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Cartório de protesto de Caiapônia 
comemora a inauguração de sua nova sede

(Tabelionato Borges Alves)

Personalidade do mês:

Gustavo Simões Pioto
Tabelião de protesto de Padre Bernardo

Entrevistado do mês:

Allen Fleury De Macedo
Tabelião de protesto de Goiatuba

Gláucia alves do Prado reis

À frente do Tabelionato 
de Notas de Protesto de Tí-
tulos, Tabelionato e Oficiala-
to de Registro de Contratos 
Marítimos de Caiapônia des-
de 08 de maio de 2014, a ti-
tular, Darleide Teixeira Borges 
Alves, inaugurou a nova sede 
do cartório em 09 de abril 
de 2018 (confira fotos na pá-
gina 08). Situado ao lado da 
Prefeitura Municipal, o pré-
dio conta com amplo espaço 
para os clientes, salas clima-
tizadas, subdivisão por área 
de atendimento e um totem 
para emissão de senhas es-
pecíficas para cada tipo de 
serviço buscado - que opera, 
inclusive, através de coman-
do de voz, tornando assim o 
atendimento mais efetivo e 
célere. A construção do novo 
Cartório teve como priori-
dade o bom atendimento às 
pessoas com deficiência, con-
forme disposto no Estatuto 
da Pessoa com Deficiência 

e na Resolução do CNJ nº 
230/16.

É um trabalho desenvol-
vido desde a sua posse, com 
a concentração de esforços 
em busca de melhorias diá-
rias, investimentos de tempo, 
dinheiro e aprimoramento na 
área notarial e registral, sem-
pre pensando em um aten-
dimento com qualidade, haja 
vista sua visão macro de ser 
referência no Estado de Goi-
ás, pautando principalmente 
em valores como honestida-
de, humildade e dedicação. 
E com esse pensamento de 
sempre melhorar, já estão 
inscritos no Curso de Ges-
tão oferecido pela SINOREG 
visando sua participação, em 
breve, do PQTA - Prêmio de 
Qualidade Total ANOREG. 
Além de toda moderniza-
ção implantada, o cartório 
ainda dispõe de telefone e 
e-mail para atendimento e 
está em fase de construção 
o site próprio, onde o cliente 

poderá solicitar documentos, 
facilitando com isso, seu aces-
so aos serviços prestados.

Conforme disposto na 
Lei Estadual nº 13.243/2000, 
que unificou todos os Tabe-
lionatos em cidades integran-

tes de Entrância Inicial, o Car-
tório recebeu acervos de três 
Tabelionatos que existiam à 
época de sua posse, passan-
do para somente dois Car-
tórios, sendo um Tabelionato 
de Notas e de Protestos e 

outro de Registros e Anexos. 
Todos os documentos físicos 
herdados dos Tabelionatos 
anteriores foram digitaliza-
dos e estão guardados em 
armários novos, com chaves, 
na parte superior do prédio, 

em extrema segurança.
O Cartório hoje con-

ta com um quadro de co-
laboradores que estão em 
estudo e qualificação cons-
tantes para atender bem os 
usuários, sendo que, com 
isso, a titular busca cumprir 
fielmente o juramento feito 
por ocasião de sua posse, 
que é exercer seu cargo no 
tabelionado com exatidão, 
dignidade e escrúpulo.

A solenidade de inaugu-
ração do Cartório foi rea-
lizada em clima de grande 
alegria, contando com uma 
bênção especial e um lanche 
aos colaboradores e autori-
dades locais, e marcou o iní-
cio de uma nova e marcante 
etapa na história do Tabelio-
nato de Protesto de Caiapô-
nia. A eles, nossos parabéns 
pelo empenho  e dinamis-
mo empregado em prol da 
comunidade Caiaponiense 
através da justiça, seriedade 
e honestidade.

Especial:

Dossiê nota promissória

Investigamos a fundo 
detalhes sobre esse título de crédito 
que, embora contenha 
poucos requisitos, 
é cercado 
de particularidades próprias.



Entrevista: 

Allen Fleury De Macedo
Tabelião de protesto de Goiatuba

Especialista com Pós Graduação em Direi-
to Notarial e Registral e também em Direito 
Processual Civil.  Aprovado em vários certa-
mes jurídicos, inclusive para concursos para 
Titularidade de Serventia Extrajudicial.  Atu-
almente Tabelião e Oficial do Cartório Fleury, 
2º Serviço Notarial e Registral da Comarca 
de Goiatuba, Estado de Goiás, onde, dentre as 
suas atribuições, que são Tabelionato de Notas, 
Registro de Títulos e Documentos, Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, encontra-se, também, 
o Tabelionato de Protesto.

A experiência mudou sua concepção 
sobre as coisas materiais?

Desde os tempos em que laborei na Justiça 
Eleitoral goiana, local no qual adquiri inúmeros 
amigos que coleciono até os dias de hoje, 
com largo aprendizado e experiência de vida, 
sempre me vi como um servidor público, no 
sentido mais filosófico da expressão, de verda-
deiramente servir ao público, único e exclusivo 
empregador, jamais me servindo do público 
para atingir objetivos materiais. Os princípios 
constitucionais especialmente da impessoa-
lidade, moralidade e eficiência caminharam 
diuturnamente ao meu lado, formando minha 
personalidade laborativa.

Quais valores o senhor mais admira 
numa pessoa?

Valores admiráveis numa pessoa são inú-
meros, mas coragem creio ser uma das mais 
admiráveis. Coragem no viés de capacidade 
para se manter coerente em sua conduta mes-
mo frente à adversidade numérica de opiniões, 
ao poderio econômico-financeiro, à praxe 
costumeira, às posturas massivas contrárias, 
que diuturnamente nos deparamos.

Não se afirma categoricamente como fez 
o escritor Nelson Rodrigues que toda unani-
midade é burra, mas de fato é preciso muita 
coragem para provar que nem toda unanimida-
de é unânime, o que dá azo para derrubada de 
muitos dogmas criados e repetidos que sequer 
passaram pelo crivo da consciência de muitos 

que o adotam. Pensar contra a unanimidade 
pode produzir muito e proveitoso conheci-
mento.  Direito deve acompanhar a sociedade, 
que está em constante mutação. 

De igual modo, em complementaridade 
à virtude acima, o valor humildade, o poder-
-dever de se reconhecer limitado todo dia, 
a ponto de nunca de acomodar no saber, 
numa humildade que não se confunde em 
humilhante, buscando sempre e cada vez 
mais o aprimoramento intelectual, reconhe-
cendo-se a cada manhã um ignorante em 
sapiência e apto a aprender durante todo o 
transcorrer do dia. É algo admirável numa 
pessoa. Sua mente se renovando a cada dia, 
como o sol, sem se lembrar da noite que 
passou, aceitando teses e antíteses em busca 
de sintetizar o conhecimento.

Qual fato mais mudou sua vida? 
Vários fatos mudam a vida de uma pessoa. 

Mas certamente o nascimento de filhos é o 
mais importante para alterar o rumo das velas 
dessa nau chamada vida ou, para pelo menos, 
ajustar tais velas aos sentidos que os ventos 
sopram. Transformamo-nos como seres hu-
manos, ficamos íntegros, completos, a partir 
daquele momento mágico. Passamos da figura 
de filhos para assumir papel de pais; de alunos 
para nos tornar professores; de discípulos 
viramos repentinamente maestro (origem da 
palavra mestre). Foco se altera, portanto.

Qual é o seu maior desafio hoje?
Maior desafio creio não ser só deste Ta-

belião, mas da classe notarial e registral de 
um modo em geral, no sentido de demons-
trar à sociedade a importância dos serviços 
praticados pelas serventias extrajudiciais, que 
garantem rotineiramente a autenticidade, pu-
blicidade, eficácia e segurança jurídica dos atos. 
De demonstrarmos que opiniões massivas 
contrárias podem não ser corretas, podem 
ser apenas preconceituosas, fruto de falta de 
conhecimento e, inúmeras vezes, a serviço de 
interesses escusos. 

Personalidade: 
Gustavo Simões Pioto
Tabelião de protesto de Padre Bernardo

Independente de vocação, o interesse, esforço 
e disposição nos tornam exemplarmente 
hábeis para exercer um ofício totalmente 
novo. Essa é a lição do Dr. Gustavo Simões 

Pioto, que após muito tempo de estudo para 
concursos públicos, com persistência, dedica-
ção e disciplina, se interessou pelas funções das 
Serventias Extrajudiciais e pela carreira: “faça 
a diferença e o melhor, independentemente 
daquilo que realize”.

Formado em Direito em pela Universi-
dade de Marília-SP, pós graduado em Direito 
Processual Civil pela UNIVEM e cursando pós 
graduação em Direito Notarial e Registral, Gus-
tavo Simões atuou por mais de 15 anos como 
advogado no Estado de São Paulo e Goiás na 
área cível, foi assessor do Ministério Público no 
Estado de Goiás, foi aprovado no Concurso de 
Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins 
e respondeu pelo Registro de Imóveis, Registro 
de Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas, Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e 
Tutelas de Padre Bernardo entre junho de 2014 
e agosto de 2017.

