob 

pena de improbidade administrativa, é capaz até mesmo de atrapalhar as pretensões dos 

usuários. 

A maioria dos fóruns, principalmente das pequenas cidades, está sobrecarregada 

de processos, onde as ações correm o risco de se arrastar por muitos e muitos anos - isto 

sem se fazer referência ao fato de que o vencedor, em caso de derrota do Estado, após o 

trânsito em julgado, deverá esperar na fila dos precatórios. 

Muitas vezes, os prejudicados por uma falha dos notários e registradores ganham 

e não levam, em razão da demora da fileira dos precatórios, que, principalmente nos 

casos dos Estados, são bem demorados e de liquidação difícil. 

O voto divergente procedeu do ministro Edson Fachin, que defendia a 

responsabilidade objetiva do Estado, mas só subsidiária, ou seja, caso não fosse possível 

receber diretamente dos notários e registradores. 

O Ministro entendeu e defendeu a possibilidade da demanda simultânea dos 

delegatários com o Estado, a fim de que, caso aqueles não tivessem condições de arcar 

com o dispêndio, daí sim o Estado seria responsabilizado. 

Parece um pouco mais acertada a decisão expendida pelo Ministro Edson Fachin - 

o direito a uma eventual reparação de danos é um direito patrimonial. Se o usuário 



quisesse transigir ou executar diretamente o tabelião ou registrador, seria bem mais fácil 

para eles receberem as duas indenizações. 

De qualquer jeito, o fato de essa situação ter sido julgada na modalidade de 

repercussão geral transporta a uma unificação da jurisprudência acerca do tema. Por 

esse pretexto, então, é factível consumar a ideia de que a reponsabilidade civil dos 

notários e registradores é objetiva do Estado, nos termos do Art. 37, §6º da 

Constituição, devendo ser os próprios responsabilizados se houver dolo ou culpa 

somente na modalidade de regresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 DA EXCESSIVA JUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS NO 

BRASIL 

Com o aumento do acesso à informação, o avanço da internet e a globalização 

trazem como consequência direta maior interação das pessoas, havendo uma maior 

instrução intelectual e também um maior número de negócios. 

No mundo em que os negócios são fechados em uma velocidade assustadora, em 

caso de insatisfação com a prestação contratada, a sociedade cada vez mais exige e 

deseja que eventuais lides decorrentes de tais conflitos sejam solucionadas com a 

mesma rapidez em que os negócios foram contratados. 

A eficácia para a satisfação rápida demandando a redução das burocracias de 

procedimentos fez com que o Estado buscasse soluções alternativas ao Judiciário e as 

trouxessem, também, extrajudicialmente,  ocasião na qual a atividade notarial e registral 

ganhou um destaque. 

 

3.1 Das causas para o congestionamento do Judiciário 

A morosidade é considerada uma das maiores causas de insatisfação dos usuários 

com o Poder Judiciário brasileiro, tanto que um dos objetivos deste estudo, em destaque 

especial neste tópico, é o de identificar e fazer um levantamento das possíveis causas 

capazes de ocasionar o congestionamento no referido Poder. 

Reportando-se a morosidade, cabe destacar o fato de que ela é dividida em três 

tipos: a legal, a provocada e a organizacional. A Legal é a causada pelo próprio Estado 

pelo excesso de formalismo e a não renovação de leis defasadas. A Provocada é aquela 

criada propositalmente pelas partes ou advogados, que têm interesse no retardamento da 

solução judicial do conflito. Tal prática é deveras combatida, como exemplo da 

aplicação de pena pela procrastinação com o fim meramente protelatório, porém ainda 

longe de ser extinta nos tribunais do País. E por último a Organizacional resulta do 

volume de processos e rotinas internas dos diversos fóruns e tribunais brasileiros. Essa é 

objeto de destaque no estudo sob relação (COSTA, 2018). 

 A própria pauta de audiências é um dos maiores fatores da demora na solução 

judicial dos litígios, pois é humanamente impossível a pessoa do juiz acompanhar tudo, 



razão por que se diz que a crise do Judiciário é mais de recursos materiais do que 

propriamente dos procedimentos adotados. 

Diz-se que a morosidade não só afasta o povo da Justiça, e esta daquele, como 

acarreta a perda da confiabilidade na solução judicial, esvaziando perigosamente o 

Judiciário como Poder eficiente e respeitado. Um dos alicerces da estabilidade 

econômica, política e social, o maior gargalo da morosidade do Judiciário não está na 

tramitação dos processos, mas na incapacidade humana em atender à descomunal 

proporção do número de processos por Juiz, crescimento da demanda, falta de recursos 

materiais, carência de recursos humanos, legislação inadequada, inoperância do 

Legislativo e do Executivo, formalismo, procedimentos arcaicos e barreiras 

burocráticas, excesso de recursos e o duplo grau de jurisdição, prazos especiais para o 

Poder Público e o despreparo dos profissionais do Direito (COSTA, 2018). 

Vale ressaltar que essa morosidade ofende diretamente um dos princípios 

constitucionais da Administração Pública, previsto no Artigo 37 da Carta Magna, o 

princípio da eficiência. Esse princípio deve reger todos os atos da Administração 

Pública e, quando se verifica que a lentidão dos processos como um dos grandes 

problemas do Poder Judiciário, integrante do sistema de freios e contrapesos, verifica-se 

que o referido Poder não está sendo eficiente como deveria.  

Deve-se evitar é que o suposto ofendido deixe de buscar a reparação do seu direito 

e acabe renunciando ao próprio direito por saber que a morosidade do Judiciário lhe 

trará mais prejuízo do que benefício, pois o direito ao acesso à justiça e à rápida solução 

dos conflitos também está previsto na Constituição Federal, temas que será tratado com 

grau de detalhamento no tópico seguinte. 

 

3.2 Do direito à rápida solução dos conflitos 

O princípio da eficiência é o mais novo princípio constitucional a incidir sobre a 

atuação da Administração Pública e é previsto na CF88, tendo aflorado desde a Emenda 

Constitucional n° 19, de 04 de junho de 1998, que alterou a redação do seu artigo 37: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 



Além disso, a Assembleia Geral das Nações Unidades proclamou a Declaração 

Universal dos Direitos, 10 de dezembro de 1948, assinada pelo Brasil na mesma data e, 

em seus artigos 8° e 10, declarou que: 

Artigo 8° - Toda a pessoa tem direito a recurso efectivo para as jurisdições 

nacionais competentes contra os actos que violem os direitos fundamentais 

reconhecidos pela Constituição ou pela lei. 

Artigo 9° - ... 

Artigo 10 - Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa 

seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e 

imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer 

acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. (ASSEMBLÉIA 

GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948) 

 

Especificamente no Brasil, o direito de acesso à justiça é expressamente disposto 

na Constituição Federal, tanto que em seu Art. 5º, XXXV, há o seguinte: ―a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito‖. O princípio 

constitucional do acesso à justiça garante que todos os brasileiros busquem seus 

direitos, no intuito de ter uma atuação irrestrita do Estado que garanta as medidas 

necessárias para a reparação de violação ou ameaça de algum direito. 

Com o decurso do tempo, porém, verificou-se que somente o acesso à justiça não 

era o suficiente, pois garanti-lo sem assegurar a solução, acaba se tornando outra ofensa 

aos direitos. Ante tal insatisfação, o Poder Constituinte Derivado, a fim reparar a 

situação, inclui no Texto Maior por meio da Emenda Constitucional nº 45, o inciso 

LXXVIII, que diz: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação.”   

Muito se questiona sobre o que seria um tempo razoável para a duração de um 

processo e a efetiva entrega do direito ao jurisdicionado. Certo é que a duração de uma 

lide deve respeitar o tempo preciso para que sejam cumpridas todas as etapas 

necessárias à instrução e julgamento do processo, acompanhando sempre todos os 

princípios determinados pela Constituição Federal de 1988, merecendo destaque o 

devido processo legal – due process of law, instituto oriundo do Direito anglo-saxão, 

implicando que, para ser válido, todo e qualquer ato praticado pela autoridade judiciária 

deve estar previsto em lei, e para tanto, é indispensável a aplicação dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa que, respectivamente, asseguram a plena realização do 

exercício democrático de um poder, onde os sujeitos da lide devem ser informados de 



todos os atos que venham a ocorrer no curso do processo, podendo se manifestar diante 

do que é proposto e, ainda, o direito de se defender e de recorrer de uma decisão, sendo 

que ninguém pode ser tolhido de seu direito de defesa, sob pena de ferir a dignidade da 

pessoa humana e os princípios da justiça, o exercício do direito de participação em um 

processo contradizendo e se defendendo de acusações é a forma de garantir a vida e a 

sobrevivência em sociedade (BORTOLI; PEREIRA, 2014).  

O Poder Judiciário caminha atualmente ao encontro de modalidades alternativas 

de resolução das demandas, por meio de instrumentos de ação social participativa. E, 

dentro desse raciocínio, insere-se, em ultima ratio, toda filosofia e o próprio idealismo 

daqueles que estão empenhados em mudanças razoáveis e factíveis para que outras 

perspectivas e outros horizontes se abram para o povo em geral, especialmente para os 

hipossuficientes econômicos, graças à facilitação do acesso à Justiça, com a utilização 

de meios e instrumentos alternativos, como, verbi-gratia, a conciliação, a mediação e a 

arbitragem, com todos os desdobramentos deles derivados (PINTO, 2008). 

O próximo item reporta-se a algumas alterações legislativas e normas adotadas 

pelo Estado brasileiro como um todo, a fim de se resolver essa crise que abarrotou o 

Poder Judiciário de incontáveis processos. A pesquisa aborda o fato de que muitas 

dessas propostas se deram no intuito de delegar a outros setores da sociedade alguns 

procedimentos antes exclusivamente processados junto ao Poder Judiciário e saber a 

eficiência, rapidez e segurança de tais medidas. 

 

3.3 As alterações legislativas que buscam resolver essa crise 

Num esforço comum entre os três Poderes da República, foram buscadas soluções 

para garantir o acesso à tão sonhada Justiça, sem a necessidade direta de intervenção do 

Poder Judiciário e, entre as formas trazidas, estão a utilização das serventias 

extrajudiciais, ou seja, dos cartórios extrajudiciais capilarizados em todos os municípios 

do continental Brasil. 

A característica da capilaridade foi a mesma adotada pelo Império, quando 

escolheu a Igreja Católica para ficar responsável pelos registros públicos, como já 

mencionado no capítulo anterior.  



A seguir mostram-se algumas das principais legislações e soluções em formato de 

resoluções de conflitos como um meio de auxiliar o Poder Judiciário na prestação do 

serviço da justiça, e buscar a celeridade da Justiça. 

Entre os avanços, inicia-se com a edição da Emenda Constitucional nº 45, de 

2004, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, visando a controlar melhor a 

atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e acompanhar o cumprimento 

dos deveres funcionais dos juízes em todas as jurisdições do Brasil. 

E para facilitar subsidiar a Gestão Judiciária brasileira com a análise técnica de 

números e estatística, desde 2004, o Conselho Nacional de Justiça produz e publica em 

seu site, anualmente, o relatório Justiça em Números, que é a principal fonte do Poder 

Judiciário, divulgando a realidade dos tribunais brasileiros, com muitos detalhamentos 

da estrutura e litigiosidade, além dos indicadores e das análises essenciais. Assim, todos 

os tribunais do Brasil devem fornecer os dados solicitados pelo CNJ, para que se 

realizem inúmeros estudos a fim de propagar no relatório. 

Para isso, o CNJ publicou a Resolução n° 76/2009, que dispõe sobre os princípios 

do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, estabelece indicadores, fixa prazos, 

determina penalidades e dá outras providências. 

Além disso, o CNJ elaborou diversas normativas a respeito de planejamento e 

gestão estratégica, como: 

 Resolução CNJ nº 221, de 10 de maio de 2016 - Institui princípios de gestão 

participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário e das 

políticas judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. 

 Resolução CNJ n° 198, de 16 de junho de 2014 - Dispõe sobre o Planejamento 

e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 

 Resolução CNJ nº 49, de 18 de dezembro de 2007 - Dispõe sobre a 

organização de Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica nos órgãos do Poder 

Judiciário relacionados no Art. 92 incisos II ao VII da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

 Resolução CNJ nº 70, de 18 de março de 2009 (Revogada) - Dispõe sobre o 

Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras 

providências. 



 Portaria CNJ nº 97, de 25 de agosto de 2016 - Estabelece as diretrizes do 

processo participativo na formulação das metas nacionais do Poder Judiciário, nos 

termos da Resolução CNJ 221 de 10 de maio de 2016. 

 Portaria CNJ nº 138, de 23 de agosto de 2013 - Institui a Rede de Governança 

Colaborativa do Poder Judiciário. 

 Portaria CNJ nº 167, de 15 de dezembro de 2015 - Institui o Plano Estratégico 

do Conselho Nacional de Justiça para o período de 2015-2020. 

Além dessas normas do Poder Judiciário, o Poder Legislativo também trouxe leis 

que revolucionaram o acesso à Justiça com a extrajudicialização dos processos, antes 

exclusivamente judiciais, e transferiu uma boa parcela desses processos para outros 

agentes do Estado, como expediente de auxiliar o Poder Judiciário na prestação do 

serviço de justiça. 

Foi iniciada outra fase no Direito Brasileiro com a edição da inovadora Lei 

Federal nº 9.307/96, que regula a arbitragem no Brasil e, mais recentemente, a Lei nº 

13.140/15, que disciplina a mediação, bem assim o novo Código de Processo Civil 

Brasileiro, Lei nº 13.105/15, permitindo maior celeridade e mais desburocratização da 

resolução das pretensões resistidas. 

A exemplo disso inventariam-se alguns serviços, tais como a Alienação Fiduciária 

de Bens Imóveis  (Lei nº 9.514/1997), o Divórcio e Inventário Extrajudicial (Lei nº 

11.441/07), a Regularização Fundiária de Zonas Especiais de Interesse Social (Lei nº 

11.481/07), a Regularização Fundiária Urbana (Lei nº 11.977/09), o Protesto de 

Certidões de Dívida Ativa (Lei nº 12.767/2012), a Usucapião Extrajudicial (art. 1.071, 

da Lei nº 13.105/15), a Demarcação e Divisão de Terras Particulares (art. 571, da Lei nº 

13.105/15), a Homologação de Penhor Legal Extrajudicial (art. 703, da Lei nº 

13.105/15) e a Retificação de Registro Civil (Lei nº 13.484/17). Com esse mesmo 

intuito foram emitidas, com tais características, a Lei nº 13.140 de 2015 – Lei da 

Mediação, isto é, objetivando aliviar a esfera judiciária. Com a promoção de outras 

modalidades de solução de conflitos, com a óptica de uma presença mais abrangente dos 

interessados envolvidos, desfaz-se, então, o posicionamento adversarial. Logo, 

compreende-se que qualquer alteração cultural há de ter suas complexidades e todos 

auxiliam nesta mudança de mentalidade (VILLAVERDE, 2019). 

 



3.4 A mudança do perfil dos cartórios: da prevenção à solução dos conflitos 

 

A palavra profilaxia provém do grego prophylaxis, que significa proteção, 

prevenção ou guarda. Essa unidade de ideia sempre foi a base para toda a atividade 

notarial e registral, pois significa todo o cuidado prévio que os tabeliães e registradores 

devem adotar antes da lavratura de qualquer ato de suas competências.  

A prevenção deve estar desde os primeiros contatos dos usuários que buscam 

atendimento nas Serventias Extrajudiciais existentes em todas as cidades do imenso 

Território nacional, que vai desde o acolhimento, aconselhamento das partes, 

possiblidades jurídicas do produto buscado, segurança jurídica, qualificação registral, 

até lavratura dos atos e expedições dos traslados e certidões. 

O Princípio da Prevenção ou da Profilaxia, conhecido por prudência ou cautela do 

tabelião e registrador, tem como diretriz não só a prática dos atos, bem como em tudo 

no que diz respeito à administração da serventia extrajudicial, tanto na interface com o 

Poder Judiciário, quanto com o usuário e população. Os assentos devem ser efetuados 

prevenindo-se de riscos e incertezas e, por conseguinte, de litígios. De fato, o oficial, no 

exercício regular de sua função, adianta-se a prevenir e precaver os riscos que a 

incerteza jurídica seja capaz de acarretar aos usuários. A análise de documentos 

apresentados para registro, inclusive os referentes à identificação do declarante, assim 

como a exigência de testemunhas, quando for o caso, são exemplos que permitem a 

profilaxia notarial e registral (KUMPEL, 2017). 