Os mais de 15 anos de atuação no direito 
como advogado, assessor do Ministério Público, 
tabelião e oficial respondente mudaram muito 
a sua forma de pensar, trabalhar e atuar, num 
processo de melhoria contínua, com a busca 
de novos objetivos e metas. Essa bagagem foi 
essencial para a muitas vezes necessária atua-
ção conciliatória exigida na função notarial, haja 
vista as relações contratuais entre as partes que 
geram direitos, deveres e obrigações. Ele cita 
como exemplos marcantes inúmeras discussões 
de cláusulas que presenciou entre contratantes, 
que auxiliou um a um, orientando sobre a le-
gislação aplicável, buscando moderar as partes 
para evitar futuros conflitos, e cuidando para 
que o negócio fosse celebrado com total segu-
rança jurídica.

O tabelião titular assumiu suas funções no 
Tabelionato de Notas, de Protesto de Títulos, 
Tabelionato e Oficialato de Registro de Con-
tratos Marítimos de Padre Bernardo, cidade 
com 32.000 habitantes, em 22.04.2014 e no 
mesmo ano reformou e ampliou toda a sede 
do cartório, que recebeu novos móveis, equi-
pamentos e melhorias.  

Atualmente, o cartório possui seis colabora-
dores. No ambiente de trabalho, Gustavo busca 
dia a dia a melhoria das relações interpessoais 

da equipe e cuida que sejam evitados desgastes 
com colegas e clientes, que criam um ambiente 
muito desagradável. Faz reuniões coletivas com 
a equipe, muito produtivas no que se refere 
à orientações e qualificação, e não se esquiva 
quando é necessária uma reunião individual 
em caso de  equívocos reiterados ou conduta 
que transgride o código de normas e ética da 
Serventia, por exemplo.

Gustavo Pioto afirma com entusiasmo que 
trabalha naquilo que gosta muito. Olhando para 
trás, para os erros e fracassos, vê que saiu for-
talecido tanto profissionalmente como pessoa, 
e não decepcionado. Disso tudo, ressaltam 
valiosas troca de experiências com colegas e 
dedicação ao trabalho. Ele observa com grati-
dão mudanças que foram difíceis na sua vida, 
trazendo uma realidade totalmente diferente, ao 
assumir o cargo: a mudança de endereço para o 
interior do Estado, as responsabilidades e desa-
fios inúmeros da nova profissão, informatização 
da Serventia e a mudança de paradigmas no 
Cartório, tanto interna quanto externamente.

O tabelião implementou aulas semanais aos 
seus colaboradores, para qualificação, esclarecimen-
to de dúvidas e orientações de trabalho, sempre de 
olho em uma meta: a intensificação da qualificação 
de toda equipe de colaboradores e a prestação de 
um serviço notarial de absoluta excelência.

Discreto, ele não pôde deixar de mencionar 
o fato que mais mudou sua vida: o nascimento 
dos seus filhos, aos quais ele se refere como 
uma dádiva de Deus e o maior presente que sua 
esposa poderia ter-lhe concedido. Como quem 
mergulha numa lembrança boa, Gustavo abaixa 
a cabeça e, com um sorriso de satisfação, conta 
sua grande paixão: sua família (são os pilares da  
minha vida - diz). No fim da conversa, ele até 
arrisca dicas de boa forma física, emocional e es-
piritual: com leituras diárias, oração e exercícios 
físicos, conseguimos manter corpo e mente em 
perfeitas condições.

Gustavo Simões Pioto venceu seus desafios. 
Sua capacidade e a de sua equipe é comprovada 
e o resultado é bom: o Tabelionato de Notas e 
Protesto de Títulos de Padre Bernardo recebeu 
o Selo Ouro - PQTA 2015 - Prêmio de Qua-
lidade Total ANOREG, na sua primeira e única 
participação. O Cartório de Protesto de Padre 
Bernardo e o seu titular são um exemplo a ser 
largamente observado. Admiremos!

NeiloN de SouSa lima
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Com o processo de desjudicializa-
ção disparado no País, várias atribui-
ções outrora somente praticadas na 
presença de um Juiz, foram sendo re-
passadas às serventias, e hoje são pra-
ticadas na presença de um Tabelião/
Oficial, exatamente pela importância 
que sempre possuíram na sociedade, 
sem falar da capilaridade nacional, 
capaz de atingir qualquer município 
brasileiro.  A título de exemplo, em 
síntese apertada podemos citar in-
ventário e partilha, divórcio, mediação, 
usucapião, reconhecimento de filiação, 
retificação imobiliária, etc. Isso se deu, 
pois titulares de cartório, assim como 
os juízes, são profissionais, operadores 
do Direito, que se investem na função 
por meio de um rigoroso concurso 
público, de provas e títulos, com várias 
etapas, não se afirmando com isso que 
houve supressão do direito de buscar 
os corredores do Judiciário, pois a 
jurisdição continua sendo inafastável.

Premente se diga, que não se 
pode, jamais, olvidar da importância 
histórica do Tabelionato de Protesto 
que contribuiu muito e pode contri-
buir mais ainda com o referido pro-
cesso de desjudicialização.

Quantas execuções deixaram de 
ser efetivadas em vista do êxito de 
quase 60% na recuperação de crédi-
to que os Tabelionatos de Protestos 
proporcionam?  Quantos créditos 
do poder público foram recuperados 
após autorização legislativa para se 
apontarem Certidões da Dívida Ativa 
(CDAs)? Quanta pacificação social se 
atingiu sem necessidade de adentrar 
nos corredores dos fóruns para se 
buscar justiça?

O protesto está intrinsecamente 
ligado ao inadimplemento, como con-
sequência dele, em nada contribuindo 
para o aumento da inadimplência, por 
não sê-lo sua causa. Isso quer dizer 
que o tabelionato de protesto é uma 
importante ferramenta a serviço da 
sociedade e do próprio Poder Público 
para recuperação de créditos, pela 
possibilidade de se fazerem novamen-
te as riquezas circularem, obras e pro-
jetos públicos continuarem. Excelente 
termômetro econômico, inclusive.

E, nós como Tabelionato de Pro-
testo, podemos mais. As serventias 
estão se modernizando tecnologi-
camente, se integrando, e com isso 
podemos contribuir ainda mais com 
o Poder Judiciário, na tentativa de 
desafogá-lo, deixando àquele Poder 
somente causas mais nobres a me-
recer a presença de um magistrado. 
Quiçá futuramente condicionando 
ajuizamento de ações, especialmen-
te de natureza pecuniária, à prévia 
utilização dos serviços de protesto, 
seria talvez um projeto a se incluir no 
processo de desjudicialização.

Desafio legislativo que deve ser 
acompanhado, ao mesmo tempo, isso 
entendimento pessoal deste Tabelião, 
com reestruturação da tabela de 
custas,  especialmente para aponta-
mento de títulos nas faixas  de valo-
res menores. Há situação que o valor 
das custas cartorárias fica igual ou 
até maior do que o próprio valor do 
título cobrado (dívida), aqui abrangi-
dos os outros tributos (ISS, fundos, 
etc).  Ou seja, proporcionalmente 
os apontamentos nas faixas iniciais 
acabam trazendo uma carga tribu-
tária muito maior do que os títulos 
com valores mais altos.  No mesmo 
diapasão devem-se criar mais faixas 
para diluição das custas cartorárias. 

Além do trabalho, quais são 
suas paixões?

Gosto muito de esportes. Devo 
isso inicialmente a meu falecido pai 
- que curiosamente não gostava mui-
to de esportes, geração que fumar 

foi o charme – mas me matriculou 
na academia de judô, do Sensei Tiuji 
Yamaguchi ,  em Goiânia, na década 
de 80. Sensei foi um exímio torcedor 
esmeraldino, de bom gosto, diga-se de 
passagem. Dali em diante meu mentor 
esportivo foi meu irmão, Alysson, mais 
velho e naturalmente competitivo, 
de família isso (risos), me fez segui-lo 
em diversos outros esportes como 
futebol, ciclismo, corridas de rua, tênis, 
etc. Enfim, onde houvesse competição 
sadia, transpiração, estivámos por lá. 
Entretanto, sou sempre obediente às 
recomendações da matriarca dona 
Sissi, minha mãe, “personal health” da 
família, de ser comedido nas atividades 
físicas, afinal a idade já não permite 
como outrora me permitiu (risos). 

Atualmente somente corridas de 
rua e jiu-jitsu me permito fazer, pois 
minha maior paixão é estar com a 
família e amigos confraternizando. E 
isso tudo encontrei de sobra na minha 
cidade querida, Goiatuba-GO, ambien-
te propício para qualidade de vida e 
criação dos filhos.

O senhor teve algum mentor? 
É ou foi o mentor de alguém?

Na vida se têm vários mentores. 
A cada fase dela nós buscamos em 
alguém algo que nos ilumina, algo que 
possamos extrair como ensinamento, 
como modelo, como estilo de vida. 
Somos na verdade fragmentos de 
várias pessoas.

Às vezes nem os mentores sa-
bem que o são. Como dito acima, 
meu irmão mais velho, Alysson, foi 
um mentor na área de esporte. Que 
transbordou para preparação e com-
petitividade na vida como um todo. 
Penso ser congênita essa questão de 
competitividade dentro de nossa casa 
para todas as áreas. 

Tive minha mãe, também, que foi 
professora e que me incentivou a 
estudar quando pequeno, trazendo 
o gosto pelo estudo. Fez-me atalhar 
em conhecimento, já que a tive como 
professora particular. 

Tive meu avô, Tarses, referência 
como ser humano em honestida-
de, lealdade e integridade. Espe-
lhou-me muito. 

Tive meu pai, vocacionado para 
vida empresarial e negocial, e as-
sim me fez lidar desde pequeno e 
até hoje com “catiras” e “gambiras”, 
usando do nosso “goianês”, estando 
eu sempre próximos aos negócios 
jurídicos desde cedo. 

Tive o desembargador Geraldo 
Salvador de Moura como referência 
para fazer o curso de Direito, pela 
proximidade que tive com a família 
dele e admiração que sempre nutri 
por ele.

Enfim, posso dizer que tive men-
tores e ótimos mentores, e parafra-
seando a letra da música “a lista” de 
Oswaldo Montenegro, no que tange 
a se saber quantos eu vejo todo dia 
e quantos já não encontro mais, afir-
mo, sem titubear, que todos foram 
decisivos para o que estou hoje e sou 
como pessoa. Sou personificação de-
les todos, me reconhecendo neles nas 
fotos passadas e no espelho de agora.

As pessoas tentam evangelizar 
a opinião dos outros o tempo todo. 
Como proceder com quem não res-
peita o modo de pensar dos outros? 
Como reconhecer quando precisa-
mos adaptar o nosso?

Penso que cada um tem um grau 
de evolução pessoal, seja espiritual ou 
emocional. Devemos ser tolerante 
com o próximo e procurar entender 
seu modo de pensar. Interpretamos 
o mundo de acordo com o solo que 
pisamos, com a realidade que nos foi 
passada na vida “vivenciada”, na vida 
“vivida”. A todo momento vemos a 

imposição ditatorial de ideias, porém 
cabe a nós nos deixar contaminar por 
elas ou não.  Como diz a máxima : 
“posso até não concordar com o que 
diz, mas lutarei para que você sempre 
tenha a liberdade de se expressar”. 
Isso é a mágica do Estado Democráti-
co de Direito.

O mais importante, como dito 
alhures, é se reconhecer sempre limi-
tado em conhecimento, pois isso fará 
com que sua mente seja como um pa-
raquedas , sempre aberto, sob pena de 
se sucumbir caso se feche em dogmas 
e preconceitos.  Aos poucos você 
conseguirá explanar seu posiciona-
mento também. Claro para aqueles 
que querem escutar (não apenas ato 
mecânico de ouvir).

Desde sempre o senhor quis 
seguir essa carreira?

Seria mentiroso da minha parte, 
afirmar que imaginava que eu pudes-
se ser um Tabelião/Oficial. Na época 
de faculdade pouco se falava disso. 
Se explanava muito para concursos 
públicos como magistratura, MP e 
carreiras outras jurídicas. Se expla-
nava também para a possibilidade 
da advocacia. Era algo pecaminoso 
de ser explicado por professores a 
referida atividade notarial e registral, 
talvez até por desconhecimento da 
atividade.  Algo que sempre gostei de 
fazer e admirava era trabalhar com 
“papelada” que meu pai lidava quan-
do estava à frente de imobiliária, área 
que também atuou por muitos anos. 
Aquele serviço me instigava. 

Quando comecei de fato a me 
interessar pelo concurso, ciente que 
também poderia ser Tabelião/Oficial, 
foi exatamente em 2008 quando fiz o 
de Goiás e fui aprovado. Fui conhecen-
do colegas que já estavam à frente de 
serventias nas viagens pelo Brasil nos 
certames. Dali pra frente passei nou-
tros dois concursos na área e só fui 
buscando aperfeiçoamento. Atividade 
é apaixonante, não obstante ofensi-
vas preconceituosas que temos que 
combater diuturnamente, por serem 
desprovidas de substrato verdadeiro, 
mas que se alastram massivamente, 
atendendo interesses escusos . Uma 
mentira dita várias vez, torna-se verda-
de, sofismática que costuma ser.

Foi fácil se adaptar às exigên-
cias do cargo?

Como já vinha de um tribunal 
(TRE-GO) que sempre se primou 
pela excelência em todas suas áreas, 
na parte de direito administrativo já 
estava escolado. No que tange às ou-
tras exigências da função, rapidamen-
te com a equipe formada, diga-se de 
passagem, excelente equipe, com as 
escusas de não ser modesto aqui, nos 
adaptamos e rápido, cada um com sua 
bagagem trazida. Sempre nos man-
temos atualizados nos assuntos que 
dizem respeito às pastas (atribuições) 
nossas, pois a atividade está cada vez 
mais dinâmica não só no aspecto ju-
rídico, mas tecnológico também. Hoje 
um tabelião deve possuir noções não 
só jurídicas, mas de administração e 
tecnologia também.  De fato, ao as-
sumir uma serventia, estou podendo 
me realizar profissionalmente. Hoje 
trabalho talvez o dobro que traba-
lhava no cargo anterior, mas realizado 
pelas atribuições e responsabilidade 
social em seu exercício da função 
notarial e registral.

Qual bom hábito, na condução 
do cartório, o senhor adquiriu 
e aconselharia as colegas?

Creio que hoje sou mais orga-
nizado do que antes de ingressar 
na atividade. Aprendi muito com os 
colaboradores neste aspecto. Digo 

colaboradores por tecnicismo, pois 
de fato são meus amigos e amigas 
que conheci nesta nova jornada. São 
de fato diferenciados. Em casa com a 
família, chego a ser rotulado de chato 
pela organização, só não posso deixar 
isso virar TOC (risos). 

Quais características o senhor 
preza num bom funcionário?

O bom funcionário é aquele que 
não trabalha pelo salário simplesmen-
te.  Na ausência eventual do Titular, 
mesmo que o colaborador receba 
salário fixo, continuaria a produzir de 
igual modo.  Trabalha por gostar da 
atividade, vestindo a camisa, prote-
gendo sua pasta. Traz constantemente 
sugestões, gostando de se aprimorar 
constantemente, e não exercendo sua 
função no modo automático, robo-
tizado. Seria aquele que traz proble-
mas, mas tenta ajudar ou conceber 
soluções também. É um proativo e 
esforçado colaborador. 

Profissionalmente, teve algu-
ma mentalidade que o senhor 
mudou com o tempo?

Não diria que mudou a concep-
ção, mais reforçou muito a mentali-
dade que tínhamos na teoria de que 
serviços extrajudiciais contribuem 
e muito para a segurança dos atos 
jurídicos. Hoje vejo a importância 
de um ato ser praticado na presença 
de um tabelião ou escrevente para 
se evitar questionamentos judiciais 
futuros, para se evitarem fraudes. Não 
é um banco de dados automatizado. É 
um trabalho moderno, mas de trato 
humano minucioso. A fé pública do 
Tabelião/Oficial somada à seriedade 
na investidura destes profissionais 
acaba criando um ambiente propício 
para segurança. 

 
Para o senhor, qual tecnolo-
gia recente tem se mostra-
do promissora para o meio 
do direito?

Atendimento via aplicativo (app) 
de celulares, redes sociais (whatsapp), 
certificados digitais, penso serão a 
curto prazo utilizados em larga escala 
não só para prestação dos serviços 
(requerimento, agendamento, cer-
tidões entregues, etc), mas também 
para comunicações oficiais, a partir 
da sinalização positiva que deu o 
Conselho Nacional de Justiça em 
meados de 2017, em vista de posicio-
namento vanguardista de um magis-
trado de Piracanjuba-GO, dr. Gabriel 
Consigliero Lessa, que ainda ganhou 
um prêmio Innovare. Se não me falha 
a memória hoje já são cerca de 10 
tribunais de justiça que já adotam a 
comunicação via aplicativo Whatsapp. 
Creio que as notificações de RTD e 
as intimações de Protestos seguirão 
nessa toada também.

A população costuma co-
nhecer a importância do 
serviço dos cartórios ou 
ainda são necessárias ações 
educativas nossas?

A cada dia bravamente os cartó-
rios lutam contra interesses escusos 
que procuram sempre desprestigiar 
a atividade, diminuindo-a. Nesses últi-
mos anos as ofensivas à essa atividade 
importantíssima têm se propagado. 
Apequenam a atividade resumindo-a 
em rendimentos milionários.  Com-
pletamente ignorante e preconcei-
tuosa a afirmação. Justifica-se. A uma, 
que não se trata simplesmente de 
atividade de arrecadação. Tributos 
de propriedade de fundos e órgãos 
públicos (não do cartório) são arre-
cadados e fiscalizados como função 
secundária dos cartórios. Sua função 
primordial, entretanto, vem trazida 

pela Lei 8.935/94, logo no seu artigo 
1º, ao preceituar que suas atribuições 
são voltadas para garantir publicidade, 
autenticidade, segurança e eficácia dos 
atos jurídicos. 