O notário sempre atua de modo preventivo, como instrumento de pacificação 

social, evitando litígios e acúmulo de processos judiciais, na medida em quem, de modo 

imparcial e com teor jurídico, instrumentaliza juridicamente a vontade das partes. Dessa 

maneira, muitas são as finalidades do ato notarial propriamente dito no mundo jurídico 

(GIMÉNEZ-ARNAU, 1976). 

Nas rotinas diárias das Serventias Extrajudiciais brasileiras (incluindo a serventia 

da qual se é o titular), é muito comum o tabelião e registrador ser o primeiro ou único 

contato dos usuários carentes como a ―justiça‖ ou leis, e eles funcionam como 

educadores, pois, muitas vezes, esses usuários ingressam nos cartórios para tirarem 

dúvidas de como se comportar em diversos procedimentos. 



Ainda no campo da prevenção de litígios, essa função pública tem o dever de 

exigir a documentação completa para a lavratura dos atos, e confirmar se todos os 

princípios e normas de direito foram devidamente cumpridos e com isso evitar que esses 

assuntos que passaram antes pelos filtros dos cartórios extrajudiciais sejam levados ao 

Poder Judiciário e com isso tumultuar ainda mais os fóruns judiciais brasileiros.  

Existem cartórios no Brasil desde o período colonial. Num esforço para consolidar 

sua conquista na América, povoar e administrar seu território, sem grandes custos para a 

Coroa, Portugal organizou um sistema de doação de capitanias hereditárias, dividindo o 

território em 12 capitanias, a partir de 1530. Ao capitão donatário foi concedido o 

direito de demarcar e tomar posse de terras, doar sesmarias, enfim, administrar o 

território. Esta administração também implicava a nomeação de funcionários, dentre 

eles os tabeliães.  

Antes de adentra-se a análise específica das serventias extrajudiciais como 

alternativa ao direito constitucional de acesso à justiça, fez-se uma necessária 

introdução ao Direito Notarial e Registral, esse ramo jurídico que ainda permanece 

pouco conhecido e cercado de mitos. 

Uma das soluções para o amplo conhecimento e acesso da população aos meios 

alternativos de solução de litígios seria recorrer aos tabeliães de notas, que, pela 

capilaridade da distribuição dos serviços notariais em praticamente todos os municípios 

do Brasil, poderiam contribuir, sobremaneira, para a disseminação da cultura da 

mediação e arbitragem, acrescentando, ainda, que estes profissionais são detentores de 

fé pública, conhecimento jurídico e têm grande confiança da população. A atividade 

extrajudicial notarial está prevista no artigo 236 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e alicerçada em princípios gerais do Direito, princípios 

específicos da área notarial e regras positivadas. Os princípios e regras da área notarial 

estão previstos em diversos diplomas legais, em especial na Lei nº 6.015/73 dos 

Registros Públicos, e na Lei nº 8.935/94 dos Registradores e Notários. 

O Direito Notarial e o Registral continuarão a desenvolver-se cada vez mais, a fim 

de que se adaptem às novas tecnologias empregadas e às necessidades sociais recentes, 

de modo que continuem a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos 

atos jurídicos. Perante isso, paulatinamente, as serventias extrajudiciais têm sido 

enxergadas como alternativa para a efetivação do direito de acesso à justiça, em face do 

respaldo principiológico do Direito Notarial e Registral, além da necessidade da 



implementação de novos métodos de composição de litígios, a fim de que haja a 

resolução de conflitos, assegure-se a paz social e, ao mesmo tempo, auxilie-se na 

mitigação do volume de processos apresentados ao Poder Judiciário. 

Com a edição das leis destacadas do item anterior, será examinada a mudança do 

perfil das Serventias Extrajudiciais brasileiras, antes com um papel primordial na 

prevenção dos litígios, evitando que processos ingressassem no Poder Judiciário, e 

passaram a solucionar conflitos em virtude da simplificação de procedimentos com a 

mesma eficácia processual com maior celeridade.  

A seguir serão indicadas algumas soluções para minimizar a quantidade de 

processos pelos vizinhos do Brasil, integrantes do bloco do MERCOSUL, a fim de 

demonstrar aos leitores a legislação, semelhanças e diferença dos hermanos.  

 

3.5 As soluções encontradas nos países componentes do Mercosul 

O MERCOSUL -  Mercado Comum do Sul – que tem como países signatários o 

Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, oriundo do Tratado de Assunção, assinado 

em 26 de março de 1991, surgiu com o objetivo de, primeiramente, adequar as 

legislações a fim de facilitar a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e 

estabelecimentos com o intuito de se harmonizar e acompanhar o fenômeno da 

globalização mundial. 

Com o crescimento do bloco, cada vez mais são comuns relações civis, como 

casamentos, entre brasileiros e estrangeiros de países membros do bloco, bem como 

relações comerciais, das quais podem surgir conflitos - daí a importância de a pesquisa 

abordar algumas soluções encontradas por nossos vizinhos a fim de minimizar o 

excesso de processos nos tribunais judiciais. 

O Mercosul previa, em seu art. 3º e no anexo III, a adoção de um sistema de 

solução de controvérsias, regulamentado pelo Protocolo de Brasília, de 17 de dezembro 

de 1991. Neste sistema, estipula-se que os Estados-partes, em uma controvérsia, 

procurarão resolvê-la, antes de tudo, mediante negociações diretas (art. 2º). Não se 

alcançando um acordo ou se a controvérsia for solucionada apenas parcialmente, os 

Estados-partes a submetem à consideração do Grupo Mercado Comum (GMC), que 

avaliará a situação, propiciando oportunidades às partes para que exponham suas 

respectivas posições e requerendo, quando necessário, o assessoramento de 



especialistas. Caso não seja solucionada a controvérsia, qualquer um dos Estados-partes 

comunica à Secretaria Administrativa sua intenção de recorrer ao procedimento arbitral, 

constante no capítulo IV (intitulado Procedimento Arbitral) do Protocolo de Brasília 

(VIEGAS, 2016). 

A Secretaria Administrativa levará, de imediato, o comunicado ao conhecimento 

do outro ou dos outros Estados envolvidos na demanda e ao Grupo Mercado Comum e 

se encarregará da tramitação do procedimento (art. 7, 2). A arbitragem tramitará ante 

um tribunal ad hoc composto de três árbitros, sendo que cada Estado-parte designará 

um árbitro e, o terceiro, sendo designado de comum acordo pelos Estados, presidirá o 

Tribunal arbitral. Não sucedendo acordo entre os Estados-partes para a escolha do 

terceiro árbitro, caberá à Secretaria Administrativa a sua designação. O Tribunal arbitral 

fixará em cada caso sua sede em algum dos Estados- -partes e adotará suas regras de 

procedimento. Tais regras garantirão que cada uma das partes na controvérsia tenha 

plena oportunidade de ser escutada e de apresentar suas provas e argumentos, e também 

assegurarão que os processos se realizem de forma expedita (art. 15). Os Estados-partes 

executarão uma breve explanação dos fundamentos de fato ou de direitos de suas 

respectivas posições. O Tribunal arbitral poderá, por solicitação da parte interessada, 

ditar as medidas provisionais que considerem apropriadas. As partes haverão de cumprir 

quaisquer medidas provisionais, até que se dite o laudo. 

Acerca da possibilidade recursal das sentenças arbitrais, Zimmermann (2014) 

ensina que tendem as partes convencionarem pela não recorribilidade para garantir a 

celeridade que lhe é característica, contudo, não parece justo a lei impedir essa 

possibilidade, especialmente nos casos em que o laudo é contrário ao Direito. 

Reportando-se a esse aspecto, Adriana Pucci (1998, p. 130) menciona que a lei da 

Argentina deixa à vontade das partes determinar a recorribilidade do laudo; e a lei 

paraguaia fixa o procedimento para recorrer não somente dos laudos, mas também das 

decisões de mero trâmite; enquanto a legislação do Uruguai somente aceita a 

interposição do recurso de nulidade, pelos motivos expressos na lei daquele País, 

definição similar à adotada pela legislação de arbitragem brasileira (KAFOURE NETO; 

FATUCH NETO, 2017). 

 Na Argentina, a conciliação obrigatória reduziu o estoque de processos em 30% - 

e o ponto polêmico é exatamente esse. No modelo argentino, a conciliação não é 

facultativa e sim obrigatória. O cidadão, para ingressar com uma petição inicial, é 



obrigado a apresentar uma certidão de que antes de judicializar buscou a conciliação. 

Caso contrário, a pessoa é encaminhada para tentar uma solução pacífica, evitando 

litígio. Nenhum processo entra no fórum sem antes tentar a mediação. 

Das 24 províncias argentinas, 22 já possuem legislação que obriga a buscar a 

conciliação e a mediação antes de ingressar com um processo na justiça. E o resultado 

disso é a redução de 30% do estoque de processos. O vizinho precisou adotar essa 

atitude drástica, porque não via outra solução para reduzir as demandas judiciais. 

O art. 3.462 do Código Civil argentino, reformado pela Lei n. 17.711/68, admite a 

partilha extrajudicial ou privada, que pode ser feita pelos herdeiros presentes e capazes, 

desde que haja acordo entre eles. 

ARTICULO 3462 .- Si todos los herederos están presentes y son capaces, la 

partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad 

juzguen convenientes. 

 

A prática notarial no Paraguai: profissão extremamente necessária. Neste vizinho, 

há 1.250 notários em exercício para atender uma população estimada em 6,8 milhões. A 

tecnologia está em plena expansão e é uma condição inerente à prática atual da função. 

Lá também há uma grande tendência de desjudicialização no tocante a inventários e 

divórcios. 

O Código Civil paraguaio traz expressamente em seu Art. 2.530: 

 Art. 2530.- La partición entre coherederos mayores de edad, podrá 

efectuarse en la forma que convinieren por unanimidad, debiendo observarse 

lo dispuesto en este Código sobre la forma de lo contratos. 

 

O Procedimento sucessório paraguaio se assemelha ao brasileiro, tanto que o 

artigo publicado pela Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación do 

Paraguai (JESSICA, 2018) diz o seguinte: 

QUE NECESITO PARA TRAMITAR UNA SUCESIÓN? 

  

Lo primero que se necesita y aunque parezca obvio, es indispensable 

contar con la partida de defunción de la persona fallecida y en caso 

de no tenerla o haberla extraviado, se debe tramitar la misma en el 



Registro Civil de las Personas. Existen varios supuestos que pueden 

darse y para ello detallaremos de la siguiente manera: 

En el caso de que el fallecido haya sido su cónyuge, debe además de 

presentar el acta de matrimonio que acredite dicha unión. 

Si es el padre o la madre del fallecido el que va a iniciar la acción, 

debe acompañar también la partida de nacimiento que acredite el 

vinculo. 

Así también, al momento de iniciar la sucesión, se debe acompañar la 

fotocopias de Cedula de Identidad de la persona fallecida, fotocopias 

de cedula de identidad de todos los herederos o personas que se creen 

con Derechos hereditarios. Y finalmente, la voluntad de el o los 

herederos, en iniciar y promover la sucesión. 

Para el juicio será necesaria la firma de todos los herederos en cada 

escrito a presentar en el trámite sucesorio. Para que no tengan que 

firmar todos los escritos del expediente o en el caso que la persona se 

ausente del país o por cuestiones varias no pueda firmar cada 

presentación, el o los herederos si están de acuerdo pueden otorgar 

un poder especial ante escribano público, para que el abogado sea 

“apoderado” a los efectos de este trámite, y no tenga que depender de 

la voluntad e impulso de los herederos para avanzar en el proceso. 

 

Evento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, no dia 15.09.2018, teve como 

tema a Advocacia Extrajudicial e Mediação e Conciliação, onde tabeliães, incluindo de 

países do Mercosul e advogados, debateram temas de interesse das duas classes. 

O escribano do Paraguai, Edison Arnaldo Cáceres Ortigoza, disse: 

 ―No Paraguai, o tabelião não pode fazer casamento e divórcio. Compra 

e venda, testamentos, o tabelião pode fazer. Então há algumas 

diferenças dos serviços entre o Brasil e o Paraguai‖.  

Segundo o Paraguaio, também não se pode fazer usucapião extrajudicial, apenas 

escrituras e hipotecas. 

Alejando Achard Mendivil, escribano no Uruguai, relatou que, ao contrário do 

que acontece no Brasil, no Uruguai, é possível exercer a função de advogado e notário 

ao mesmo tempo. Além disso, o Uruguaio comentou que não há cartórios no País, o 



notário trabalha em um escritório, como um advogado. Mendivil explicou como 

funcionam a mediação e a conciliação, ressaltando que não é possível fazer um processo 

em matéria civil sem acreditar previamente que as partes tentaram a conciliação ante a 

justiça de paz. 

O que falta no Uruguai é uma lei geral sobre mediação. Um outro 

problema é a falta de estudos dos advogados e dos notários uruguaios 

sobre a matéria de mediação e conciliação. Os advogados pensam que 

os centros de mediação do Poder Judiciário são voltados a assuntos 

menores ou assuntos em que os problemas são entre vizinhos. Se 

houver uma lei, poderia contemplar que a mediação possa ser feita no 

escritório dos advogados ou notários. 

 

Vale ressaltar que a partilha extrajudicial é prevista no Direito de muitos povos. O 

Código Civil francês, art. 819, prevê: ―Si tous les héritiers sont présents et capables, le 

partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables‖ = 

―Se todos os herdeiros estão presentes e são capazes, a partilha pode ser feita na forma e 

pelo ato que as partes julguem conveniente‖. O Código Civil português, art. 2.102,1, 

afirma que a partilha pode fazer-se extrajudicialmente, quando houver acordo de todos 

os interessados, ou por inventário judicial nos termos previstos na lei do processo; a 

partilha extrajudicial deve ser feita por escritura pública se na herança existirem bens 

imóveis, como exige o Código do Notariado. 

O Código Civil espanhol, art. 1.058, permite que a partilha da herança seja feita 

extrajudicialmente, se os herdeiros forem maiores, tiverem a livre administração de seus 

bens e houver acordo unânime (nemine discrepante) de todos eles. Na Suíça, o art. 

607,2, do Código Civil, estabelece o princípio da liberdade da convenção em matéria de 

partilha. No mesmo sentido: art. 853 do Código Civil peruano; art. 907,1, do Código 

Civil japonês; art. 838, al.1, do Código Civil de Québec. O art. 2.048 do Código Civil 

alemão (BGB) e o art. 733, II, do Código Civil italiano afirmam que o testador pode 

determinar que a partilha seja feita segundo o critério (que deve ser equitativo, justo) de 

um terceiro. (VELOSO, 2010) 

 

 

 



4 DAS SOLUÇÕES DE CONFLITOS PELA VIA EXTRAJUDICIAL 

 

Ao se falar em acesso à Justiça e Soluções de Conflitos, e de modalidades 

alternativas de tais soluções, não poderia deixar de destacar o protagonismo de uma 

classe que tem um papel indispensável, com essa característica destacada 

constitucionalmente. 

O Art. 133 da nossa Carta Magna diz: “o advogado é indispensável à 

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício 

da profissão, nos limites da lei”. 

Com essas mudanças acerca de procedimentos, nas quais possibilitaram de forma 

opcional ao usuário o trâmite direto nas serventias extrajudiciais, surgiu um novo 

mercado para advogados de todas as cidades do Brasil, pois a Advocacia Extrajudicial 

vem crescendo no Brasil; e esse mercado é muito novo. Na Argentina, Paraguai e 

Uruguai já existe há bastante tempo, cerca de 10, 15, 20 anos.  

A ideia é justamente fomentar, trabalhar e ver novas perspectivas desse mercado e 

apresentar novas modalidades de trabalhos, aproximando os advogados aos tabelionatos 

e ofícios de registros públicos. 

A Advocacia Extrajudicial é de uma relevância fundamental para o sucesso ou 

fracasso das mudanças legislativas. Daí a necessidade de estimular o uso das serventias 

pelos advogados, apresentar e desmistificar o que é factível operar dentro do cartório. 

Essas necessidades foram o que mais encorajaram a se continuar com esta investigação. 

Vale ressaltar que essa parceria entre os tabelionatos, ofícios de registros públicos 

e advogados deve se basear na confiança e prestação do serviço, e que há uma vedação 

legal na cumulação das atividades extrajudicial e advocacia, bem como na indicação 

deste profissional por aqueles. 

O Art. 25 da Lei 8.935/1994 diz que: ―O exercício da atividade notarial e de 

registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o 

de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão”. 

O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil também regula 

expressamente, em seu Art. 28, IV, o seguinte: 



Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as 

seguintes atividades: 

IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a 

qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de 

registro; 

 

A Resolução nº 35 do Conselho Nacional de Justiça, diz: 

Art. 9º É vedada ao tabelião a indicação de advogado às partes, que deverão 

comparecer para o ato notarial acompanhadas de profissional de sua 

confiança. Se as partes não dispuserem de condições econômicas para 

contratar advogado, o tabelião deverá recomendar-lhes a Defensoria Pública, 

onde houver, ou, na sua falta, a Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

 

O Provimento nº 08 de 2014 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, 

que rege a atividade notarial e registral no Estado, ratifica o que foi dito pela norma 

acima mencionada, e traz em seu Artigo 402 a mesma redação supracitada. 

Portanto os tabeliães, oficiais de registros públicos, são independentes e devem 

transmitir uma ideia de neutralidade e imparcialidade muito grande, e essa é a principal 

característica da atividade notarial.  

 Daí se destaca ser imprescindível a participação do Advogado, pois se trata da 

função social exercida pela classe, que é indispensável à administração da justiça e que 

tem como prerrogativa de direitos exercer, com liberdade, a profissão em todo o 

Território Nacional. 

O advogado, em conjunto com as partes, é habilitado a definir o tabelionato de 

notas que facilite a sua atuação profissional; já nos procedimentos de usucapião, deve-se 

considerar a territorialidade, o que gera segurança ao ato e para os envolvidos. 

Incentivar o mercado da advocacia extrajudicial é incutir a desjudicialização e os 

processos alternativos de resolução de conflitos. O crescimento do mercado da 

advocacia extrajudicial é inversamente proporcional à quantidade de processos nos 

fóruns de todo o País, ou redução desse volume de processos, e com isso a diminuição 

do tempo até uma efetiva solução de conflitos e a tão sonhada efetivação da justiça.    

Com isso a importância de se destacar o papel das serventias extrajudiciais ou 

cartórios extrajudiciais no processo de desjudicialização, e elas evidenciam benefícios 

substanciais para a celeridade e eficácia processual com a simplificação do 



procedimento. Em uma dissertação de mestrado, não seria possível a abordagem, com 

profundidade, de todos os institutos de extrajudicialização.  

 

4.1 Análise empírica 

 

Para aprofundar a matéria, serão abordados os principais temas práticos das 

serventias extrajudiciais e desjudicialização, pela busca de dados em pesquisa de campo 

e dados obtidos pela experiência, mediante o recolhimento de dados para melhor análise 

do resultado. 

Assim, para este experimento acadêmico stricto sensu, foram pinçados alguns, 

haja vista o ofício no qual se atua há 9 (nove) anos como Tabelião e Oficial de Registros 

Públicos, ou seja, pela proximidade do objeto de estudo com a função já exercida pelo 

investigador.  

Ao final de cada item, será abordado o volume de casos resolvidos fora do campo 

do Judiciário, a fim de verificar a efetividade de tais alterações legislativas e análise de 

melhorias, com vistas a um estudo com críticas e sugestões. 

Com isso, vai-se rematar a relatada investigação com o fito de comprovar ou não, 

mediante casos práticos, o que foi expresso conceitualmente nos segmentos anteriores, 

sobretudo com o intento de aproximar os leitores do que acontece na realidade 

cartorária. 

 

4.2 Divórcios e inventários  

 

Conforme relatado no capítulo imediatamente anterior, a Lei nº 11.441, de 2007, 

fez importantes alterações do Código de Processo Civil, possibilitando o divórcio, o 

inventário e a partilha de bens serem feitos mediante escritura pública, sendo tais 

mudanças mantidas pelo Novo CPC. Esse procedimento administrativo foi 

regulamentado pela Resolução nº 35 do Conselho Nacional de Justiça. 

O Art. 733 do Novo Código de Processo Civil diz o seguinte: 



Art. 733.  O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção 

consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e 

observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, 

da qual constarão as disposições de que trata o art. 731. 

§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil 

para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância 

depositada em instituições financeiras. 

§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem 

assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e 

assinatura constarão do ato notarial. 

 

Logo se verifica que esses requisitos legais são o consenso entre as partes, 

inexistência de nascituro, filhos menores ou incapazes, estando as partes assistidas por 

advogado ou por defensor público. 

Já o Art. 610 também do NCPC diz: 

Art. 610.  Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao 

inventário judicial. 

§ 1o  Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão 

ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para 

qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância 

depositada em instituições financeiras. 

§ 2o  O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes 

interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja 

qualificação e assinatura constarão do ato notarial. 

 

Para o inventário, não há testamento ou interessado incapaz, devendo as partes 

estar devidamente assistidas por advogado ou defensor público. 

Em 2020, a referida Lei completou 13 anos. Ela  é considerada um dos maiores 

marcos desse processo de desjudicialização no País. A prova disso é que, conforme um 

estudo realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, já foram realizados mais de 3,5 

milhões de atos com base na Lei nº 11.441, de 2007, em todo o País. 

Esses números, que já são uma realidade, só se tornaram possíveis em razão da 

credibilidade das instituições notariais, o que traz a segurança jurídica aos usuários, bem 

como da celeridade do processo administrativo. Hoje é possível realizar e resolver um 

divórcio extrajudicial até mesmo no mesmo dia, principalmente quando não há bens a 

serem partilhados. Já os inventários demoram um pouco mais, em razão de que os bens 

deixados devem passar por processo administrativo junto às secretarias das fazendas 

estaduais para fins de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis – 

ITCMD, sendo de uns 30 dias em média. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art731


Além disso, a Lei n° 11.441 significou também economia para o contribuinte. 

Segundo um estudo conduzido em 2013, pelo Centro de Pesquisas sobre o Sistema de 

Justiça brasileiro (CPJus), cada processo que entra no Judiciário custa em média R$ 

2.369,73 para o contribuinte. Portanto, o erário brasileiro economizou mais de 3,5 

bilhões de reais com a desburocratização desses atos. ―Trata-se de uma economia 

expressiva e necessária face ao momento econômico do País. Além de ajudar a aliviar 

as contas públicas, a medida evidencia a importância dos cartórios para desafogar o 

Judiciário. Assim as cortes locais podem priorizar outros processos‖, diz Andrey 

Guimarães Duarte, presidente do CNB/SP. 

Por isso conclui-se que as escrituras públicas de inventário e partilha, separação e 

divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o 

registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como 

para promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens 

e levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas). 

 

4.1.1 Escrituras de divórcio extrajudicial 

A escritura pública de divórcio exige a capacidade das partes, e que não haja 

filhos menores, incapazes e nascituros, pois, caso haja conflito ou filhos na situação há 

pouco mencionada, haverá a necessidade de ação judicial. Ressalta-se que a 

emancipação dos filhos cessa a incapacidade em razão da idade, podendo neste caso a 

situação ser resolvida perante um tabelião. 

As partes devem declarar ao tabelião, no ato da lavratura da escritura, que não têm 

filhos comuns ou, havendo, que são absolutamente capazes, indicando seus nomes e as 

datas de nascimento. A mulher declarar também que não se encontra em estado 

gravídico. Da escritura, deve constar declaração das partes de que estão cientes das 

consequências da separação e do divórcio, firmes no propósito de pôr fim à sociedade 

conjugal ou ao vínculo matrimonial, respectivamente, sem hesitação, com recusa de 

reconciliação. 

Caso não possam comparecer à sede do tabelionato, as partes podem ser 

representadas por procurador, mediante procuração pública específica para o ato, com 

poderes especiais, devendo o instrumento público ter prazo de validade de 30 dias, 



sendo ampliado para 90 dias, caso a procuração tenha sido lavrada no Exterior, por 

autoridade competente. 

Essas escrituram tratar de partilha de bens, de pensões alimentícias entre os 

cônjuges, alteração ou manutenção do nome adotado em virtude do casamento. Na 

partilha em que houver transmissão de propriedade do patrimônio individual de um 

cônjuge ao outro, ou a partilha desigual do patrimônio comum, deverá ser comprovado 

o recolhimento do tributo devido sobre a fração transferida. 

Quando a escritura contém uma determinação de pagamento de pensão 

alimentícia, em caso de descumprimento, há uma discussão doutrinária e jurisprudencial 

acerca da possibilidade de prisão do devedor. 

O site do Tribunal de Justiça de São Paulo veiculou, no dia 18 de dezembro de 

2013, a notícia de que a 3ª Câmara de Direito Privado negou o processamento de uma 

execução de alimentos em que era pedida a prisão civil do devedor (artigo 733 do 

Código de Processo Civil). Entendeu-se que o pedido não era possível porque o título 

executivo era extrajudicial — uma escritura pública de divórcio - e não uma decisão 

judicial. Os fundamentos do voto dizem o seguinte: 

 

É que o art. 733 do Código de Processo Civil estabelece que a prisão 

civil pode decorrer da inércia do devedor em pagar ou se escusar os 

alimentos fixados em sentença ou decisão (―Na execução de sentença 

ou decisão, que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o 

devedor para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo‖). 

Contudo, a escritura pública de divórcio é título executivo 

extrajudicial (art. 1.124-A, parágrafo 1º, CPC), cujo grau de certeza é 

menor do que o do título produzido em juízo após contraditório e 

cognição exaurientes. 

Daí porque não se pode admitir a prisão civil do devedor, medida 

excepcional e extremamente gravosa, em decorrência de ajuste que 

constou de escritura pública. 

Para a execução desse débito alimentar, a agravada poderia se valer do 

rito da execução por quantia certa contra devedor solvente (art. 732, 

CPC), mas não do rito que prevê a prisão civil. 



Com todo o respeito ao que está acima exposto, apoia-se a corrente contrária, no 

sentido de que não se pode aceitar a tese de que na escritura pública não há o princípio 

do contraditório, haja vista que as partes, plenamente capazes, acompanhadas e 

assessoradas por advogados de sua confiança, declararam sua vontade junto a um 

tabelião, que homologou suas vontades por via de escritura pública. Ou seja, tudo com a 

expressa anuência do devedor.   

Entende-se que o notário recebeu por meio da Lei nº 11.441 de 2007 uma 

atribuição legal, igual àquela antes recebida somente por juízes, haja vista que é um 

profissional de Direito, devidamente selecionado por um rigoroso concurso público, 

agindo com imparcialidade, acompanhado por advogado, para formar um ato solene 

com toda a seriedade e a maior segurança possíveis. 

Os notários e tabeliães são parceiros da justiça e assim devem ser vistos. É o 

Poder Judiciário que os seleciona e os fiscaliza. Por isso a Resolução 35 do CNJ, no seu 

art. 52, diz: os cônjuges separados judicialmente podem, mediante escritura pública, 

converter a separação judicial ou extrajudicial em divórcio, mantendo as mesmas 

condições ou alterando-as. 

Logo se vê que é possível até as partes, por instrumento público, alterarem até 

mesmo o que antes tinham combinado sobre alimentos na presença do juiz. Portanto, 

não se pode dizer que a escritura tem menos valor do que a homologação judicial e por 

isso é incabível obstar a execução da pensão alimentícia na forma do art. 733 do Novo 

Código de Processo Civil. 

Tirar a possibilidade de execução do que fora estabelecido perante um tabelião, 

através de escritura pública, é um grande retrocesso, não só às partes envolvidas, e sim 

de toda a sociedade que seria atingida pela perda de efetividade desse instrumento, que 

é um sucesso desde quando foi editado.  

Outro ponto que merece ser trazido ao debate é a possibilidade separação de 

corpos pela via administrativa, por meio de escritura pública. Tal medida trata-se de 

uma urgência com caráter cautelar, exigindo a presença de fumus boni juris e do 

periculum in mora, razão por que resta claro que se trata de uma medida que só pode ser 

proferida em Juízo, por isso é evidente a impossibilidade da medida antecipatória de 

separação de corpos via instrumento público. 



Para se ter uma noção das vantagens e do custo da lavratura de uma Escritura 

Pública de Divórcio, sem bens a partilhar, de acordo com a Tabela de Emolumentos do 

Tribunal de Justiça do Ceará, em 2021, seu valor é de R$ 320,47 (trezentos e vinte reais 

e quarenta centavos). 

Isso significa um amplo acesso a todos a um processo que demoraria anos para se 

resolver caso ainda houvesse a necessidade de judicializar a referida ação. Com a edição 

da Emenda Constitucional nº 66, que tirou a necessidade da separação prévia, hoje em 

dia, está muito mais fácil de conseguir o divórcio do que de realizar o casamento. 

Veja-se que, somente no 1º Ofício de Notas do Município de Pentecoste/CE, já 

foram realizados 65 (sessenta e cinco), fato comprovativo de que, até mesmo nas 

comarcas minúsculas, que só têm uma vara para resolver processos de todas as áreas do 

Direito, os números dessa Lei são um verdadeiro sucesso, uma vez que ali esses 

processos deixaram de tramitar no Judiciário, com uma redução de tempo de demanda e 

economia aos cofres públicos. 

 

4.1.2 Escrituras de inventário extrajudicial 

 

Só quem perdeu alguém próximo antes da edição Lei nº 11.441 de 2007 deve 

saber o tamanho da dificuldade de um processo de inventário judicial e a morosidade 

para transferir os bens do falecido, quando, na maioria dos casos, não havia nenhuma 

lide ou incapaz. A referida lei trouxe a possibilidade de o procedimento declaratório de 

transmissão dos bens do falecido ser feito extrajudicialmente nos cartórios de notas em 

todo o Brasil, tornando-o mais rápido e com a mesma eficácia do que antes era realizado 

somente no Judiciário. 

O inventário e a partilha, judiciais ou administrativos, individualizam o direito 

de domínio, atribuindo a cada herdeiro o quinhão que lhe cabe. Em se tratando de 

herdeiro único, não há partilha, e sim adjudicação de todos os bens deixados pelo autor 

da herança a este sucessor.  Além da atribuição dos quinhões, o inventário tem uma 

importância social indiscutível, pois desembaraça as transações de ordem civil, impede 

as discórdias e dificulta os litígios entre os herdeiros e outros interessados na herança 

(LOUREIRO, 2017)  



 

O inventário é o processo que sucede a morte, no qual se apuram os bens, os 

direitos, todo o ativo, para que sejam pagas as dívidas do falecido para chegar 

à herança líquida, que é o que será de fato transmitido aos herdeiros. O procedimento 

ocorre de duas maneiras: judicial ou extrajudicialmente.  

No primeiro caso, o inventário é feito no Poder Judiciário no qual o processo 

tramita perante um juiz e deve ocorrer em três casos: quando o falecido deixou um 

testamento; quando há interessados incapazes (menores ou interditados); e quando há 

divergência quanto à partilha entre os herdeiros. 

De acordo com o Art. 12º da Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça, 

admitem-se inventário e partilha extrajudiciais com viúvo(a) ou herdeiro(s) capazes, 

inclusive por emancipação, representado(s) por procuração formalizada por instrumento 

público com poderes especiais, vedada a acumulação de funções de mandatário e de 

assistente das partes. Lembra-se que, mesmo nos casos em que há possibilidade de o 

procedimento ser extrajudicial, as partes têm a ensancha de optar pela via judicial, 

apesar de aquele ser muito mais célere. 

No Direito das sucessões, há dois tipos de herdeiros, os legítimos e os 

testamentários. No segundo, a transmissão decorre da vontade do autor da herança, que 

em vida decide dispor dos seus bens, assim como determinar outras vontades de caráter 

não patrimonial. 

De acordo com o Art. 1.857 do Código Civil, 

Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos 

seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. 

§ 1o A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no 

testamento. 

§ 2o São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, 

ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. 