A duas, pois nem todos os cartó-
rios possuem cifras de arrecadação 
milionárias, mas muito pelo contrá-
rio, devem representar menos de 1% 
do todo. Por óbvio, diante do maior 
volume de contribuintes solicitando 
serviços dos cartórios, mais arrecada-
ção terá aquele cartório. Portanto, nas 
capitais, pelo maior volume demográ-
fico, haverá maiores arrecadações por 
consectário lógico. De igual modo, 
levando-se em consideração também 
aspectos econômicos de município, 
onde se situa a serventia extrajudicial, 
em tese, pelo volume de negócios 
jurídicos, também se poderá ter maior 
demanda no cartório.

Com isso sobressaem campa-
nhas educativas, de suma importância, 
exemplo das feita pelo IEPTB-GO e 
ATC-GO que procuram demonstrar 
a importância da atividade notarial e 
registral para vida de uma pessoa. Sem 
falar o trabalho diuturno de todos do 
cartório no dia-a-dia para espancar o 
que vem sendo apregoado e modo 
negativo e massivamente. De fato, o 
que se sabe e até então incontestável 
é que desde o nascimento de uma 
pessoa, passando pela gestão negocial, 
comprando um automóvel, um imóvel, 
confessando uma dívida, abrindo uma 
sociedade simples, casando, fazendo 
união estável, divorciando, cobrando 
dívidas, notificando, até a sua morte, 
temos a presença de atividade notarial 
e registral. Indiscutível a importância 
dessa atividade.

Como agente público, quais 
as maiores pressões nota por 
parte dos cidadãos?

Pressões normais de um contri-
buinte cansado de pagar tributos e 
não ver nada revertido em prol desse 
cidadão. Pagam tributos de primei-
ro mundo e recebem serviços de 
terceiro mundo. Nada mais justo de 
pressionarem os agentes públicos de 
um modo em geral para terem uma 
prestação de serviço de qualidade, um 
atendimento à altura do que merecem 
como clientes e empregadores dos 
agentes públicos. Isso para o serviço 
público de um modo em geral é ex-
celente, pois promove evolução na 
capacitação técnica dos colaborado-
res e também tecnológica do serviço, 
trazendo comodidade e tranquilidade 
ao contribuinte, respeito! A visão mo-
derna não é fixar placas de “desacato 
é crime”, mas sim que abuso de au-
toridade é crime. Indolência é falta 
administrativa e por aí vai.

Conseguimos nesse exíguo prazo 
de tempo fazer que o protesto re-
ceba eletronicamente as indicações 
de títulos a serem apontados. Mais 
credores conseguiram ser atendidos 
de modo mais célere. Conseguimos 
também gerar boletos bancários para 
aqueles que preferirem a comodidade 
de pagamento por vias bancárias a 
ter de se deslocarem ao Tabelionato. 
Isso no setor de protesto. Mas de um 
modo em geral, conseguimos mudar 
as instalações prediais, proporcionan-
do mais conforto aos contribuintes-
-clientes, com condicionadores de ar 
por todo o prédio, cadeiras de espera, 
salas específicas para cada atribuição 
do cartório, atendimento através de 
senhas eletrônicas, com adesão às 
senhas preferencias, atendimento à 
PNE, cadeiras mais confortáveis tam-
bém para os colaboradores, backups 
rotineiros, etc. Tudo em atenção ao 
princípio de que somos servidores do 
público, eles são nossos patrões e para 
tanto buscar sempre a eficiência.
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Publicado o inteiro teor da decisão do STF que decidiu 
que o protesto de certidões de dívida ativa é constitucional

Já é possível conferir os 
contornos do debate através 
do qual o STF decidiu, em 
09/11/2016, que o uso do 
protesto como instrumento 
de cobrança  da dívida pú-
blica é constitucional (com 
a fixação da tese: o protesto 
das certidões de dívida ativa 
constitui mecanismo consti-
tucional e legítimo, por não 
restringir de forma despro-
porcional quaisquer direitos 
fundamentais garantidos aos 
contribuintes e, assim, não 
constituir sanção política).

O Tribunal, por maioria e 
nos termos do voto do rela-
tor, Ministro Roberto Barro-
so, julgou improcedente ação 
direta de inconstitucionalida-
de (ADI 5135) proposta pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), que atacava 
o parágrafo único do art. 1º 
da Lei nº 9.492/1997, acres-
cido pelo art. 25 da Lei nº 
12.767/2012, que incluiu en-
tre os títulos sujeitos a pro-
testo as certidões de dívida 
ativa da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Mu-
nicípios e das respectivas au-
tarquias e fundações públicas.

Agora, em 07/02/2018, 
foi publicado o inteiro teor 
do acórdão, que, ao longo de 
94 páginas, mostra uma aná-
lise minuciosa do assunto, 
que teve um debate acirrado 
e com vários apartes, com 
discussão dividida em duas 
sessões do pleno do STF.

Além das inconstitu-
cionalidades materiais da 
norma, alegava-se a sua in-
constitucionalidade formal, 
em razão de a alteração ser 
proveniente de “contraban-
do legislativo” (inserção, me-
diante emenda parlamentar 
no processo legislativo de 
conversão de medida pro-
visória em lei, de matérias 
de conteúdo temático es-
tranho ao objeto originário 
da medida provisória). No 
caso, foi encaminhada medi-
da provisória tratando sobre 
extinção de concessões de 
serviço público de energia 
elétrica e a prestação tem-
porária do serviço, a inter-
venção para a adequação do 
serviço público de energia 
elétrica, matéria única, e 
houve a inserção, na Lei de 
conversão, sobre protesto 
da CDA. A alegação não foi 
acolhida em razão de, embo-
ra tenha declarado a prática 
inconstitucional, 15/10/2015, 
decidiu-se manter as leis de 
conversão fruto dessa prá-
tica promulgadas até a data 
do julgamento, e a lei em 
questão, que alterou a lei de 
protesto, Lei nº 12.767/2012, 
objeto da ação, fora promul-
gada em 27/12/2012. 

A análise do debate é 
importante para entender 
o porquê de o protesto de 
CDA não ter sido conside-
rado uma sanção política, 
tendo sido estabelecido, 
ao fim da discussão, que 
o protesto não impede o 

funcionamento da empresa 
e, portanto, não recai nas 
hipóteses de sanções polí-
ticas na cobrança de crédi-
tos públicos, proibidas pelo 
STF, por exemplo: “é veda-
do o condicionamento da 
prática de atos da vida civil 
e empresarial (exs: transfe-
rência de domicílio para o 
exterior e registro de atos 
societários) à quitação de 
débitos” (STF, ADI 173), “é 
proibida a subordinação do 
pagamento de precatórios 
à comprovação da ausência 
de débitos inscritos em dívi-
da ativa” (STF, ADI 3453), “é 
inadmissível a interdição de 
estabelecimento como meio 
coercitivo para cobrança 
de tributo” (Súmula 70), “é 
inadmissível a apreensão de 
mercadorias como meio 
coercitivo para pagamento 
de tributos” (Súmula 323), 
“Não é lícito à autoridade 
proibir que o contribuinte 
em débito adquira estampi-
lhas, despache mercadorias 
nas alfândegas e exerça suas 
atividades profissionais” (Sú-
mula 547).

Na petição inicial, a CNI 
alegava, dentre outras coisas, 
violação ao devido processo 
legal (segundo seu raciocí-
nio, não haveria justificativa 
jurídica para o manejo do 
protesto pelo Fisco, que já 
disporia de meios judiciais 
especiais e próprios para a 
cobrança de seu crédito). Os 
ministros consideraram que 
não há violação ao devido 
processo legal em cobrar 
uma dívida da Fazenda Públi-
ca extrajudicialmente. Pelo 
contrário, desjudicializar a 
cobrança da dívida ativa, que 
vem sendo um problema 
para o funcionamento do 
Judiciário, deve ser uma pa-
lavra de ordem. 

Em seu voto, o relator 
argumentou que o protes-
to é justamente um ins-
trumento extrajudicial que 
pode ser empregado para 
a cobrança de certidões de 
dívida, com expressa pre-
visão legal, nos termos do 
parágrafo único do artigo 1º 
da Lei nº 9.492/1997. Não 
há incompatibilidade este 
instrumento e a execução 
fiscal. Eles são até mesmo 
complementares. Frustra-
da a cobrança pela via do 
protesto, o executivo fiscal 
poderá ser normalmente 
ajuizado pelo Fisco. E mais: 
em relação à cobrança de 
créditos de pequeno valor, o 
protesto será, muitas vezes, 
a única via possível. 

O relator acrescentou 
que diversas Fazendas opta-
ram por autorizar o não ajui-
zamento de execuções fiscais 
nos casos em que o custo da 
cobrança judicial seja superior 
ao próprio valor do crédi-
to. Mesmo na ausência de lei 
sobre o tema, alguns juízes e 
Tribunais locais passaram a ex-
tinguir execuções fiscais por 
falta de interesse processual 

na hipótese. Concluiu: “por 
esses motivos, não vislumbro 
fundamento constitucional 
(ou mesmo legal) que impeça 
o Poder Público de estabele-
cer, por via de lei, o protesto 
como modalidade extrajudi-
cial e alternativa de cobrança 
de créditos tributários”.