 

Além de dispor sobre os bens patrimoniais, no todo ou em parte, o testador 

relaciona matérias como deserdação de herdeiro necessário, nomeia tutores, reconhece 

filhos, ainda que não registrados, perdoa filho indigno e nomeia testamentário para 

realizar suas disposições de última vontade. 

http://www.exame.com.br/topicos/heranca


Cristiano Chaves de Farias ensina o seguinte (2017, p. 385): 

Merece destaque o fato de que as demais declarações de vontade 

contidas em testamento não serão afetadas por conta da eventual 

invalidade (nulidade u anulabilidade), caducidade ou revogação 

do testamento. Isso porque a interpretação das cláusulas 

testamentárias que contêm outras declarações volitivas é 

autônoma e independente, não seguindo as exigências formais e 

substanciais para a validade das disposições patrimoniais ali 

contidas. 

 

Como em caso de herança por testamento esta não é tratada pela via 

administrativa, devendo ser através da via judicial, não se aprofundará aprofundar a 

matéria. Para encerrar o testamento, ele é efetivado de três maneiras: a pública, que é 

feita por um tabelião de notas; a cerrada, que tem o auto aprovado e lacrado também por 

um tabelião de notas; e a forma particular. Cada uma delas tem seus requisitos 

estabelecidos em Lei, sendo um ato totalmente solene. 

Já a sucessão legítima, que é aquela na qual os herdeiros podem procurar um 

tabelião de sua confiança, quando assim queiram realizar um inventário extrajudicial, é 

operada por força de Lei. De acordo com o Art. 1.788 do Código Civil, morrendo a 

pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá 

quanto aos bens que não forem compreendimentos no testamento; e subsiste a sucessão 

legítima se o testamento caducar, ou for julgado nulo. 

Entende-se que a finalidade da Lei, ante a omissão do falecido em fazer suas 

disposições testamentárias em vida, é que ele guardava a intenção de beneficiar os seus 

familiares, pela ordem de proximidade, bem como o seu cônjuge ou companheiro 

quando da sua morte. 

Por isso que o legislador estabeleceu no Art. 1.829 do Código Civil a ordem de 

vocação sucessória. Veja-se:  

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:  

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se 

casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime 

da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares; 

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 



III - ao cônjuge sobrevivente; 

IV - aos colaterais. 

 

Vale ressaltar que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o 

Recurso Extraordinário nº 878.694/MG, declarou a inconstitucionalidade do Art. 1.790, 

que tratava da sucessão do companheiro ou companheira, dizendo que eles têm os 

mesmos direitos dos cônjuges, não havendo diferença, no que tange a sucessão, o 

casamento e a união estável. 

Passadas essas considerações acerca dos tipos de herdeiros, para que ocorra o 

inventário extrajudicial, os vínculos de parentesco, casamento ou união estável devem 

estar devidamente comprovados por documentos, para que não haja nenhuma dúvida, 

podendo o tabelião formalizar a vontade dos interessados nos termos estabelecidos por 

Lei. 

Os vínculos de filiação, paternidade e matrimônio são facilmente demonstrados 

pelas certidões dos registros de nascimento e casamento. A certidão do registro de óbito 

do autor da herança permite, em regra, verificar quantos filhos o falecido deixou e evitar 

que os bens sejam adjudicados a apenas um deles em prejuízo dos demais. É verdade 

que tal informação pode não ser exata, mas pode ser importante para evitar fraudes e 

má-fé: constando da certidão de óbito que o falecido deixou quatro filhos, não poderá o 

tabelião lavrar escritura de inventário e adjudicação a apenas um deles, salvo se houver 

prova do falecimento dos outros filhos, sem deixar descendentes que poderiam suceder 

por via de representação (LOUREIRO, 2017). 

Assim, caso os herdeiros legítimos, capazes, inclusive por emancipação, 

assistidos por advogados, e quando não haja conflitos, optem pelo procedimento de 

inventário extrajudicial, o primeiro passo é a escolha de um Tabelionato de Notas de sua 

confiança, podendo o advogado ser comum ou individual para cada um deles. 

A família deve nomear um inventariante, que será a pessoa que representará o 

espólio, sendo responsável pelo pagamento de eventuais dívidas e pela administração 

dos bens, sendo normalmente o cônjuge ou um dos filhos. Tal nomeação já vem 

estabelecida na petição que o advogado apresenta ao tabelião. 



Após o protocolo da petição, é aberto um processo administrativo junto à 

Secretaria da Fazenda para que seja feita a avaliação dos bens deixados pelo autor da 

herança, possibilitando o recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e 

Doações (ITCMD), imposto estadual cuja alíquota varia de Estado para Estado, 

chegando chegar a até 8%.  

Deve ser verificada a inexistência de dívidas de qualquer outra pendência do de 

cujus. Para tanto, o Tabelião faz pesquisas de todas as certidões negativas de débitos, 

tanto federal, estadual, municipal e trabalhista, não podendo haver inadimplemento 

junto a qualquer das esferas da Administração Pública. Devem ser colhidas as 

declarações dos herdeiros, sob as penas da Lei, de que o autor da herança não deixou 

obrigações a solver. Caso apareça algum credor particular após o encerramento do 

inventário, o credor procurará o herdeiro.  

Após tudo isso, o tabelião encaminha a minuta para as partes interessadas, 

herdeiros e advogados, a fim de se agendar no cartório uma data para a lavratura, leitura 

e assinatura da Escritura de Inventário e Partilha pelo tabelião, que encerra o processo. 

Encerrado o processo extrajudicial, os interessados levam o traslado da escritura 

para os Cartórios de Registros de Imóveis onde estão matriculados os imóveis para que 

ocorram os registros pertinentes, bem como aos demais órgãos como DETRANS e 

Juntas Comerciais. 

O prazo para o protocolo do procedimento junto aos Tabelionatos de Notas é de 

60 (sessenta) dias, porém a não observância desses prazos não inviabiliza o processo, 

causando apenas a incidência de multa para fins de recolhimento do imposto aplicado 

na situação fática em tela, o ITCMD, de 10% a 20% a depender da unidade da 

Federação. 

Como visto, tal configura um procedimento rápido e seguro, normalmente 

finalizado no período de quarenta e cinco a sessenta dias. Portanto, é um verdadeiro 

sucesso de desjudicialização e economia de verba pública, desafogando o Judiciário 

nacional já tão abarrotado. 

A seguir serão expressos Dez Motivos para Fazer o Inventário Extrajudicial e 

Fortalecer e Incrementar o Mercado da Advocacia Extrajudicial 
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1 Agilidade - O inventário extrajudicial é mais rápido, mais prático e não 

necessita de homologação judicial. 

2 Economia  - A escritura de inventário extrajudicial tem custo baixo e preço 

tabelado por lei estadual. Como se trata de tabelas estaduais, existe ainda a possibilidade 

de pesquisar e lavrar a escritura num Estado cuja tabela seja menos onerosa. A depender 

do volume dos bens objeto do inventário, significará uma economia considerável. 

3 Harmonia - Todos os herdeiros devem ser maiores, capazes e estar de acordo 

com a partilha. Se tiver lide, o caso será resolvido no Judiciário. 

4 Facilidade - A escritura de inventário é utilizada para o levantamento de 

valores em instituições financeiras e transferência de bens móveis e imóveis, DETRANs 

e Juntas Comerciais. 

5 Conveniência - A escritura pública pode ser assinada em cartório, no 

escritório do advogado ou em outro local escolhido pelas partes, garantindo maior 

conforto e privacidade ao ato. 

6 Liberdade  - É livre a escolha do tabelião de notas, independentemente do 

local do óbito ou do lugar de situação dos bens deixados pelo falecido. 

7 Amplitude - O inventário extrajudicial pode ser feito ainda que haja 

testamento caduco ou revogado. 

8 Comodidade – O inventário extrajudicial dispensa a necessidade de 

comparecimento presencial, pois as partes são representadas por procuradores com 

procuração pública específica para o ato. 

9 Autonomia - Os interessados podem pedir desistência do processo judicial a 

qualquer tempo e optar pela via extrajudicial. 

10 Independência - Pode ser realizada sobrepartilha extrajudicial ainda que o 

inventário tenha sido judicial (COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL, 2019) 

Novamente, exemplificando com Pentecoste-CE, somente no seu 1º Ofício de 

Notas, já foram realizados 72 (setenta e dois), o que comprova que, até mesmos nas 

comarcas minúsculas, que só tem uma vara para resolver processos de todas as áreas do 

Direito, os números dessa Lei são um verdadeiro sucesso.  



 

4.3 Da aquisição da propriedade pela usucapião extrajudicial 

A propriedade privada é uma criação humana que sempre gerou inúmeros 

conflitos desde os tempos mais remotos, sendo uma das bases da cultura ocidental e faz 

parte praticamente de todos os ordenamentos jurídicos do Mundo. O estudo de uma das 

suas modalidades de aquisição, investigando desde o Direito Romano, se mostra de 

fundamental importância para se chegar ao estágio corrente, experimentado no Brasil. 

Com a vigência do Novo Código de Processo Civil, em razão da demora do Poder 

Judiciário, houve uma mudança no modo de processamento para a declaração de 

aquisição da propriedade pela usucapião, objeto de estudo deste trabalho. Para tanto, 

este ensaio se vale de lições de importantes doutrinadores, códigos e provimentos, com 

vistas a abordar as noções de propriedade, usucapião e modalidades de processamento. 

O método de pesquisa, portanto, é bibliográfico e com pesquisa de campo, consoante, 

aliás, se adiantou alhures.  

A motivação para estudar o tema foi investigar alguns pontos importantes acerca 

do procedimento da usucapião, bem como fazer um levantamento junto a alguns 

Cartórios de Registros de Imóveis no Estado do Ceará, e, em adição, mostrar a 

efetividade deste processamento da aquisição da propriedade, fazendo com que os 

usuários tenham o devido conhecimento da prática, buscando soluções para que 

obtenham a declaração de obtenção da propriedade mais celeremente. Estes são pontos 

importantes que tem tido pouco espaço e que incitaram a elaboração desta obra. 

Para conformar esta Dissertação de Mestrado, foi essencial a participação-

cooperação dos colaboradores de alguns dos Cartórios de Registro de Imóveis do Ceará. 

O objetivo deste experimento é fazer com que se traga ao debate acadêmico a usucapião 

extrajudicial, para que, na medida em que cresça a discussão, se acorde para as 

vantagens de uma maior utilização do procedimento para o processamento e 

deferimento do pedido, evitando, assim, recurso ao Judiciário, que já está tão abarrotado 

de processos, bem como maneiras de como o custo financeiro será minimizado, 

possibilitando o acesso a toda a população. 

A pesquisa deste segmento foi dividida em três módulos. No primeiro, procura-se 

esclarecer o conceito e as características da usucapião, desde a sua origem no Direito 

Romano até os dias de hoje. No segundo, demanda-se examinar os marcos legislativos 



que tratam sobre a matéria, a edição do Novo Código Civil e O Provimento 65 do 

Conselho Nacional de Justiça. Na terceira subseção, intenta-se responder às hipóteses 

suscitadas  para este experimento, com as posições sobre a eficácia do procedimento 

junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Ceará, chegando-se a conclusões 

importantes e diáfanas no âmbito do temário de que se cuida.  

 

4.3.1 Usucapião 

 

Inicialmente, o homem pertencia à terra, e, com o passar o tempo, a terra passou a 

pertencer ao homem. Um dos grandes marcos do processo civilizatório foi a Revolução 

Agrícola, com o surgimento da agricultura e da atividade pastoril. Esta teve como 

consequência a fixação do homem à terra, deixando este, assim, de ser nômade, 

surgindo de tal modo as primeiras modalidades de propriedade do solo (RIBEIRO, 

2000). 

A propriedade privada sempre foi um foco de conflitos e disputas 

socioeconômicas, que desestabilizam as relações jurídico-sociais, tanto entre os 

particulares, como entre esses e o Estado, daí a necessidade dessa proteção e da vedação 

de um direito absoluto. Constitui uma relação jurídica complexa também, porquanto o 

proprietário se encontrará em situações ativa e passiva e só poderá demandar abstenção 

da coletividade se, a seu turno, conceder função social.  

Entre as modalidades de aquisição originária tratada pelos romanistas, 

transportam-se, como exemplos, a ocupação, a especificação, a confusão, aquisição de 

tesouro e de frutos, e a usucapião - sendo esta última o objeto de um estudo mais 

aprofundado no curso deste texto universitário de sentido estreito – Dissertação de 

Mestrado acadêmico. 

A pesquisa oferece uma definição do conceito de usucapião, sua origem histórica, 

as principais espécies e meios de processamento, para que fique clara para o leitor a 

importância do instituto como efetivação da propriedade. 

A usucapião é um jeito de aquisição de propriedade e de outros direitos reais pela 

posse prolongada da coisa, isto é, a longa possessione res. Restou consagrada na Lei das 

Doze Tábuas, data de 455 antes de Cristo, que se dava pela posse continuada dos bens. 

Nos dizeres de Maria Cristina Cereser Pezella (1998, p.165), 



No que diz respeito à forma de aquisição da propriedade por usucapião, a 

sexta tábua estabelecia o prazo de dois anos na posse de terras e de uma ano  

para as demais coisas, como comentado por Cicero: ―Usus auctoritas fundi 

bieenium est, ceterarum rerum omnium – assus est usus” (A garantia do uso 

do fundo dura dois anos – de quaisquer outras coisas – o uso é de um ano.) 

 

Inicialmente, esse instituto só poderia ser utilizado pelos cidadãos romanos, haja 

vista que para os demais não havia a garantia dos direitos preceituados no jus civile e 

destinava-se a transformar em propriedade a posse daquele que tinha a coisa, corrigindo 

as irregularidades dos títulos de domínio, de modo que a propriedade e a posse 

voltariam a se reunir numa só pessoa. 

Houve uma grande mudança no período Justiniano, 528 depois de Cristo, quando 

a usucapião já era possível também para os estrangeiros, com uma dilação maior dos 

prazos.  Nos nas palavras de A. Santos Justo (1997, p.82), 

E a nova usucapio (estendida a todos os súbtidos) passou a depender dos 

seguintes requisitos: 

1. possessio: a detenção da res com o animus de ser possuída como própria. 

Denominava-se, também, possessio civilis, possessio bonae fidei ou com 

maior exactidão, possessio ad usucapionem. 

2. tempus: três anos nas res móveis e 10 e 20 anos nas res imóveis, 

respectivamente entre os residentes na mesma diferente província. 

 

Sob muita influência do Direito romanista, Don Felipe I, de Portugal, editou em 

1603 as Ordenações Filipinas, que, de acordo com o Art. 179, XVIII da Constituição 

Imperial de 1824, sua vigência se estenderia no Brasil até a edição de seus próprios 

Códigos, o que só aconteceu em 1916 (VIEIRA, 2015). 

Tal compêndio normativo lusitano não tratou expressamente da palavra 

usucapião, cuidando da posse imaterial e da prescrição, fazendo uma distinção entre 

ausentes e presentes, e também se haveria ou não boa-fé. De acordo com Nestor Duarte 

(2018, p. 5-6,):  

Supriu a doutrina a deficiência da lei, assinalando-se-lhes os 

requisitos: coisa hábil, posse, lapso de tempo, boa-fé e justo título, 

dispensados estes dois últimos na prescrição extraordinária de trinta 

anos. Cabe destacar, todavia, o que se compreendia entre as coisas 

passíveis de usucapião, porquanto, embora não suscetíveis certos bens 

à usucapião ordinária, o eram pela extraordinária de quarenta anos: 

―Mas, por exceção, só podem ser praescríptas em quarenta annos os 

bens de domínio do Estado, cidades e villas, e os imóveis das igrejas e 

estabelecimentos pios‖. Não é hoje possível, entretanto, a usucapião 

de bens públicos.  



 

A fim de dar efetividade à Constituição de 1824, e para feitura do Código Civil 

Brasileiro, foi contratado o jurista baiano Augusto Teixeira de Freitas, em 15.02.1855. 

Ele, em um prazo de 3 (três) anos preparou uma brilhante Consolidação das Leis Civis. 

Essa obra tratou da prescrição aquisitiva: ―Posse, justo título e boa-fé, são os requisitos 

necessários para a prescripção adquisitiva‖ (art. 1319); definiu justo título, como ―todo 

aquelle, que, conforme a direito, reputa-se hábil para a transferência do domínio‖ (art. 

1320); excluiu o possuidor de má-fé que ―em tempo nenhum poderá prescrever‖ (art. 

1321), mas dispôs sobre a prescrição sofrida pelo credor hipotecário, ―contra o terceiro 

possuidor dos bens hipotecados‖, fixando o prazo de dez anos entre presentes e vinte 

entre ausentes (art. 1322). (ALVES; DUARTE). 

A proposta de Teixeira de Freitas não foi aprovada, sendo no futuro assentido o 

Código Civil de 1916, proposto pelo cearense, de Viçosa do Ceará, Clóvis Bevilacqua, 

que veio a ser o primeiro Código Civil Brasileiro com um caráter patrimonialista e 

individualista. Na ocasião, foi regulada a usucapião tanto de coisa imóvel (arts. 550 a 

553) como de coisa móvel (art. 618 e 619) e, como se vê, a disciplina daquela é mais 

extensa, sendo trazidas as hipóteses de usucapião extraordinária e ordinária. 

Em decorrência da evolução de cunho social das constituições patriais, migrou do 

individualismo à função social da propriedade, conforme já foi demostrado em 

passagem anterior desde ensaio. A própria Constituição Federal de 1988 trouxe 

expressamente duas hipóteses de usucapião, sendo elas a usucapião constitucional 

especial urbana e a especial rural nos termos dos Artigos 183 e 191. 

 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, 

possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, 

em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por 

seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 

propriedade. 

 

A Lei Federal nº 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 

estabelece diretrizes gerais da política urbana, contém em seu Artigo 10 uma nova 

espécie de usucapião, a chamada usucapião coletiva, a qual teve sua redação alterada 

com a Lei Federal nº 13.465 de 2017 – Lei de Regularização Fundiária Urbana. 



 

Art. 10.  Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 

cinco anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior 

a duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor são suscetíveis de 

serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam 

proprietários de outro imóvel urbano ou rural. (Redação dada pela lei nº 

13.465, de 2017) 

§ 1o O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, 

acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam 

contínuas. 

§ 2o A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, 

mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de 

registro de imóveis. 

§ 3o Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada 

possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, 

salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações 

ideais diferenciadas. 

§ 4o O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de 

extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos 

condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do 

condomínio. 

§ 5o As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão 

tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também 

os demais, discordantes ou ausentes. 

  

O Código Civil de 2002 leva em seu artigo 1.238 o formato de usucapião 

extraordinária, ao determinar que aquele que possuir por um prazo de 15 (quinze) anos, 

sem interrupção, nem oposição, um imóvel, adquire a propriedade, podendo o prazo 

estabelecido ser reduzido a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua 

moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 

Já o artigo 1.242 do mesmo diploma legal regulou a usucapião ordinária, na qual 

aquele que possuir continuamente, por um prazo de 10 (dez) anos e, incontestadamente, 

com justo título e boa-fé, adquire a propriedade, podendo o prazo ser reduzido para 

cinco anos se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro 

constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores 

nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e 

econômico. 

Uma nova modalidade de usucapião foi introduzida no ordenamento jurídico 

brasileiro pela Lei nº 12.424 de 2011, que introduziu o Art. 1.240-A no Código Civil, 

regulando a chamada Usucapião Especial Urbana Familiar. 

Art. 1.240-A – Aquele que exercer por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem 

oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 
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m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-

cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua 

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não 

seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º - O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor 

mais de uma vez. 

 

 Tal modalidade traz alguns requisitos para efetivar o mandamento legal, sendo o 

primeiro deles a co-propriedade, ou seja, a necessidade de que o imóvel pertença a 

ambos os cônjuges ou companheiros. Traz também uma limitação à metragem do 

imóvel objeto da usucapião que não pode ser maior do que 250 m² (duzentos e 

cinquenta metros quadrados). E, por último, a lei diz que essa modalidade não há de ser 

concedida ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

Além das modalidades de usucapião previstas na Constituição Federal, Estatuto 

das Cidades e Código Civil, a ordem jurídica pátria ainda transporta um tipo de 

usucapião prevista na Lei nº 6.001 de 1973, conhecida como o Estatuto do Índio, que 

regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o 

propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à 

comunhão nacional. 

O Art. 33 da referida Lei diz o seguinte: 

 

Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por dez anos 

consecutivos, trecho de terra inferior a cinquenta hectares, adquirir-lhe-á a 

propriedade plena. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da 

União, ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta Lei, 

nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal. 

 

Daí o fato de que são três os requisitos da usucapião indígena. O primeiro é em 

relação ao tamanho do imóvel, que é no máximo, 50 hectares, devendo ser em área 

rural, não havendo previsão legal para imóveis situados em área urbana. O segundo 

requisito é relacionado à posse, que também deve ser de modo manso e pacífico, pelo 

prazo de 10 (dez) anos. Essa modalidade não exige título ou a prova de boa-fé. O último 

requisito é relacionado ao titular da posse, que deve ser um índio, haja vista que se trata 

de um direito relacionado aos indígenas. 



Como já se demonstrou, o instituto da usucapião, originário do Direito Romano 

em meados de 455 a.C., é o instituto jurídico que visa ao reconhecimento da titularidade 

dominial apto a modificar a propriedade formal; um instrumento direcionado para a 

proteção da posse e aquisição da propriedade. Instituído pela Lei das Doze Tábuas, 

durante sua vigência, era uma garantia apenas àqueles que possuíam o título de cidadão 

romano e destinada a imóveis no solo romano (COUTO, 2019). 

 

4.3.2 Das formas de processamento e a importância da usucapião 

extrajudicial como desjudicialização no Brasil  

 

Acredita-se que a usucapião seja o mais antigo instrumento de regularização 

fundiária na história da humanidade, que confere a segurança jurídica da propriedade 

formal à situação fática da posse prolongada e consolidada pelo tempo. Essa maneira de 

aquisição da propriedade é processada de variadas maneiras, possuindo atualmente 3 

(três) tipos de procedimento: a usucapião judicial, a usucapião administrativa e a 

usucapião extrajudicial. 

A usucapião judicial é a modalidade tradicional, na qual, desde a sua origem 

romana, as partes levavam e comprovava a situação fática da posse prologada perante 

um representante do Estado, o Juiz, e este, após um longo processo judicial, nega ou 

defere o pedido mediante uma sentença, sendo esta o título que daria ensejo à 

propriedade. Este é o meio mais tradicional e não será aprofundado no estudo. 

O segundo processamento é o de cariz administrativo, usucapião  instaurada pela 

Lei nº 11.977 de 2009, hoje regulada pela Lei nº 13.465 de 2017, que é aplicável a 

REURB-S – Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social. Esta é a regularização 

fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por 

população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. 

Vale destacar que a REURB-S promovida mediante legitimação fundiária 

somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente 

existentes, consoante esta Lei, até 22 de dezembro de 2016. 

Em decorrência do sucesso da Lei. 11.441, de 2007, que possibilitou a separação, 

divórcio, dissolução de união estável e inventário por escritura pública, diretamente em 

qualquer Tabelionato de Notas de todo o Brasil, que possibilitou mais de 2 milhões de 



processos pela via extrajudicial, foi constatado pelo legislador que se recorreria aos 

Serventuários da Justiça em outros procedimentos, razão pela qual o Legislativo inovou 

com a Lei nº 13.105 de 2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, incluindo 

o Art. 216-A na Lei nº 6.015 de 1973. 

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) 

II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente 

habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo 

conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos registrados 

ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos 

imóveis confinantes;  (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel 

e do domicílio do requerente; (Incluído pela Lei nº 13.105, de 

2015)   (Vigência) 

IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a 

continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos 

impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel.    (Incluído pela Lei nº 

13.105, de 2015)    (Vigência) 

§ 1o O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da 

prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido.                     (Incluído 

pela Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

§ 2o Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de 

direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na 

matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador 

competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para 

manifestar consentimento expresso em quinze dias, interpretado o silêncio 

como concordância.  (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 3o O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao 

Distrito Federal e ao Município, pessoalmente, por intermédio do oficial de 

registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, 

para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido.  (Incluído pela 

Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

§ 4o O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em 

jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros 

eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) 

dias.  (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

§ 5o Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas 

ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis.  (Incluído pela 

Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

§ 6o Transcorrido o prazo de que trata o § 4o deste artigo, sem pendência de 

diligências na forma do § 5o deste artigo e achando-se em ordem a 

documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do 

imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de 

matrícula, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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§ 7o Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de 

dúvida, nos termos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 

2015)   (Vigência) 

§ 8o Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o 

oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido.  (Incluído pela Lei nº 13.105, 

de 2015)    (Vigência) 

§ 9o A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de 

usucapião. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

§ 10.  Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de 

usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de 

outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo 

e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por 

algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos 

ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao 

requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento 

comum.  (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

§ 11.  No caso de o imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de 

condomínio edilício, fica dispensado consentimento dos titulares de direitos 

reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis 

confinantes e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do 

§ 2o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 12.  Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a 

notificação do síndico para o efeito do § 2o deste artigo, dispensada a 

notificação de todos os condôminos.  (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 13.  Para efeito do § 2o deste artigo, caso não seja encontrado o notificando 

ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado 

pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital mediante 

publicação, por duas vezes, em jornal local de grande circulação, pelo prazo 

de quinze dias cada um, interpretado o silêncio do notificando como 

concordância.  (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 14.  Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correição das 

serventias poderá autorizar a publicação do edital em meio eletrônico, caso 

em que ficará dispensada a publicação em jornais de grande 

circulação.  (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 15.  No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o 

inciso IV do caput deste artigo, a posse e os demais dados necessários 

poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa 

perante a serventia extrajudicial, que obedecerá, no que couber, ao disposto 

no § 5o do art. 381 e ao rito previsto nos arts. 382 e 383 da Lei no 13.105, de 

16 março de 2015 (Código de Processo Civil). 

 

Com o fim de regulamentar e unificar o procedimento de usucapião extrajudicial 

em todo o Brasil, evitando que as corregedorias dos tribunais estaduais agissem 

divergentemente, O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento nº 65, que 

estabelece diretrizes para o procedimento da usucapião extrajudicial nos serviços 

notariais e de registro de imóveis.  

Trata-se de um procedimento que é opcional ao usuário, abrangendo a 

propriedade e demais direitos reais passíveis da usucapião, sendo imprescindível a 

presença de um advogado, ata notarial lavrada por tabelião de notas da cidade do imóvel 
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a ser usucapido, memorial descritivo, documentos que demonstrem a origem, a 

continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse, e certidões negativas dos 

distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel 

usucapiendo expedidas nos últimos trinta dias, demonstrando a inexistência de ações 

que caracterizem oposição à posse do imóvel. 

Vale destacar que o processamento da usucapião regulado pelo Provimento nº 65 

do Conselho Nacional de Justiça é usado inclusive para se adquirir a propriedade de 

imóveis situados em condomínio edilícios. 

Por ser o meio de se adquirir a propriedade ou outros direitos reais, seria possível 

a aquisição de multipropriedade por meio de usucapião e, se possível, caberia o 

processamento extrajudicial? 

A multipropriedade teve sua origem na Europa para fracionar a propriedade em 

divisões de tempo. Essa prática foi regulada no Brasil pela Lei nº 13.777, de 2018, que 

inclui no Código Civil o condomínio em multipropriedade. 

Por se tratar de um direito real próprio, no qual cada fração de tempo possui 

matrícula individualizada, compartilha-se da opinião de Marcelo e Natércia Sampaio 

Siqueira, que concluíram, em artigo publicado na Revista da UNI7, que a não utilização 

da posse no espaço de tempo destinado à sua fruição levará o multiproprietário à perda 

de seu direito real em benefício de outrem, que passa a adquiri-la, se o  substituir na 

posse  durante o prazo assinalado no Código Civil. Ressalta-se que a posse do 

adquirente não poderá ser violenta, clandestina e precária e deve ocorrer sempre no 

lapso destinado pela convenção à fruição do multiproprietário omisso (SIQUEIRA, 

2017). 

Entende-se serem aplicadas todas as questões do Provimento nº 65 do Conselho 

Nacional de Justiça naquelas de condomínio edilícios à multipropriedade, 

principalmente as seguintes: 

Art. 6º. 

 Para o reconhecimento extrajudicial da usucapião de unidade autônoma 

integrante de condomínio edilício regularmente constituído e com construção 

averbada, bastará a anuência do síndico do condomínio. 

Art. 7º Na hipótese de a unidade usucapienda localizar-se em condomínio 

edilício constituído de fato, ou seja, sem o respectivo registro do ato de 

incorporação ou sem a devida averbação de construção, será exigida a 

anuência de todos os titulares de direito constantes da matrícula. 



Art. 20º § 4º § 4º Tratando-se de usucapião de unidade autônoma localizada 

em condomínio edilício objeto de incorporação, mas ainda não instituído ou 

sem a devida averbação de construção, a matrícula será aberta para a 

respectiva fração ideal, mencionando-se a unidade a que se refere.  

 

Verifica que se trata de uma legislação bastante nova, que ainda tropeça em vários 

obstáculos para que se chegue ao sucesso pretendido pelo legislador, razão pela qual se 

buscou pesquisar modelos já consagrados e bem-sucedidos da usucapião extrajudicial, 

como, por exemplo, a usucapião extrajudicial exercida em Portugal (MODESTO, 

2017). 

No XI Seminário Luso-Brasileiro-Espanhol-Chileno de Direito Registral 

Imobiliário, que aconteceu em Florianópolis/SC em 2016, foi apresentado o painel 

―Usucapião Extrajudicial: fundamentos constitucionais para a desjudicialização e o 

Direito Comparado‖, que contou com as palestras da pós-doutora em Direito Civil pela 

Faculdade de Direito de Coimbra e presidente do CENoR, Mónica Vanderleia Alves de 

Sousa Jardim, que disse o seguinte: ―No nosso país, temos a usucapião extrajudicial 

desde 1951, ao contrário do Brasil, que passou a contar com este instrumento somente 

neste ano‖ .(IRIB, 2016). 

Como se verifica, a usucapião extrajudicial no Direito Português já está 

regulamentada há quase setenta anos. O procedimento lusitano desta ocorre da seguinte 

maneira: o interessado procura o Notário, e requer a lavratura de uma escritura de 

Justificação de posse descrita no Código do Notariado do Diploma Português, em seu 

art. 89: 

Artigo 89.º 

Justificação para estabelecimento do trato sucessivo no registo predial 

1 - A justificação, para os efeitos do n.º 1 do artigo 116.º do Código do 

Registo Predial, consiste na declaração, feita pelo interessado, em que este se 

afirme, com exclusão de outrem, titular do direito que se arroga, 

especificando a causa da sua aquisição e referindo as razões que o 

impossibilitam de a comprovar pelos meios normais. 

2 - Quando for alegada a usucapião baseada em posse não titulada, devem 

mencionar-se expressamente as circunstâncias de facto que determinam o 

início da posse, bem como as que consubstanciam e caracterizam a posse 

geradora da usucapião. 

 

Em Portugal, a certidão da referida escritura só poderá ser após 30 dias após a 

publicação desta. Nesse prazo, abre-se a possibilidade da impugnação desta escritura 

(isso se assemelha muito ao modelo brasileiro de citação por edital) (MODESTO, 



2017). Caso não haja impugnação dentro do prazo legal, a certidão da escritura poderá 

ser extraída e levada ao registro, conforme consta disposto no art. 101 do Código do 

Notariado do Diploma Português 

Artigo 101.º 

Impugnação 

1 - Se algum interessado impugnar em juízo o facto justificado deve requerer 

simultaneamente ao tribunal a imediata comunicação ao notário da pendência 

da acção. 

2 - Só podem ser passadas certidões de escritura de justificação decorridos 30 

dias sobre a data em que o extracto for publicado, se dentro desse prazo não 

for recebida comunicação da pendência da impugnação. 

3 - O disposto no número anterior não prejudica a passagem de certidão para 

efeito de impugnação, menção que da mesma deve constar expressamente. 

4 - Em caso de impugnação, as certidões só podem ser passadas depois de 

averbada a decisão definitiva da acção.  

5 - No caso de justificação simultânea, nos termos do artigo 93.º, não podem 

ser extraídas quaisquer certidões da escritura sem observância do prazo e das 

condições referidos nos números anteriores. 

 

Um dos principais fatores do grande sucesso da usucapião extrajudicial no Direito 

Português é no tocante à responsabilidade civil, haja vista que lá há quase um 

esvaziamento da responsabilização do Notário de Registrador com relação ao que é 

alegado pelas partes interessadas, razão pela qual eles conseguem alcançar o objeto 

buscado.  