Na investigação da ne-
cessidade da medida, verifi-
cou-se não haver meio alter-
nativo ao protesto de CDAs 
que fosse, ao mesmo tempo, 
menos gravoso e igualmen-
te idôneo à produção dos 
resultados desejados. Em 
vários momentos, teve for-
ça o argumento de que o 
protesto é menos invasivo 
do que a instauração da exe-
cução fiscal. Em uma de suas 
falas, o relator, ministro Luís 
Roberto Barroso, suscitou: 
“não consigo entender por 
que se considera que um 
registro público dar ciência 
ao público de que há uma 
dívida seja mais gravoso para 
o devedor do que ter, por 
exemplo, o maquinário do 
seu estabelecimento apreen-
dido numa penhora”.

Um dos votos faz men-
ção ao estudo Custo e tem-
po do processo de execução 
fiscal promovido pela Pro-
curadoria-Geral da Fazenda 
Nacional, publicado pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (IPEA) em 2011, 
segundo o qual as ações de 
execução fiscal promovidas 
pela PGFN junto à Justiça Fe-
deral possuem custo unitário 
médio de cerca de R$ 5,6 
mil, tramitam por um tempo 
médio de 9 anos, 9 meses e 
16 dias, dos quais mais de 4 
anos são levados apenas para 
a citação; apenas cerca de 3/5 
dos processos promovidos 
pela PGFN vencem a fase 
de citação e a probabilidade 
de êxito, com a recupera-
ção integral do crédito, é de 
menos de 26%. Segundo o  
IPEA, considerando-se esses 
dados, só seria economica-
mente justificável promover 
uma execução fiscal de cré-
ditos de valor superior a R$ 
21.731,45. Foi apontado que, 
segundo o relatório Justiça 
em Números 2014, do Con-
selho Nacional de Justiça, 
as ações de execução fiscal 
constituíam cerca de 41,5% 
do total de processos pen-
dentes na justiça brasileira 
naquele exercício, com uma 
enorme taxa de congestio-
namento, de mais de 90%, 
já que, em média, de cada 
100 execuções fiscais em 
tramitação em 2014, apenas 
9 foram finalizadas no perí-
odo. Diante desses dados, o 
relator afirmou que  “não há 
dúvida de que o protesto é 
medida necessária, pois per-
mite alcançar os fins pre-
tendidos de modo menos 
gravoso e mais eficiente em 
relação ao executivo fiscal 
e demais instrumentos ju-
diciais de cobrança do cré-
dito público”. 

Banco de imagens do sítio eletrônico do STF

Veja alguns argumentos apontados pelos ministros do 
STF como legitimadores do protesto de CDAs:

1 Compatível com a CF
A via alternativa do protesto não é “sanção política”, vedada pelo STF, e não restringe direitos fundamentais dos 
contribuintes, pois o protesto não interfere com a possibilidade de a empresa operar normalmente. 
2 Protege o interesse público
A cobrança eficiente dos créditos estatais não atende apenas o interesse do Estado, mas também de toda a 
coletividade, pois permite uma maior arrecadação de valores que custearão os serviços que beneficiarão a todos, 
e evita o desperdício de tempo, recursos humanos e financeiros públicos com meios de cobrança com remotas 
chances de êxito. Com o protesto, há uma racionalização dos procedimentos e prestígio à supremacia do interesse 
público e à eficiência na atuação da Fazenda Pública, que deve exigir os seus débitos com muita celeridade e 
agilidade, na medida em que ela o faz para satisfação das necessidades coletivas.
3 Auxilia no combate à inadimplência
O protesto de CDAs auxilia no combate à inadimplência, viabilizando a promoção da justiça fiscal e impedindo que 
a sonegação fiscal confira aos maus pagadores uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem seus 
deveres tributários.
4 Razoável
O protesto não restringe direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável. 
Quando muito, a medida pode promover uma restrição parcial a tais direitos (restrição creditícia).
5 Legítimo
O protesto confere ampla publicidade ao inadimplemento e constitui meio alternativo e extrajudicial para 
a cobrança da dívida. Ele confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve 
como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, contribuindo para estimular a adimplência, incrementar 
a arrecadação e promover a justiça fiscal, impedindo que devedores contumazes possam extrair vantagens 
competitivas indevidas da sonegação de tributos.
6 Não viola o devido processo legal
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. O protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para 
discutir a validade do crédito tributário ou para sustar o protesto.
7 Dotado de caráter público – ampla publicidade
Sua principal finalidade é dar ao mercado conhecimento a respeito da existência de débitos fiscais e permitir a sua 
cobrança extrajudicial. A publicidade conferida ao débito tributário pelo protesto, com eventual restrição à linha de 
crédito, não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a 
organização e a condução das atividades societárias.
8 Proporcional e razoável
O protesto é menos invasivo do que a instauração da execução fiscal. É um dos meios menos gravosos de 
coerção estatal com o objetivo de forçar o contribuinte a pagar os tributos devidos (diferentemente das hipóteses 
de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc). Ainda, o protesto causa menor sacrifício ao 
contribuinte do que os demais instrumentos de cobrança disponíveis, em especial a Execução Fiscal, por não 
envolver penhora, custas, honorários, etc.
9 Eficiente e econômico
Os eventuais custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios 
(em outras palavras, os seus benefícios superam os seus ônus). 
10 Reduz o congestionamento do Judiciário
O CNJ informou no processo que aproximadamente 40% dos processos em curso no país são execuções fiscais, 
comprovando que a execução fiscal abarrota os tribunais e atravanca os juízos. Um dos benefícios da medida é o 
alívio da sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo.
11 Promove a agilidade e efetividade da prestação jurisdicional
Ao permitir a cobrança extrajudicial dos débitos, a medida tem o condão de promover a diminuição de execuções 
fiscais ajuizadas e, assim, aliviar a sobrecarga de processos do Poder Judiciário, favorecendo a melhoria da qualidade 
e da efetividade da prestação jurisdicional, em benefício da realização do princípio da razoável duração do processo 
(art. 5º, LXXVIII, CF).
12 Necessário
O protesto 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. 
13 Medida adequada de arrecadação tributária
O protesto é ainda mais eficiente que a execução fiscal para a recuperação e arrecadação eficaz dos créditos pela 
administração tributária, eficiência especialmente destacada no atual cenário de crise da Execução Fiscal. Na decisão, 
mencionou-se que diversos dados demonstram que as execuções fiscais apresentam altos custos e reduzidos 
índices de recuperação dos créditos públicos, além de contribuir largamente para a lentidão e o congestionamento 
do Poder Judiciário.
14 Eficiente
A medida é 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 execução fiscal permite estratagemas de demora por parte do devedor, que geralmente se dá por falta de 
patrimônio para arcar com a dívida, e os processos acabam ficando parados nas prateleiras do Judiciário. Afirmou-se 
que estava mais do que na hora de tomar medidas de desjudicialização da cobrança da dívida ativa.
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70 fatos sobre a nota promissória
Investigamos a fundo detalhes sobre esse título de crédito que, embora contenha poucos requisitos, é cercado de particularidades próprias

EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO, 
SOMENTE COM A ASSINATURA DO EMITENTE. 
POSSIBILIDADE. O fato da nota promissória ter sido 
emitida somente com a assinatura do emitente, não 
é suficiente para caracterizar o dolo, pois a indicação 
do local de pagamento e da data da emissão da nota 
promissória não constituem requisitos essenciais, mas, 
sim, acidentais (não essenciais) do título, uma vez 
que podem ser supridos posteriormente, conforme 
disciplina os artigos 75 e 76 do Anexo I da Lei Uniforme 
de Genebra (LUG) – Decreto Nº 57663/1966, 
sem que com isso seja retirada a força executiva do 
título. TJGO, Apelação 0100215-68.2003.8.09.0093, 
julgado em 15/09/2017. TJGO, Apelação 0100215-
68.2003.8.09.0093, julgado em 15/09/2017.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÍVIDA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. 
AGIOTAGEM RECONHECIDA NA SENTENÇA. 
DANO MORAL INEXISTENTE. Na espécie, o 
comportamento do autor se mostrou totalmente 
arriscado e sabia que estava sujeito à inscrição em 
órgãos de proteção ao crédito ou protesto, a uma, 
porque emitiu título formalmente hígido e destituído de 
fundos; a duas, porque o fez objetivando atividade ilegal, 
qual seja, a de receber crédito de pessoa desautorizada 
a concedê-lo, não podendo vir beneficiar-se de sua 
própria torpeza em juízo. TJRS, Apelação Cível nº 
70065095390, Julgado em 12/08/2015.

NOTAS PROMISSÓRIAS ORIGINADAS DE 
EMPRÉSTIMO PESSOAL COM JUROS ABUSIVOS. 
PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO 
CARACTERIZADO. Não faz surgir o direito à 
reparação, a título de indenização por dano moral, o 
simples protesto de título quando a cártula reclamada 
tem origem em empréstimo pessoal proveniente 
de agiotagem e a parte autora deixa de comprovar 
eventual prejuízo sofrido. TJGO, Apelação 0123642-
69.2013.8.09.0085, julgado em 26/05/2017.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face 
do emitente de nota promissória sem força executiva é 
quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do 
título. Súmula 504, do STJ.

A nota promissória vinculada a contrato de abertura de 
crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez 
do título que a originou. Súmula 258, do STJ (perda da 
autonomia da nota promissória dada em garantia de 
dívida bancária: ela perde a sua natureza como título 
executivo autônomo em função de seu atrelamento 
a um contrato de abertura de crédito. A iliquidez do 
contrato de abertura de crédito é transmitida à nota 
promissória vinculada, contaminando-a).

A nota promissória é título executivo extrajudicial, 
mesmo que vinculada a renegociação de dívida oriunda 
de contrato de abertura de crédito em conta-corrente. 
STJ, AgRg no REsp 786.523/SC, julgado em 02/12/2010.

A nota promissória é título de crédito abstrato, isto é, 
pode ser emitida em decorrência de qualquer negócio 
jurídico, mediante o qual o emitente (devedor direito e 
principal) faz ao beneficiário promessa de pagamento, 
que não pode ter sua eficácia subordinada a evento 
futuro e incerto. Luiz Emygdio Franco Rosa Jr. Títulos 
de Crédito.

NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. COBRANÇA 
POR MEIO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO. 
POSSIBILIDADE. Prescrição da obrigação. Inocorrência. 
1 – De acordo com o entendimento pacífico desta Eg. 
Corte, é possível a cobrança do crédito oriundo de 
nota promissória prescrita por meio de ação monitória. 
É que, com a prescrição do título de crédito, ocorre 
uma alteração do fundamento da cobrança, que deixa 
de ser a cártula, autonomamente considerada, e passa 
a ser a dívida nela representada. 2 – Assim, não há 
que se confundir a prescrição da nota promissória, e 
a consequente perda de sua eficácia executiva, com a 
prescrição da dívida de que ela faz prova. STJ, AgRg no 
Ag 1014710/SP, julgado em 10/08/2010.

No caso em que a dívida se acha incorporada em 
uma nota promissória, a devolução do título constitui 
meio probatório do pagamento da obrigação. Ocorre 
que a posse do título pelo devedor gera presunção 
relativa (juris tantum) de pagamento que admite prova 
em contrário, ficando, assim, sem efeito, se a parte 
credora provar a falta de pagamento. STJ, AgInt no REsp 
1333724/SC, julgado em 12/12/2017.

Sabe-se que até notas promissórias emitidas sem data 
de vencimento não é argumento suficiente para a 
extinção da obrigação assumida pela parte, porquanto 
a sua omissão não implica na inexistência ou nulidade 
do título. TJGO, Apelação 0116800-78.2013.8.09.0051, 
julgado em 30/01/2018.

O preenchimento de determinados campos da nota 
promissória, posteriormente à sua assinatura, não é 
prática vedada pelo ordenamento jurídico em vigor, 
consoante a Súmula 387 do STF. TJGO, Apelação 
0116800-78.2013.8.09.0051, julgado em 30/01/2018.

Dispõe o art. 891 do CC que o título de crédito 
incompleto ao tempo da emissão deve ser preenchido 
de conformidade com os ajustes realizados. TJGO, 
Apelação 0116800-78.2013.8.09.0051, julgado em 
30/01/2018.

Tratando-se de cobrança para de título de crédito 
“nota promissória”, para o reconhecimento da 
obrigação realizada entre credor e devedor, mostra-se 
imprescindível a juntada do original do título executivo. 
TJGO, Apelação 0475904-30.2011.8.09.0072, julgado 
em 21/09/2017.

A cartularidade é a característica do título que tem por 
base sua existência física, ou seja, o título tem que existir 
na sua essência como elemento efetivo e representativo 
do crédito. Assim, um título de crédito existe enquanto 
houver a cártula, o próprio título impresso, não sendo 
admitida cópia, para efeitos de execução da dívida. Com 
efeito, ainda que não se cuide de feito executivo, e sim 
uma ação de conhecimento para o reconhecimento 
da obrigação realizada entre credor e devedor, era 
imperiosa a juntada da nota promissória original aos 
autos, mormente em se considerando que os títulos 
de crédito são suscetíveis de circulação, não sendo 
admissível a mera fotocópia, pois se cuida de prova 
essencial ao reconhecimento do crédito por ela 
representado. TJRS, Recurso Cível Nº 71004373197, 
julgado em 26/06/2014.

O negócio jurídico, para ser válido, deve ser firmado por 
agente capaz, conter objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável e observar a forma prevista ou não 
defesa em lei, conforme disciplina o art. 104 do CC. 
Nesse prisma, para decretar sua anulação é imperioso 
a comprovação da existência de vícios, consistentes no 
erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude 
contra credores (art. 171, inciso II do CC). A indicação 
do local de pagamento e da data da emissão da nota 
promissória não constituem requisitos essenciais, mas, 
sim, acidentais (não essenciais), uma vez que podem ser 
supridos posteriormente, conforme disciplina os artigos 
75 e 76 do Anexo I da LUG, Decreto nº 57663/1966, 
sem que com isso seja retirada a força executiva do 
título. TJRS, Recurso Cível nº 71005345442, Turmas 
Recursais, julgado em 27/08/2015.

Verifica-se que há uma pequena rasura na data de 
emissão da cártula (último dígito do ano) e os próprios 
apelantes/executados alegaram que firmaram uma 
negociação com o apelado. A rasura na data de emissão 
da nota promissória não a torna nula, bem como não 
possui o condão de interferir no prazo prescricional 
da pretensão do exequente, uma vez que tal prazo 
é calculado tendo como termo inicial a data do 
vencimento da cártula, a qual não apresenta qualquer 
alteração, e não a data de sua emissão. TJRS, Recurso 
Cível nº 71004222733, julgado em 28/01/2014.

Pequenas rasuras, que não atingem os requisitos 
essenciais do título de crédito, não afastam a certeza do 
título, sobretudo se a relação jurídica que deu origem 
ao título foi admitida pelo devedor. TJDFT, APL nº 
791167120098070001, publicado em 03/03/2011.

A posse do título de crédito faz emergir a presunção 
“iuris tantum” de inexistência da obrigação de pagar 
o valor nele mencionado. Logo, se a nota promissória 
encontra-se na posse da parte devedora, presume-se 
efetuado o pagamento, até porque a parte credora não 
comprovou a inexistência do pagamento no prazo legal. 
TJGO, Apelação 0043879-87.2014.8.09.0051, julgado 
em 02/08/2017.

NOTA PROMISSÓRIA. RASURAS. Negociação 
admitida pelos apelantes-executados. Inocorrência 
de nulidade. Não há se falar em nulidade da nota 
promissória diante de rasura na data de emissão da 
cártula, tendo em vista que não atingiu os requisitos 
essenciais da mesma, ainda mais, se a relação jurídica 
que deu origem ao título foi admitida pelo embargante/
executado. TJGO, Apelação 0145413-95.2013.8.09.0120, 
julgado em 17/07/2017.

NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE EMISSÃO. 
TÍTULO EMITIDO PELO DEVEDOR.  Descabe ao 
devedor beneficiar-se da própria torpeza, acolhendo 
nulidade a que ele próprio deu causa ao emitir nota 
promissória sem colocar a data da emissão que, na sua 
falta, considera-se a cártula emitida à vista. TJGO, Agravo 
de Instrumento, 5073897-57.2017.8.09.0000, julgado 
em 19/06/2017.

A ausência da indicação da data de emissão da nota 
promissória torna-a inexigível como título executivo 
extrajudicial por se tratar de requisito formal essencial. 
Declaração da nulidade da Nota Promissória que 
lastreia a execução. TJGO, Apelação Cível 286251-
38.2008.8.09.0064, julgado em 16/04/2015.

É um título de crédito que documenta a existência 
de um crédito líquido e certo, que se torna exigível 
a partir de seu vencimento, quando não emitida 
a vista. É um instrumento de confissão de dívida 
emitido pelo devedor unilateral e desmotivadamente. 
Desmotivadamente por ser título que prescinde da 
investigação de sua causa (negócio ao qual tenha 
servido). Basta a verificação do vencimento para que 
seu portador, apresentando-a, possa exigir a satisfação 
do crédito. O emitente é o próprio devedor. O crédito 
completa-se com sua emissão, não havendo falar em 
aceite. Gladston Mamede, Títulos de Crédito.

Basta, em sua emissão, o preenchimento dos sete 
requisitos assinados pelo art. 75, da Lei Uniforme: 1. 
denominação “nota promissória” inserta no próprio 
texto do título e expressa na língua empregada para 
a redação desse título”. 2. a promessa pura e simples 
de pagar uma quantia determinada. 3. a época do 
pagamento. 4. a indicação do lugar para se efetuar o 
pagamento. 5. o nome da pessoa a quem ou à ordem 
de quem deve ser paga. 6. a indicação da data e do lugar 
onde a nota promissória é passada. 7. a assinatura de 
quem passa a nota promissória (subscritor). Gladston 
Mamede, Títulos de Crédito.