O tema da responsabilidade civil dos notários e dos registradores já foi 

devidamente abordado em tópico anterior, verificando-se que a atividade notarial e 

registral no Brasil é repleta de responsabilização, o que faz com que muitas vezes haja 

um óbice em realizar tal procedimento diretamente nos registros imobiliários de todo o 

País, inviabilizando a regularização fundiária e a recolocação de imóveis no mercado 

legal. 

A usucapião é uma das maiores responsáveis pela regularização fundiária no 

Brasil, garantida constitucionalmente, tanto que o Supremo Tribunal Federal decidiu, ao 

julgar o Recurso Extraordinário 422.349/RS, que as normas locais que estabelecem lote 

mínimo de 360m² inviabilizariam a usucapião especial urbana, pois a Constituição 

Federal fica em 250m², e ignora o Estatuto da Cidade. 

O referido recurso apresentou a seguinte ementa: 



Recurso extraordinário. Repercussão geral. Usucapião especial urbana. 

Interessados que preenchem todos os requisitos exigidos pelo art. 183 da Constituição 

Federal. Pedido indeferido com fundamento em exigência supostamente imposta pelo 

plano diretor do município em que localizado o imóvel. Impossibilidade. A usucapião 

especial urbana tem raiz constitucional e seu implemento não pode ser obstado com 

fundamento em norma hierarquicamente inferior ou em interpretação que afaste a 

eficácia do direito constitucionalmente assegurado. Recurso provido.  

1. Módulo mínimo do lote urbano municipal fixado como área de 360 m2. 

Pretensão da parte autora de usucapir porção de 225 m2, destacada de um todo maior, 

dividida em composse.  

2. Não é o caso de declaração de inconstitucionalidade de norma municipal.  

3. Tese aprovada: preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o 

reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por 

legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em 

que situado o imóvel (dimensão do lote).  

4. Recurso extraordinário provido.  

 

4.3.4 A efetividade da usucapião extrajudicial em algumas cidades do 

Estado do Ceará  

 

Tal responsabilização faz com que muitas vezes haja um óbice em realizar tal 

procedimento diretamente nos registros imobiliários de todo o país, inviabilizando a 

regularização fundiária e recolocação de imóveis no mercado legal. 

A usucapião antes de índole exclusivamente judicial, conforme expresso, passou a 

ser processada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, sendo uma faculdade do 

requerente, que deve arcar com as custas cartorárias e ser representado por advogado. A 

rejeição do pedido administrativo não faz coisa julgada, permitindo o ajuizamento da 

ação no juízo competente (SIQUEIRA, 2018). 

O Autor entende que o fator da responsabilidade do Registrador Imobiliário seja 

um dos maiores entraves do sucesso do procedimento, embora parte da doutrina defenda 

a posição segundo a qual, no caso do procedimento extrajudicial de usucapião, a 



responsabilidade só existirá se houver descumprimento das regras previstas na Lei e nas 

normas do CNJ e do Tribunal de Justiça local (COUTO, 2019). 

A fim de averiguar a efetividade do instituto após três anos da sua vigência, foi 

realizada uma pesquisa de campo nos 6 (seis) Cartórios de Registro de Imóveis do 

Município de Fortaleza, a quinta maior capital do Brasil com quase três milhões de 

habitantes, para saber acerca do processamento da usucapião extrajudicial. 

Em visita ao Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona, o mais antigo da Cidade, 

instalado em 1919, foi-se informado de que, até hoje foram protocolizados 7 (sete) 

pedidos de usucapião extrajudicial, sendo mais 3 apresentados apenas para exame de 

cálculos. Até o dia 05.07.2019, foram concluídos apenas 2 (dois) registros de usucapião 

extrajudicial. 

No Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Fortaleza, apenas se obteve a 

informação de que ainda não houve nenhum pedido de registro de usucapião 

extrajudicial, sendo o principal entrave a falta de cumprimento dos requisitos legais. 

A Serventia Imobiliária da 3ª Zona de Fortaleza informou, no dia 11.07.2019, que 

já receberam para análise um total de 20 (vinte) pedidos, sendo realizado e concluído o 

registro de 2 (dois) casos. 

No dia 12.07.2019, o Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona expressou que 

prenotaram 3 (três) processos de usucapião extrajudicial, estando todos pendentes, e que 

ainda não concluíram com deferimento nenhum. 

Assim como destacado no parágrafo anterior, o Cartório de Imóveis da 5ª Zona 

disse que receberam 3 (três) processos de usucapião extrajudicial, estando todos 

pendentes, e que ainda não concluíram com deferimento nenhum. 

O Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona de Fortaleza informou que já 

conclui 2 (dois) processos, sendo que um demorou por volta de 8 (oito) meses, e o outro 

demorou uns 3 (três) meses. Atualmente, tramitam 5 (cinco) processos na Serventia. 

Informou ainda que os entes públicos estão bem comprometidos, respondendo as 

notificações com bastante celeridade. 

Procedeu-se a visitas, no dia 26.01.2021, aos Municípios de Sobral, Redenção e 

Pindoretama, todos situados no Estado do Ceará, ocasião na qual se foi muito bem 

recebido pelos Oficiais de Registro de Imóveis de tais cidades. 



O 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sobral, uma das maiores cidades do Estado 

do Ceará, até agora só realizou (01) um procedimento de usucapião extrajudicial. O 

registrador do 2º Ofício de Redenção efetuou (02) dois procedimentos, e a Oficial de 

Registro do Único Ofício de Pindoretama efetivou (02) dois procedimentos. 

Entre os principais motivos do não deferimento dos pedidos, cabe destacar com 

maior incidência a divergência entre memorial descritivo, planta e ata notarial, bem 

como de posse do período informado no instrumento notarial. 

A falta de precisão dos projetos técnicos com as devidas identificações dos 

confrontantes e a necessidade de prévio título (matrícula, transcrição e inscrição) no 

fólio imobiliário para objeto da usucapião, apesar de esse entrave ter sido objeto 

posterior admissibilidade de anuência tácita dos envolvidos, ou seja, titulares de direitos 

e confrontantes do imóvel, tem ainda que se falar, como sugestão para alavancar o 

processamento e registro da usucapião na modalidade extrajudicial, a expressa 

normatização legal da desnecessidade acerca da existência de prévio assento imobiliário 

para o imóvel objeto da usucapião. 

Destacaram também a ausência do atendimento ao Princípio Registral da 

Continuidade, embora seja uma aquisição originária, e a questão da legitimidade do 

confrontantes que comparecem assinando a planta, pois muitas vezes eles não têm 

registro e são apenas posseiros. 

O alto custo de todo o procedimento extrajudicial também é um dos grandes 

entraves para uma maior popularização do instituto, haja vista que o requerente tem que 

contratar um advogado, requerer junto aos Cartórios de Notas do Município da situação 

do imóvel, e ainda arcar com os emolumentos dos Cartórios de Registro de Imóveis. 

Analisado a usucapião, instituto que teve sua origem em Roma há quase dois mil 

e quinhentos anos, aliado à transformação da sociedade ao se preocupar com a 

coletividade e fins sociais, divisa-se que ele é um importante instrumento jurídico da 

moderna regularização fundiária. 

Com base numa pesquisa, foram abordados conceitos de propriedade, a evolução 

do princípio da função social da propriedade e a evolução do instituto da usucapião, 

referindo-se às suas espécies e modalidades de processamento. 

Houve um destaque, o qual era o objetivo principal deste trabalho - a maneira de 

processar a usucapião pela via extrajudicial, acreditando-se que a responsabilidade do 



tabelião/registrador configura um dos grandes entraves, razão pela qual foi feita uma 

análise de instituto, cotejando-o com o Direito Português. 

Em relação à eficácia do processamento da usucapião extrajudicial, tendo como 

parâmetro o Município de Fortaleza, a quinta maior cidade do Brasil, com quase 3 

milhões de habitantes, e algumas cidades do interior do Ceará, chegou-se à triste 

conclusão de que a usucapião extrajudicial ainda está muito longe de atender o fim do 

legislador de desafogar os processos que tramitam junto ao Poder Judiciário. 

Em 3 (três) anos da eficácia do Código de Processo Civil, vimos que apenas 6 

(seis) registros foram devidamente concluídos e menos de 50 (cinquenta) foram 

protocolizados juntos aos Cartório de Registro de Imóveis de toda a Cidade. Por tal 

pretexto, se conclui que o procedimento do jeito como está configurado está longe de 

ser eficaz. 

O CPC previu a possibilidade de realização da usucapião de modo extrajudicial e 

alterou a Lei dos Registros Públicos. Este foi o marco inicial. A ideia, a norma, deveria, 

então, ser regulamentada. Coube ao CNJ a tarefa. O Provimento CNJ nº 65/2017 

revelou os elementos esperados para que mais uma tarefa, de cunho eminentemente 

administrativo, definitivamente deixasse de pertencer às mesas judiciais. Trata-se, na 

realidade, de uma norma de cunho processual-administrativo que consolida todos os 

elementos necessários para a construção de um novo caminho (MARTINS FILHO; 

SPENGLER NETO, 2019).  

De todo modo, embora não sejam muitos os processos realizados 

extrajudicialmente, cada procedimento evitou um desperdício de tempo grande do Poder 

Judiciário, desde a distribuição, expedientes internos, audiências, intimações e 

elaboração de sentenças. 

O tema requer uma melhor análise de toda a sociedade com vistas a se chegar ao 

fim buscado pelo legislador, pois, caso se logre dar uma real e eficaz utilização desse 

processamento, conseguir-se-á subtrair vários processos da Justiça comum, deixando o 

Poder Judiciário se preocupar com as verdadeiras lides que exijam uma resposta do 

Estado-Juiz. 

 

 



4.4 Cobranças alternativas do crédito tributário 

O conceito de tributo já é bem conhecido por todos os operadores do Direito, 

devidamente explicitado no Art. 3º do Código Tributário Nacional, definido como toda 

prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 

não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

Os tributos são as principais fontes de manutenção de toda a máquina pública, 

pois é com eles que são pagos todas as despesas, investimentos e programas sociais, e 

também distribuição de riquezas, razão pela qual são extremamente necessários para 

que toda a sociedade viva em harmonia, com garantia dos fundamentos e objetivos 

constitucionais.  

O problema é que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, na 

qual, além da alta tributação sobre a renda, também elevado cálculo sobre o consumo. 

Estima-se que a tributação do Brasil alcança quase 40% do todo o Produto Interno 

Bruto – PIB, o que, acompanhado de gestões públicas duvidosas, cujos escândalos de 

corrupção são rotinas nos telejornais do País, fazem com o que a população sempre 

queira não pagar esses tributos.  

Existe uma revolta quase que geral, porque serviços básicos como segurança, 

saúde e educação, que são deveres do Estado, são prestados de forma precária, 

totalmente ineficiente, ou seja. Além da alta carga tributária, o povo brasileiro também 

tem que buscar os serviços mencionados de melhor qualidade prestados pela iniciativa 

privada, motivo por que há uma sensação de mal-estar ao se pagar tributos. 

Em razão de uma ineficiência da gestão, acompanhada de gastos públicos e 

despesas desnecessárias, a maioria dos cofres dos Entes Públicos está deficitária, o que 

tem como consequência a criação ou aumento de tributos de maneira ilegal ou 

inconstitucional, gerando inadimplência dos contribuintes e demandas num já 

abarrotado Poder Judiciário. 

Após o prazo para pagamento voluntário pelo contribuinte e manutenção da 

inadimplência, a Administração Pública tem o dever de fazer a inscrição do débito em 

Dívida Ativa, a fim de tornar o Crédito Tributário líquido, certo e exigível, sendo esse 

título de crédito conhecido como Certidão de Dívida Ativa, possibilitando a cobrança 

forçada da importância devida.  



Essa cobrança forçada era integralmente feita por intermédio do Poder Judiciário, 

sendo regulada pela Lei nº 6.830, de 1980, Lei de Execução Fiscal, que dispõe sobre a 

cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública e dá outras providências. 

Ocorre que, com o passar do tempo, e o aumento dos casos de inadimplência, o 

Poder Judiciário não consegue dar efetividade às inúmeras ações que surgem todos os 

dias, razão pela qual foram buscados meios alternativos e eficazes para a recuperação 

dos créditos tributários pela via extrajudicial, o que é o objeto de estudo deste trabalho. 

 Para tanto, mediante o exame de lições de importantes doutrinadores, códigos e 

provimentos, com vistas a abordar as novas modalidades de processamento dessa 

cobrança, procura-se  demonstrar sua efetividade. O método de pesquisa, portanto, é 

bibliográfico e com pesquisa de campo e análise de dados empíricos.  

A motivação para estudar o tema foi investigar alguns pontos importantes acerca 

do procedimento das maneiras de cobrança extrajudicial, a fim de demonstrar a 

economia de tais procedimentos, e o uso da capilaridade de todo o sistema de Cartórios 

de Protestos, bem como verificar a efetividade deste meio de cobrança, buscando 

soluções para que se recobre o crédito tributário mais celeremente. Estes são pontos 

importantes que tem tido pouco espaço e que incitaram a elaboração deste texto. 

Para a elaboração do experimento sob relação, foram essenciais a pesquisa de 

doutrina e jurisprudência, bem como dos colaboradores da Central de Distribuição de 

Protestos de Títulos do Município de Fortaleza. Este estudo intenta fazer com que se 

tragam ao debate acadêmico as cobranças alternativas de crédito tributário pela forma 

extrajudicial, evitando assim a utilização do Judiciário, que já está tão sobrecarregado 

de processos, bem como maneiras de como o custo financeiro há que ser minimizado, 

possibilitando a celeridade de outros processos. 

A análise foi subdividida em três tópicos. No primeiro, procura-se esclarecer as 

dificuldades da cobrança via ação de execução fiscal, fazendo um estudo sobre os custos 

e efetividade na recuperação do Crédito Tributário. No segundo, analisam-se algumas 

formas alternativas de cobrança extrajudicial. No terceiro tópico, o intento responder as 

hipóteses levantadas para este trabalho, com as posições sobre a eficácia da recuperação 

dos créditos fiscais, a fim de obter conclusões importantes dentro do tema tratado.  

 

 



4.4.1 As dificuldades da execução fiscal 

  

Em razão de um aumento considerável do volume de processos judiciais com a 

demanda sempre aumentando, o Poder Judiciário brasileiro se tornou congestionado e 

moroso, e fez com que o Poder Constituinte Derivado Reformador, pela Emenda 

Constitucional nº 45 de 2004, incluísse no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais do 

Art. 5º da Constituição Federal o inciso LXXVIII, que diz: a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. 

Tal garantia deve ser para todos, até mesmo para a Administração Pública em 

juízo, Em decorrência disso, surge um grave problema na seara processual, verdadeiro 

nervo exposto e gargalo do Poder Judiciário nacional: o excessivo número de execuções 

fiscais que tramitam hoje, e que se caracterizam pela baixa probabilidade de pagamento 

do crédito tributário pelo executado (ABRAHAM, 2019). 

Em pesquisa realizada no relatório Justiça em Números 2019 (ano base 2018), 

publicado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), verifica-se que o 

volume de processos de execução fiscal é um dos principais causadores do atraso no 

trâmite do Poder Judiciário.  

O relatório diz que os processos de execução fiscal representam, 

aproximadamente, 39% do total de casos pendentes e 73% das execuções pendentes no 

Poder Judiciário, com taxa de congestionamento de 90%. Ou seja, de cada cem 

processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2018, apenas dez foram 

baixados. Desconsiderando esses processos, a taxa de congestionamento do Judiciário 

cairia em 8,5 pontos percentuais, passando de 71,2% para 62,7% em 2018 (CNJ, 2019, 

p. 131). 

Os tributos são a principal fonte de renda da Administração Pública, sendo 

fundamental a sua arrecadação para um bom funcionamento da máquina, razão pela 

qual deve haver eficiência na sua cobrança. A atual sistemática de cobrança do crédito 

público é apontada como um dos maiores causadores de congestionamento do Judiciário 

brasileiro, percebendo-se que  o sistema de cobrança da Lei nº 6.830/80, sob a lente da 

análise econômica do Direito, significa uma escolha equivocada por parte do legislador 

brasileiro (BALDIVIESO, 2015). 