A nota promissória pode ser emitida por pessoas físicas 
ou jurídicas. Estefânia Rossignoli. Direito Empresarial.

A primeira legislação no Brasil que tratou dos títulos 
de crédito foi o Decreto 2044/1908. Ele regulamentou 
apenas a letra de câmbio e a nota promissória, mas 
servia de base para todo e qualquer título. O Brasil foi 
signatário da Convenção de Genebra (para adoção 
de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas 
promissórias) e recepcionou em seu ordenamento 
pelo Decreto 57.663/66. Essa lei revogou quase por 
completo o Decreto 2044/1908 e ficou conhecida 
como Lei Uniforme de Genebra (LUG). Ela também 
trata diretamente apenas da Letra de Câmbio e Nota 
Promissória, mas também serve de base para os demais 
títulos. Estefânia Rossignoli. Direito Empresarial.

Em 2002 o legislador optou por criar uma teoria 
geral dos títulos de crédito no Código Civil, nos 
artigos 887 a 926. O CC não revogou as legislações 
anteriores, sendo que cada título específico 
permanece com seu regulamento especial. A principal 
legislação dos Títulos de Crédito continua sendo a 
Lei Uniforme de Genebra, Decreto 57.663/66, apesar 
de o CC ter trazido uma Teoria Geral para os títulos. 
Estefânia Rossignoli. Direito Empresarial.

A nota promissória não tem grandes formalidades, 
bastando observar a forma escrita e os 
requisitos legais, já o cheque deve seguir diversas 
formalidades e só pode ser emitido se previam ente 
confeccionado por instituição bancária. Estefânia 
Rossignoli. Direito Empresarial.

Em virtude de sua cartularidade, o título é considerado 
um bem móvel. Isto traz conseqüências importantes, 
como o momento da transmissão da propriedade, 
por ser esta realizada pela tradição. A entrega do título 
que vai marcar a transferência de titularidade. Também 
em virtude da sua cartularidade, para que uma pessoa 
possa exercer seus direitos sobre o título ela deverá 
apresentá-lo. Somente com a apresentação da cártula 
é que a pessoa poderá comprovar quais são os direitos 
que possui em virtude do título e exercê-los. Estefânia 

Rossignoli. Direito Empresarial.

O princípio da literalidade preconiza que para qualquer 
obrigação ou direito ser válido tem que estar escrito 
na cártula. A literalidade firma todas as obrigações 
das pessoas que assinaram a cambial, permitindo 
posteriormente, cobrar a totalidade do devedor, pelo fato 
do crédito poder ser transacionado. Este princípio garante 
a facilidade da circulação do crédito incorporado ao título. 
Estefânia Rossignoli. Direito Empresarial.

Uma consequência prática que se pode destacar do 
princípio da literalidade é o caso de alguém fazer um 
pagamento parcial da obrigação do título. Caso o credor 
aceite um pagamento parcial para depois receber o 
restante, deve se atentar para o fato de que o recibo do 
pagamento deve ser feito no próprio título, ou seja, deve 
estar escrito em algum lugar que naquele dia foi feito o 
pagamento parcial daquele valor. Isto porque, mesmo 
já estando vencido, o título ainda pode circular e uma 
pessoa que venha a recebê-lo precisa ter conhecimento 
que o crédito não é mais no valor original, e sim, no 
remanescente. Estefânia Rossignoli. Direito Empresarial.

Princípios: Abstração: Título se desvincula da causa de 
origem quando posto em circulação. Autonomia: Cada 
relação estabelecida no título é independente da outra. 
Cartularidade: Todo título deve ser representado por 
um documento formal e independente. Literalidade: 
Toda e qualquer obrigação só é válida se estiver escrita 
na cártula. Estefânia Rossignoli. Direito Empresarial.

O título causal mais conhecido é a duplicata. A duplicata 
somente pode ser emitida se tiver um negócio de 
compra e venda mercantil ou uma prestação de 
serviços que a origine. Não se pode, por exemplo, emitir 
uma duplicata a partir de uma doação. Também é título 
causal a cédula de crédito bancária. Para ser emitida 
ela precisa de uma operação de crédito realizada junto 
a uma instituição financeira. Nos dois casos, se ficar 
provado que não houve a causa de origem específica, 
os títulos poderão ser considerados nulos. Já o cheque, 
a nota promissória são títulos abstratos. Podem ser 
emitidos por qualquer motivo, sem que se precise 
fazer prova de absolutamente nada. Estefânia Rossignoli. 
Direito Empresarial.

Protestos necessários. A prova que é realizada pelo 
protesto pode ser apenas uma faculdade para exercer 
os direitos do título ou pode ser necessária. Sobre a 
necessidade do protesto quando ele é por falta de 
pagamento: o devedor principal tem plena consciência 
quando um título não é quitado no vencimento, pois 
se a obrigação era sua, ele saberá, mas os devedores 
indiretos, aqui entendidos como endossantes e avalistas 
dos endossantes não têm esse conhecimento. Por 
isso, caso se queira executar os devedores indiretos, 
o protesto prévio será necessário para que se possa 
fazer prova de que eles conheciam o inadimplemento 
do título. Já para executar o devedor principal não 
será necessário o protesto. Estefânia Rossignoli. Direito 
Empresarial.

A cobrança judicial do crédito mencionado em nota 
promissória contra o devedor principal independe 
do prévio protesto do título. Questão (considerada 
correta) do concurso para Procurador Geral do Estado/
AM/2011, organizado pela FCC.

Quem concorda em se obrigar por uma nota 
promissória aceita a circulação do crédito 
correspondente, uma vez que a nota promissória 
corresponde a promessa de pagamento. Questão 
(considerada correta) do concurso para a Magistratura/
ES/2011, organizado pelo CESPE.

Nota promissória. É título abstrato, pelo qual uma 
pessoa, denominada emitente, faz a outra pessoa, 
denominada beneficiário, uma promessa pura e simples 
de pagamento em seu favor ou à sua ordem, nas 
condições constantes no título. Significa uma promessa 
de pagamento. Estefânia Rossignoli. Direito Empresarial.

Nota promissória. É um dos títulos menos formais que 
se tem, já que para existir basta atender aos requisitos 
do art. 75 da LUG, sendo que pode ser confeccionada 
em qualquer tipo ou tamanho de papel. Estefânia 
Rossignoli. Direito Empresarial.

É pacífica a jurisprudência do sentido de admitir a 
cobrança de crédito decorrente de nota promissória 
prescrita pela via da ação monitória. STJ, REsp 682.559/
RS, julgado em 15/12/2005.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I – a letra 
de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture 
e o cheque. Novo Código de Processo Civil, de 16 de 
março de 2015.

Título executivo extrajudicial. Somente constituem 
títulos executivos extrajudiciais aqueles definidos em lei, 
por força do princípio da tipicidade legal (nullus titulus 
sine legis). STJ, REsp 879.046/DF, julgado em 19/05/2009.

 A ausência de requisitos essenciais (no caso, nome 
do sacador, local do pagamento e data de emissão) 
descaracteriza a nota promissória como título 
executivo. No entanto, “descabe extinguir execução 
pelo só fato de inexistir data de emissão da nota 
promissória, quando possível tal aferição no contrato 
a ela vinculado, mesmo porque ‘a cambial emitida 
ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser 
completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança 
ou do protesto’ (Súmula 387/STF). STJ, REsp 968.320/
MG, julgado em 19/08/2010.

É lícito emitir nota promissória em branco, para que o 
valor seja posteriormente preenchido pelo credor. O 
preenchimento, entretanto, pode acarretar a nulidade do 
título se o credor agir de má-fé, impondo ao devedor 
obrigação cambial sabidamente superior à prometida. 
STJ, REsp 598.891/GO, julgado em 18/04/2006.

A falta de indicação expressa do local para o pagamento 
da nota promissória pode ser suprida pelo lugar 
de emissão do título ou do domicílio do emitente. 
Constitui-se, portanto, em um requisito incidental da 
cambial. STJ, REsp 596.077/MG, julgado em 06/04/2004.

ASSINATURA DO TÍTULO NO VERSO DO 
DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. É nota promissória 
a declaração que contém todos os requisitos da lei, 
embora a assinatura do emitente tenha sido lançada 
no verso do documento, desde que disso não 
surja dúvida alguma sobre a natureza da obrigação 
assumida pelo subscritor. STJ, REsp 474.304/MG, 
julgado em 26/05/2003.

O art. 54, IV, do Decreto 2.044/1908 não impõe que 
a assinatura do emitente seja lançada no fim da nota 
promissória. A circunstância de a firma do emitente 
ser lançada na lateral da cártula não desnatura a nota 
promissória, nem lhe retira a força de título executivo. 
STJ, REsp 250.544/ SP, julgado em 15/02/2005.