Apesar de a sua função ser a de cobrar dívidas vencidas e não pagas e arrecadar 

forçadamente o que o contribuinte deveria ter pagado espontaneamente, gerando 

acréscimo financeiro aos cofres públicos, percebe-se que as Fazendas Públicas, há 

décadas, vêm ignorando os princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, 

ao ajuizarem milhares de execuções fiscais de valores irrisórios, cujo custo de 

movimentação do Poder Judiciário acaba sendo maior do que o valor cobrado, ou 

mesmo de cobrança de valores razoáveis, porém sem que o devedor seja localizado ou 

sem que este possua bens suficientes para a quitação do débito (2- ABRAHAM, 2019). 

A Execução Fiscal inicialmente usada como modelo adotado pela Administração 

Pública para a cobrança de seus créditos se mostra maneira muito onerosa em razão do 

custo do processo e da taxa de efetividade na recuperação do valor. Estima-se que o 

êxito na via judicial é de aproximadamente 1% (um por cento). 

Na prática, é comum os contribuintes com maior potencial de pagamento 

contratarem excelentes bancas de advogados, no intuito de protelar o máximo o 

processo judicial, oferecendo uma garantia com pouco liquidez, a fim de esperar alguma 

medida excepcional como os parcelamentos especiais e extraordinários, e só com estes 

liquidarem seus débitos. 

O Brasil – sabe-se de sobejo - é um país enorme, formado por 27 Estados, um 

Distrito Federal e 5.570 municípios. Em muitos desses,  há Vara Única, que tem 

competência universal para o processamento de todas as demandas da região, causas 

cíveis, criminais, e entre outras, as execuções fiscais. Como expresso, as Execuções 

Fiscais são uma das maiores causas da morosidade do Judiciário, haja vista que eram os 

meios tradicionais de cobrança dos créditos tributários. 

Vale ressaltar que, no ano de 2011, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

divulgou relatório por meio do qual ficou constatado que ―o custo unitário médio total‖ 

de uma execução fiscal promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional junto à 

Justiça Federal, no período entre novembro de 2009 até fevereiro de 2011, era de R$ 

5.606,67 (cinco mil seiscentos e seis reais e sessenta e sete centavos). Já o ―tempo 

médio total de tramitação‖ naquele interregno era de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 

16 (dezesseis) dias, com um índice percentual de recuperação integral do crédito na 

ordem de 25,8% (vinte cinco vírgula oito por cento) (FRANCO, 2019). 



Pela grande demanda e pouca efetividade, não teve outro jeito, a não ser o Poder 

Legislativo buscar alternativas para a cobrança e o recebimento desses créditos. 

Algumas dessas medidas serão analisadas nos próximos itens a fim de se observar se 

realmente as soluções trazidas realmente são eficazes para o recebimento de tais 

créditos. 

 

4.4.2 As formas alternativas de cobrança extrajudicial dos créditos 

tributários 

 

As formas alternativas foram algumas soluções trazidas pelo Legislador na busca 

de um efetivo recebimento desses créditos. Termina sendo muito comum é sempre que 

surge uma nova modalidade dessas formas surjam alegações a fim de enquadrá-las 

como sanções políticas. 

De acordo com as lições de Hugo de Brito Machado, faz-se, recorrentemente, 

referência a sanções políticas, atribuindo a essa expressão o significado de exigências 

feitas ao contribuinte, pela Administração Tributária, como meio indireto de obriga-lo 

ao pagamento de tributo.... É política exatamente porque não resulta de um ilícito, mas 

simplesmente de uma conveniência da Administração Pública (MACHADO, 2009, p. 

100). 

O nosso ordenamento jurídico brasileiro realmente proíbe as sanções políticas, 

tanto que o Supremo Tribunal Federal já emitiu algumas Súmulas a respeito. Veja-se.  

Súmula 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo 

para cobrança de tributo. 

Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos. 

Súmula 547 - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito 

adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 

profissionais. 

Por isso, é muito comum se ouvir de advogados tributaristas a favor dos 

contribuintes de que as novas alternativas de cobranças extrajudiciais sejam sanções 

políticas quando na verdade não o são, conforme será visto na sequência. 



 

4.4.3 O protesto das Certidões das Dívidas Ativas – CDA’s 

 

A Lei de Protestos define, em seu Artigo 1º, o protesto como sendo ―[...] o ato 

formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação 

originada em títulos e outros documentos de dívida‖. Considera-se que a função 

precípua do protesto é a comprovação na inadimplência de obrigações constantes de 

títulos e documentos de dívida, mas que a função secundária é combater a 

inadimplência mediante a coerção moral do devedor recalcitrante e, destarte, contribuir 

para o progresso do mercado de crédito e o desenvolvimento econômico que lhe é 

consequência (LOUREIRO, 2017. p. 1242).   

Os Cartórios de Protestos têm a função de protocolizar, intimar e acolher 

devolução ou aceite; prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos 

praticados; receber pagamento de títulos e outros documentos de dívida; lavrar e 

registrar o protesto ou acatar a desistência do credor; proceder às averbações, conforme 

se verifica no Art. 3º da Lei nº 9.492 de 1997.   

Além das funções ora destacadas, vale ressaltar que os Cartórios de Protestos no 

Brasil têm uma capilaridade impressionante, estando presentes em praticamente todos 

os municípios brasileiros. Tal capilaridade foi uma das razões para o Legislador 

brasileiro incluir no ordenamento jurídico patrial, através da Lei nº 12.767 de 2012, o 

parágrafo único do Art. 1º da Lei de Protestos, que diz o seguinte: 

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de 

dívida. 

Parágrafo único.  Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões 

de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, 

de 2012) 

A cobrança de Dívida Ativa, quando feita nos moldes tradicionais, nem sempre 

vale a pena. Isso porque o custo judicial por vezes é superior ao valor do ressarcimento 

esperado pela Administração Pública. O protesto da CDA surge como meio de agilitar o 

pagamento de títulos e outras dívidas devidas ao governo, inibir a inadimplência e 

contribuir para a redução do volume de execuções fiscais ajuizadas, o que resultará na 

melhoria da prestação jurisdicional e na diminuição dos gastos públicos com a 

tramitação de ações dessa natureza (SOUZA, 2018). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12767.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12767.htm#art25


Estando sedimentada a possibilidade de os entes públicos adotarem o protesto 

extrajudicial para cobrar suas certidões de dívida ativa, cabe trazer alguns dados 

constantes do sítio eletrônico da Advocacia-Geral da União (AGU) que demonstram ser 

essa ferramenta um efetivo instrumento de concretização do princípio da eficiência: 

Economia de R$ 51,42 bilhões e protesto de dívida ativa em cartório marcam atuação da 

PGFN - Segundo a PGFN, cerca de 30% dos créditos protestados são quitados em até 

três dias após a notificação. A estimativa da União é de que exista cerca de um milhão 

de inscrições com valores menores do que o teto estabelecido pelo Ministério da 

Fazenda para a cobrança judicial. Até dezembro de 2013, foram protestados 45.610 

certidões de dívida ativa e recuperados R$ 35,6 milhões às contas da União 

(CARAVACA, 2014)  

Daí, ante a efetividade da cobrança via cartórios e consequente abalo dos créditos 

dos contribuintes inadimplentes, rapidamente, foi questionada a tese das sanções 

políticas de tais cobranças, razão pela qual a Confederação Nacional das Indústrias – 

CNI ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 5.135 junto ao 

Supremo Tribunal Federal, da qual se destaca parte da ementa: 

1. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei 

nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol 

dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição 

Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material. 

 3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos 

fundamentais dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao 

devido processo legal, uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser 

o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa não 

exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA, e (ii) o 

protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para 

discutir a validade do crédito. De outro lado, a publicidade que é 

conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à 

livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete 

diretamente a organização e a condução das atividades societárias 

(diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, 

apreensão de mercadorias, etc). Eventual restrição à linha de crédito 

comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta 



do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos 

próprios atores do mercado creditício.  

3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o 

princípio da proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere 

maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e 

serve como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, que 

estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça 

fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins 

pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não 

envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a 

arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que apresenta 

alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e 

contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é 

proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais custos do 

protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente 

pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência e economicidade 

na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre 

concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens 

competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da 

sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável 

duração do processo.  

A referida Ação teve como relator o ministro Luís Roberto Barroso, que fixou a 

tese de que o protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e 

legítimo por não restringir desproporcionalmente quaisquer direitos fundamentais 

garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. 

De acordo com o Relator a cobrança extrajudicial por meio dos Cartórios de 

Protestos é menos invasiva do que as ações judiciais de execução fiscal, haja vista que 

aquelas apenas negativam o nome e crédito dos contribuintes, enquanto estas adentram 

o seu patrimônio efetivo, possibilitando a penhora dos bens, até mesmo o bloqueio dos 

recursos disponíveis nas contas dos inadimplentes. 

Logo prevaleceu a tese de que o protesto de Certidões da Dívida Ativa não se 

configura como sanções políticas, haja vista que não há ofensa aos direitos 

fundamentais previstos na Constituição Federal. Essa cobrança na verdade se configura 



ao exercício regular do direito de cobrança dos que formam a Administração Pública, 

sendo uma modalidade alternativa de cobrança. 

Em razão de convênios realizados com as entidades de classe, as custas cartorárias 

foram postergados, cabendo aos contribuintes inadimplentes quando da realização do 

pagamento ou do cancelamento dos protestos. 

Em visita realizada à Central de Distribuição de Títulos no Município de Fortaleza 

no dia 05.12.2019, recebeu-se a informação de que somente no ano de 2019, até a 

referida data, um total de 83.539 (oitenta e três mil, quinhentos trinta e nove) Certidões 

da Dívida Ativa – CDA’s foram apresentadas para protesto. Desse total, 2.667 foram 

apresentadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, 21.651 pela Procuradoria Geral do 

Estado do Ceará, e o considerável número de 59.221 pela Procuradoria do Município de 

Fortaleza.  

Já no Relatório PGFN em Números – Edição 2019, relativamente ao ano de 2018, 

a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  noticia  o  valor recuperado,  no  ano  de  

2018,  de  R$ 1.250.253.196,57  (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões, duzentos e 

cinquenta e  três  mil, cento e noventa e seis reais  e cinquenta e sete centavos) 

(PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, 2019, p. 4 e 12). 

Como se verifica pelos números oferecidos, houve uma economia significativa da 

propositura de Ações de Execuções Fiscais, sendo o protesto das Certidões de Dívida 

Ativa uma realidade, com bastante eficácia na recuperação dos créditos públicos. 

 

4.4.4 A transação em matéria tributária 

 

Oura modalidade de cobrança e recebimento de créditos tributários, que vem se 

mostrando como um meio rápido e eficiente na resolução de conflitos, diminuição do 

números de ações ajuizadas e, consequentemente, um aumento na arrecadação, é a 

transação em matéria tributária. 

A fase contenciosa dos créditos administrativos, muitas vezes, já chega apenas no 

período administrativo em 3 (três) instâncias, o que o torna complexo e demorado, que 

tende a durar entre dois e cinco anos, e uma fase judicial (caso a cobrança tributária 

subsista após essa primeira etapa), também com três instâncias de julgamento, que pode 

durar mais de dez anos para ser concluída. No total, os contribuintes podem ter de 



esperar até 15 anos, em média, para que uma cobrança tributária seja definitivamente 

encerrada (CORRÊA, MARTONE, CAUMO, BATTILANA; 2018). 

O modelo antigo, ainda baseado nas premissas que fundamentaram o Código 

Tributário Nacional de 1966, está passando por ajustes para se adequar às formas 

contemporâneas, numa busca comum de novos procedimentos entre agentes fazendários 

e os cidadãos-contribuintes, buscando celeridade, transparência, efetividade e 

colaboração nas relações tributárias (FERNANDES; CAVALCANTE, 2018) 

Numa busca pela colaboração entre os envolvidos, a Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional tornou públicas, pelo Edital nº 01 de 2019, suas propostas para 

adesão à transação na cobrança da Dívida Ativa. 

De acordo com o estudo apresentado pela PGFN, o primeiro edital beneficia mais 

de 1 (um) milhão de devedores, tendo um dos fatores limitadores a existência de débitos 

tributários de até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e o governo prevê 

arrecadar 6,4 bilhões de reais em 2020, cifra que enviou ao Congresso em mensagem de 

alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Segundo o procurador-geral adjunto de Gestão da Dívida Ativa da União e do 

FGTS, Cristiano de Morais, o valor representa um cálculo conservador e abarca as 

renegociações no âmbito da dívida ativa de créditos considerados de difícil reparação, 

por meio de renegociação e concessão de descontos (AYRES, 2018). 

Os contemplados, no limite de R$ 15.000.000,00, são aqueles: 

a)    Débitos inscritos em dívida ativa da União de pessoas jurídicas 

baixadas, inaptas ou suspensas no cadastro CNPJ (vide situações 

específicas no item 1.2. I do Edital), sem anotação atual de 

parcelamento, garantia ou suspensão por decisão judicial; 

b)    Débitos inscritos em dívida ativa da União há mais de 15 (quinze) 

anos, sem anotação atual de parcelamento, garantia ou suspensão por 

decisão judicial; 

c)    Débitos inscritos em dívida ativa da União com anotação de 

suspensão por decisão judicial há mais de 10 (dez) anos; 



d)    Débitos inscritos em dívida ativa da União de titularidade de 

pessoas físicas cuja situação cadastral no sistema CPF seja titular 

falecido. 

 

De acordo com a proposta da PGFN, os descontos oferecidos chegam a 50% para 

a opção de pagamento em parcela única e o prazo de pagamento pode atingir 84 meses. 

Se o devedor for pessoa física, micro ou pequena empresa, o desconto atinge até 70% e 

o prazo chegar a cem meses.  

Esses programas são duramente criticados pelos agentes fazendários, 

principalmente auditores e técnicos da Receita Federal, pois estes entendem que são um 

desestímulo ao contribuinte adimplente, que paga todas as suas obrigações fiscais em 

dia. 

Tanto que a Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal), por meio de nota publicada no dia 18.10.2019, criticou veementemente a 

Medida Provisória, alegando possibilidade de crise de arrecadação, com o seguinte teor: 

O governo publicou em 17/10/2019 a Medida Provisória 899/2019, 

que estabelece os requisitos e as condições para que a União e os 

devedores, ou as partes adversas, realizem transação resolutiva de 

litígio, nos termos do art. 171 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966 — Código Tributário Nacional. 

..... 

A MP encerra dois problemas, um na forma e outro no conteúdo.  Sua 

elaboração, ignorando por completo o que pensa um dos órgãos mais 

técnicos e eficientes do Estado, teve a força de confirmar a crise 

institucional pela qual passa a Receita Federal, vilipendiada por forças 

poderosas externas e ignorada pelo próprio governo na formulação de 

assuntos tributários. 

E o teor da MP camufla uma pauta-bomba de alta radioatividade para 

a capacidade arrecadatória do País. À primeira vista, o material de 

divulgação do governo sobre a MP, denominado ―Contribuinte 

Legal‖, passa a republicana impressão de que a medida será uma 

facilitadora dos conflitos fiscais. No entanto, esse argumento não 

resiste a uma análise mais crítica. O ―novo paradigma‖ que o governo 

vende está longe de ser uma alternativa ―fiscalmente justa‖. A matéria 

cria mecanismos para perenizar os parcelamentos especiais de débitos 

fiscais (Refis) que sempre beneficiaram, em grande medida, os 

maiores e mais lucrativos contribuintes. 

A apresentação do governo, que divulga o projeto ―Contribuinte 

Legal‖, prevê novo cenário para a transação tributária. Mas que ―novo 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/editais-de-notificacao/acordo-de-transacao-por-adesao-1/edital-transacao-por-adesao_1_2019_anexo_4.pdf
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/editais-de-notificacao/acordo-de-transacao-por-adesao-1/edital-transacao-por-adesao_1_2019_anexo_4.pdf


cenário‖ é esse se nem a premissa a respeito da capacidade 

contributiva está explicitada?  Na modalidade ―transação na cobrança 

dívida ativa‖, o argumento é de que o crédito é irrecuperável. Sendo 

assim, não há capacidade contributiva.  Na transação no contencioso 

tributário, definida a situação de controvérsia jurídica, não se poderia 

distinguir por capacidade contributiva — o que impediria, por 

exemplo, os bancos de participar. Todos que possuíssem litígios 

análogos, em certo aspecto, seriam classificados de igual modo. Em 

outras palavras, seria a consolidação do princípio da capacidade 

contributiva às avessas no sistema tributário brasileiro, de maneira 

similar ao que ocorreu nos diversos Refis já implantados. 

As dúvidas sobre a transação proposta pela MP são muitas. Por 

exemplo, é legal existir uma delegação para o ministro da Economia 

definir os casos de transação, como aparece na medida 

provisória?  Sem que haja alguma baliza ao poder administrativo do 

ministro da Economia nesse caso, estaremos diante de uma 

discricionariedade que beira a arbitrariedade. Sem falar que a 

subjetividade é total na definição de litígios tributários ou aduaneiros 

que versem sobre relevante e disseminada controvérsia jurídica. 

Muitos defendem que a estrita legalidade tributária impede isso. 

A medida provisória não aponta em que tipo de juízo ou tribunal, 

judicial ou administrativo deve estar localizada a controvérsia 

jurídica.  Pode ser no Carf, tribunais estaduais, TRFs, STJ, STF ou 

outra instancia recursal. 

A expressão ―disseminada‖ pode e deve ser melhor definida. Em 

quantos e quais juízos ou tribunais, deve ser demonstrada a existência 

da controvérsia?  Em cada tribunal deve existir a controvérsia? Se um 

tribunal vem decidindo uniformemente, não teremos uma controvérsia 

naquele tribunal? 

...... 

A transação tributária com critérios definidos e celebrada pelo Auditor 

Fiscal da Receita Federal pode ser admitida? Ou devemos 

simplesmente lutar pela rejeição da ideia? Se for admitida, quais os 

contornos do instituto? 

 

Apesar das duras críticas dos agentes fazendários, e após se fazer uma análise dos 

créditos de recuperação difícil, defende-se o ponto de vista de que essas regras de 

transação em matéria tributária atendem o princípio constitucional da Eficiência, haja 

vista que trarão efetivamente recursos aos sofres públicos. 



Embora praticamente nenhum dos contribuintes fique satisfeito ao pagá-los, os 

tributos são extremamente importantes para toda a organização e manutenção de toda a 

máquina pública, pois são a principal fonte de arrecadação do Estado. 

O alto grau de inadimplemento por parte dos contribuintes ocasiona a falta de 

recursos para programas de distribuição de renda, obras e investimentos, podendo 

ocasionar até mesmo a falta para serviços básicos essenciais,  como saúde e educação. 

A atividade de cobrança de tais créditos, embora plenamente vinculada, não pode 

ficar limitada apenas à Lei de Execução Fiscal, uma lei um pouco ultrapassada para os 

dias de hoje, haja vista que já fez 40 (quarenta anos). 

Assim como nos outros ramos do Direito, conclui-se que a legislação tributária, 

principalmente no tocante às cobranças, tem que se adequar ao mundo contemporâneo 

no qual as coisas são resolvidas numa velocidade assustadora. 

O mundo ideal seria que todo o gestor público fosse extremamente capaz de 

administrar o patrimônio público com o devido respeito, atendendo aos princípios da 

indisponibilidade e da supremacia do interesse público, e que os governantes fossem 

imunes à corrupção. 

Enquanto isso não acontece, e ainda não há um costume de se pagar em dia os 

tributos, principalmente entre os grandes contribuintes, a Administração Pública deve 

sim buscar meios alternativos para a efetividade da cobrança de seus créditos. 

O volume de processos de Execuções Fiscais é tão grande que se torna impossível 

o Poder Judiciário conseguir dar uma resposta satisfatória com a efetiva recuperação do 

Crédito, principalmente nas pequenas cidades, razão pela qual os meios alternativos são 

as únicas maneiras de cumprir o Princípio Constitucional da Eficiência trazida no Art. 

37. 

A aplicação de novas formas de desjudicialização como o Protesto de Certidões 

das Dívidas Ativas e Transação em Matéria Tributária não podem ser vistas como 

sanções políticas. Pelo contrário, a adoção desses métodos extrajudiciais de resolução 

de conflitos tributários pode ser tratada como uma tendência irreversível.   

 Além dos altos custos das ações de Execução Fiscal e da pouca efetividade na 

recuperação dos créditos, a cobrança através dos Cartórios de Protestos vem se 



mostrando extremamente eficaz, principalmente no tocante a créditos de pequenos 

valores, em que a  efetividade na recuperação chega a 80% (oitenta por cento). 

Somente no Município de Fortaleza, mais de oitenta mil certidões da dívida ativa 

foram levadas à cobrança via protesto, o que impactou significativamente na redução de 

Ações de Execução Fiscal e, consequentemente, na economia de recursos públicos. 

Já as transações em matéria tributária também trarão impactos significativos de 

retornos de créditos, que dificilmente seriam recuperação com sucesso junto ao Poder 

Judiciário, o que gera uma grande ampliação do pagamento espontâneo de dívidas 

públicas praticamente irrecuperáveis. 

A grande dificuldade é garantir o adimplemento do crédito fiscal a fim de 

assegurar que os contribuintes o façam de livre e espontânea vontade, porém sem 

desestimular aquele contribuinte que sempre paga as suas obrigações tributárias em dia. 

A matéria está devidamente regulada na Lei nº 13.988 de 2020,  que estabelece os 

requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os 

devedores ou as partes adversas, realizem transação resolutiva de litígio relativo à 

cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária. 

 Daí a importância de implementar essas alternativas, como o protesto 

extrajudicial de certidões de dívida ativa, bem como a transação em matéria tributária, 

para que a recuperação dos créditos públicos seja efetivada de maneira mais rápida, 

mais efetiva e menos custosa, com a consequente diminuição da propositura de ações de 

execução fiscal, e economia de recursos, deixando o Judiciário encarregado de 

solucionar demandas concretas e não apenas cobranças.  

 

4.5 Novas perspectivas e projetos de desjudicialização  

Antes de concluir esta pesquisa, este investigador se vê na obrigação de apresentar 

o que tramita nos bastidores das Casas Legislativas que podem causar um grande 

impacto na quantidade de processos que tramitam em nosso Judiciário. 

O primeiro deles é o Projeto de Lei nº 3.999 de 2020, em trâmite perante à 

Câmara dos Deputados, que trata e regula o Procedimento de Despejo pela Via 

Extrajudicial, passando ele a ser realizado nas Serventias Extrajudiciais. 



Constitui uma proposta legislativa apresentada pelo deputado federal Hugo Leal 

(PSD-RJ) e altera a Lei nº 8.245 de 1991, conhecida como a Lei do Inquilinato, lei esta 

já considerada como um microssistema.  

O foco principal é permitir a retomada do imóvel sem a necessidade de 

intervenção da justiça, evitando assim que os processos sejam judicializados e perdurem 

por muitos anos. ―A tramitação mais célere dos despejos por falta de pagamento é 

política pública de urgentíssima implantação‖, disse Leal. 

 O Projeto de Lei nº 3999/20 regulamenta o despejo extrajudicial, que será 

aplicado quando o inquilino estiver com aluguel atrasado e não houver acordo. Pela 

proposta, que tramita na Câmara dos Deputados, todo o procedimento será feito de 

forma extrajudicial, com participação obrigatória de advogado devidamente inscrito nos 

quadros da OAB. 

O projeto detalha os procedimentos para o despejo. Estabelece que o locador 

deverá lavrar em ata notarial, confeccionada em algum cartório de ofício de notas, o 

pedido de despejo extrajudicial, com informações sobre o inquilino, o contrato e o valor 

atrasado. Além do locador, a ata deverá ser assinada pelo advogado contratado. 

Após a lavratura da ata, será feita a notificação extrajudicial do inquilino 

(locatário), a cargo de cartório de registro de títulos e documentos. A notificação 

ocorrerá em até 30 dias corridos. 

O locatário, após a notificação, poderá: realizar o pagamento (purgar a mora), com 

depósito do valor integral na conta do locador, preservando a locação; ou desocupar o 

imóvel, comunicando a escolha ao tabelião de notas, com a entrega das chaves mediante 

recibo na serventia. 

Se não houver manifestação do inquilino, o proprietário do imóvel poderá decretar 

o despejo compulsório. Nesta fase, haverá participação do Judiciário, após notificação 

do cartório. 

A proposta faculta ao inquilino recorrer à justiça a qualquer momento, 

judicializando a questão. O projeto regulamenta ainda a devolução do imóvel, por parte 

do inquilino, antes do encerramento do contrato. 

https://www.camara.leg.br/deputados/141450
https://www.camara.leg.br/deputados/141450
https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1991/lei-8245-18-outubro-1991-322506-norma-pl.html
https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1991/lei-8245-18-outubro-1991-322506-norma-pl.html


Pelo texto, a chamada ―consignação extrajudicial de chaves‖ também terá fases 

em cartório e presença obrigatória de advogado, só que desta vez a iniciativa será do 

locatário.
1
 

O outro que merece destaque é o Projeto de Lei nº 6.204 de 2019, em trâmite 

perante o Senado Federal, que trata e regula a Desjudicialização Procedimento de 

Execução, passando ele a ser realizado nas Serventias Extrajudiciais. 

A senadora Soraya Thronicke propôs na última quarta-feira, 27, PL (6.204/19) 

que dispõe sobre a desjudicialização da execução civil de título executivo judicial e 

extrajudicial. O PL propõe que a função pública da execução dos títulos executivos 

passe para um tabelião de protesto. 

O projeto prevê que o exequente seja representado por advogado em todos os atos, 

respeitadas as regras processuais gerais e do processo de execução, inclusive para a 

fixação da verba honorária. 

Ao tabelião de protesto, enquanto agente de execução, incumbirá, entre outras 

funções, efetuar a citação do executado para pagamento do título, com os acréscimos 

legais; efetuar a penhora e a avaliação dos bens; realizar atos de expropriação; realizar o 

pagamento ao exequente e extinguir a execução. 

Não poderão ser partes, na execução extrajudicial instituída pela proposta, o 

incapaz, o condenado preso ou internado, as pessoas jurídicas de direito público, a 

massa falida e o insolvente civil. 

O beneficiário de gratuidade da justiça, quando da apresentação do título, 

requererá ao agente de execução que o pagamento dos emolumentos seja realizado 

somente após o recebimento do crédito executado. 

A proposta da senadora deixa para o CNJ e os tribunais, em conjunto com os 

tabeliães de protesto, a capacitação dos agentes de execução, dos seus prepostos e dos 

serventuários da justiça, a ser concluída até a entrada em vigor da lei. 

                                                           
1 Fonte: Agência Câmara de Notícias em https://www.camara.leg.br/noticias/701677-PROPOSTA-

REGULAMENTA-DESPEJO-EXTRAJUDICIAL-POR-FALTA-DE-PAGAMENTO-DE-ALUGUEL 

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139971


Soraya Thronicke aponta dados recentes de demandas no país, das quais quase 43 

milhões são de natureza executiva fiscal, civil e cumprimento de sentenças (mais de 

54% do acervo do Judiciário).
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 FONTE: https://advogadodigitalbr.jusbrasil.com.br/noticias/787802267/pl-no-senado-desjudicializa-a-

execucao-civil 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa analisou as serventias extrajudiciais, como verdadeiras auxiliares do 

Poder Judiciário ao apresentar as soluções trazidas pela legislação pátria a serem 

disponibilizadas a todos os operadores do Direito, e seus reflexos na busca pela 

celeridade nas soluções de casos antes de competência exclusiva judicial.  

Observou-se a necessidade de analisar o porquê da classe notarial e registral ter 

sido a escolhida pelo legislador para tal missão. Por tal motivo, se fez toda uma 

apresentação histórica na qual e se trouxe suas características com um grande enfoque 

na questão da responsabilidade civil. 

A reponsabilidade foi destacada, haja vista a necessidade de informar aos usuários 

acerca de como se socorrer em caso de mau atendimento, pois é cada vez mais comum 

se buscar nos cartórios para se resolver as questões desjudicializadas, em razão desses 

procedimentos serem todos alternativos.  

Apontou-se que o cartório é muito mais que uma instituição voltada a trazer 

burocracias para a vida dos usuários. Destacou-se que os cartórios não criam as normas, 

eles apenas as usam e as aplicam com rigor, daí se apresenta que o excesso de cautela é 

justamente para garantir a segurança de atos confiados e de competência dessa classe. 

A classe também é chamada de serventuária da justiça, justamente pelo fato de 

servir como um ajudante do Poder Judiciário, pois, embora não integre a sua estrutura 

direta, é submetida e fiscalizada fortemente pelo referido poder. 

Nesse sentido, os serviços notariais e registrais são públicos exercidos por 

delegação em caráter privado, tendo, pois, função social a ser perseguida - dentre elas a 

garantia da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.  

Em segundo momento, foi feita uma abordagem no sentido de se analisar a 

morosidade da resolução de conflitos no Poder Judiciário, com destaque de motivos 

como intenção das partes, excesso de formalismos e as propostas legislativas no sentido 

de buscar a solução de tal problemática. 

Daí é que se verificou na prática a mudança do perfil característico das serventias 

extrajudiciais, as quais tinham a função primordial de prevenir litígios e passaram a ser 



protagonistas no processo de desjudicialização de procedimentos antes exclusivamente 

de competência do Poder Judiciário. 

Uma das grandes questões e preocupação dos idealistas dessa desjudicialização 

era como garantir a celeridade sem perder a segurança. E verificou-se que os cartórios 

estão, sim, conseguindo honrar a confiança depositada, a fim de deixar o Judiciário se 

preocupar com lides que realmente necessitam da atenção e dedicação do referido poder 

público.  

Buscou-se na pesquisa apontar as soluções sugestionadas pelos países vizinhos ao 

Brasil, e verificar se as práticas trazidas pelos outros integrantes do Mercosul seriam 

melhores ou mais eficientes do que o nacional. 

Reitera-se, com base no pesquisado, a necessidade de aprofundar e buscar mais 

acesso de todos os usuários, a fim de possibilitar a cada vez mais a utilização dos 

serviços cartorários, inclusive pela parcela da população que não tem recursos, haja 

vista que os emolumentos cartorários, criados por leis estaduais, muitas vezes, 

impossibilitam o acesso de muitos. 

Ressalte-se, ainda, que foram apresentadas algumas das principais mudanças 

legislativas que revolucionaram a prática forense em diversas áreas do Direito Civil, 

como: Família, Sucessões, Propriedade, bem como em questões de Direito Tributário, 

principalmente nas modalidades de cobranças do referido crédito público. 

Mediante uma análise empírica, com base na experiência, que se experimenta, 

buscou-se fomentar a discussão a fim de trazer números reais de casos resolvidos 

diretamente nas Serventias Extrajudiciais, se limitando a municípios no Estado do 

Ceará. 

Entende-se que foi e é relevante este trabalho, por demonstrar que a cada caso 

resolvido fora do Poder Judiciário, garantir aos usuários direitos e garantias previstas 

constitucionalmente - como imparcialidade, publicidade, celeridade e, principalmente, o 

acesso ao próprio Judiciário em caso de lesão ou ameaça aos direitos das partes 

envolvidas. 

Para o meio acadêmico, o estudo que se terminou de relatar é relevante na medida 

em que se unirá a diversos outros, no sentido de encorajar e estimular um mercado cada 

vez mais presente entre os operadores do Direito, que é o da Advocacia Extrajudicial, e 

a solução de conflitos fora do Poder Judiciário. 



 Conclui-se que o respeito e o fortalecimento da desjudicialização são bons para o 

cidadão, para o sistema judicial, para os advogados e não prejudicam o acesso ao 

Judiciário, caso seja necessário, pois, na verdade, são facilitadores. 

Os métodos de soluções e resoluções alternativas vêm ganhando espaço no 

Direito brasileiro em consonância com as melhores sociedades do mundo, tanto que já é 

realidade em outros países do bloco do Mercosul, e devem ser cada vez mais utilizados 

por clientes e advogados com vistas a proporcionar o aumento da sensação de confiança 

na Justiça e no Poder Judiciário. 

Justiça tardia não pode ser considerada justiça, e a dignidade do exercício da 

jurisdição não se encontra no prolongamento dos processos por décadas, como costuma 

ocorrer no Brasil... 
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