Endosso em branco. “Tratando-se de endosso em 
branco, prescindível é que o endossatário, portador 
do título, aponha o seu nome no verso da cártula 
antes de ajuizar a execução”. STJ, REsp 36.293/CE, 
Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, jul. 08.02.1994, DJ 
28.03.1994, p. 6.328.

ENDOSSO. Assinatura no verso (do latim indorsum, 
“nas costas”) de um título, pelo qual o proprietário 
(endossante) transfere sua posse para outrem 
(endossatário). O endosso pode ser em branco (ou 
incompleto, não-qualificado, subentendido), quando o 
endossante apenas assina sem indicar o endossatário; 
ou em preto (nominativo, pleno, completo, qualificado, 
expresso), quando o favorecido é nomeado no título. 
Novíssimo dicionário de economia. Paulo Sandroni.

Os títulos executivos extrajudiciais, como a nota 
promissória, oriundos de país estrangeiro, somente terão 
eficácia executiva, no Brasil, nos termos da lei processual 
brasileira se o indicarem com lugar do cumprimento da 
obrigação. STF, RE 101.120/RJ, julgado em 04/09/1984.

No Novo Código de Processo Civil é o art. 784 que 
descreve o rol dos títulos extrajudiciais, ainda que 
existam outros previstos em leis extravagantes. O 
art. 784, I, indica como títulos executivos extrajudiciais 
os títulos cambiais e cambiformes (entre eles, a nota 
promissória), ou seja, os títulos de crédito regulados 
inteiramente pelo direito material, mais precisamente 
pelo direito empresarial. Daniel Amorim Assumpção 
Neves. Manual de direito processual civil.

A letra de câmbio e a nota promissória são reguladas 
pelo Decreto 2.044/1908 e pela Convenção de 
Genebra aprovada pelo Decreto 57.663/1966. Aplicam-
se subsidiariamente as normas constantes no Código 
Civil (art. 903 do CC). Daniel Amorim Assumpção 
Neves. Manual de direito processual civil.

Uma coisa é a prescrição da ação executiva, e outra 
é a prescrição referente à própria obrigação. Assim, 
o documento pode, em razão do não ingresso da 
execução, perder sua eficácia executiva, mas, ainda assim, 
ser documento hábil para a instauração de um processo 
monitório ou de conhecimento. Daniel Amorim 
Assumpção Neves. Manual de direito processual civil.

Condicionamento de atendimento médico-hospitalar 
emergencial. (Incluído pela Lei nº 12.653/12.) Art. 
135-A. Exigir cheque-caução, nota promissória ou 
qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio 
de formulários administrativos, como condição para o 
atendimento médico-hospitalar emergencial. Pena – 
detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único. 
A pena é aumentada até o dobro se da negativa de 
atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, 
e até o triplo se resulta a morte. Já faz muito tempo 
que se transformou em um comportamento-padrão, 
praticado por hospitais e clínicas médicas a exigência 
de cheque-caução, nota promissória ou outra garantia 
para que alguém, em situação de emergência, pudesse 
receber o necessário socorro, no afã de se resguardar 
de uma eventual inadimplência, burocratizando, 
sobremaneira, o atendimento, ocasionando, muitas vezes, 
uma piora do quadro de saúde ou mesmo a morte 
do paciente. Concluindo que as vedações contidas nos 
diplomas existentes não eram fortes o suficiente a fim 
de inibir o comportamento por elas proibido, entendeu 
por bem o legislador criar a nova figura típica. Rogério 
Greco. Código Penal: comentado.

Quem dispõe de um título executivo extrajudicial 
(uma nota promissória, por exemplo) tem acesso 
direto ao processo de execução. Conseguirá promover 
os atos de realização material de seu crédito sem 
passar pelo acertamento judicial de seu direito: não 
dependerá de sentença para promover a expropriação 
dos bens do devedor, necessários à satisfação do seu 
crédito. Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito 
Processual Civil.

Títulos cambiários e cambiariformes. A letra de câmbio, 
a nota promissória, a duplicata e o cheque são títulos 
negociais particulares que autorizam a execução forçada. 
Todos eles fazem exprimir, à primeira vista, a certeza e 
liquidez da obrigação retratada em seu texto. Humberto 
Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil.

Cada um dos títulos cambiários enumerados pelo 
art. 784, I, do NCPC acha-se regulado em lei material 
própria, sendo que, com relação à letra de câmbio 
e à nota promissória, a legislação nacional (Dec. nº 
2.044/1908) acha-se grandemente alterada pela adesão 
do Brasil à Convenção de Genebra para adoção de 
“lei uniforme”, que foi posta em vigor, entre nós, pelo 
Decreto nº 57.663/1966. Humberto Theodoro Júnior. 
Curso de Direito Processual Civil.

A emissão dos títulos de crédito pode ser feita pelo 
credor ou pelo devedor, confirme a espécie de que 
se esteja a tratar. O cheque e a nota promissória, 
por exemplo, são emitidos pelo devedor, ao passo 
que a duplicata e a letra de câmbio têm como 
emitente o credor. Código Civil comentado. Fabrício 
Zamprogna Matiello.

Há características dos títulos de crédito que não são 
de necessária presença. Uma dessas características de 
natureza eventual é a abstração, que resulta do fato 
de que os títulos de crédito podem circular como 
documentos abstratos, sem ligação com a causa a 
que devem sua origem. A causa fica fora da obrigação, 
como no caso da letra de câmbio e notas promissórias. 
Código Civil comentado. Fabrício Zamprogna Matiello.

A menção ao lugar da emissão e do pagamento não 
é obrigatória, de modo que a sua ausência nenhum 
prejuízo traz à regularidade do título e nem altera os 
efeitos que produz; todavia, a falta de indicação torna 
certo que a emissão se deu no domicílio do emitente, 
e que nele deverá ser cumprido o conteúdo da 
obrigação estabelecida. Código Civil comentado. Fabrício 
Zamprogna Matiello.

O aval é garantia prestada por terceiro, que assegura, 
em caráter solidário, o cumprimento da obrigação 
contida no título. Para que se considere válido e eficaz, 
deve ser dado no verso ou no anverso do próprio 
título, sendo de nenhum resultado se constituído em 
instrumento apartado. Se aposto no verso, a garantia 

concretiza-se através da expressão “por aval” seguida da 
assinatura do avalista (art. 30, da Lei nº 7.357/85), “bom 
para aval” seguida da assinatura (art. 31 da Lei uniforme 
de Genebra, para letra de câmbio e nota promissória), 
ou, ainda, por qualquer outro indicativo explícito de 
natureza similar. A aposição no anverso dispensa o uso 
de expressões, eis que o só fato de constar a assinatura 
de terceiro ao lado da firma do devedor principal faz 
com que ele passe a ser devedor conjunto para todos 
os fins. Nesta última hipótese, a simples assinatura do 
avalista no anverso ou face principal do título forma 
validamente a garantia, obrigando solidariamente o 
firmatário frente ao credor. A assinatura no anverso faz 
presumir de maneira absoluta o pleno conhecimento 
do firmatário acerca do conteúdo obrigacional 
emergente da cártula, assim como a sua livre disposição 
no sentido de funcionar como avalista. Código Civil 
comentado. Fabrício Zamprogna Matiello.

Endosso é o ato de transferência da propriedade 
de um título nominativo e de todas as vantagens e 
atributos nele insculpidos, mediante aposição de cláusula 
escrita no verso ou no anverso da própria cártula. A 
circulação, característica marcante do título de crédito, 
é viabilizada pelo endosso, pelo qual, o adquirente 
recebe o documento como todas as suas qualidades 
e defeitos, tornando-se credor do correspondente 
teor econômico. O interessado em transmitir o título 
pode lançar o endosso em qualquer posição, seja no 
verso ou no anverso. Código Civil comentado. Fabrício 
Zamprogna Matiello.

O avalista não responde por dívida estabelecida em 
título de crédito prescrito, salvo se comprovado que 
auferiu benefício com a dívida. STJ, AgRg no REsp 
1069635/MG, julgado em 19/08/2014.

A prescrição da pretensão executória de título cambial 
não enseja o cancelamento automático de anterior 
protesto regularmente lavrado e registrado. STJ, REsp 
813381/SP, julgado em 20/11/2014.

A nota promissória é, de ordinário, feita em retângulo 
de papel, ou escrito ou em parte impresso ou 
datilografado e em parte escrito, na frente (anverso), 
no sentido do comprimento, e por trás (verso), no 
sentido da largura. Nada obsta a que, para a feitura, 
se empregue outras matérias que o o papel (pano, 
madeira, metal, pergaminho, marfim). A lei não exige 
que as próprias assinaturas sejam a tinta, de modo 
que é possível fazer-se a lápis. Pontes de Miranda, 
1935. Nota Promissória: estudos da lei, da doutrina e 
da jurisprudência cambial brasileira.

É fundamental que haja assinatura, de próprio punho, 
do devedor ou de seu representante com poderes 
especiais. E isso não se faz com perfuração, ácidos, 
gravação, relevo, etc. Direito empresarial brasileiro: títulos 
de crédito. Gladston Mamede.

Denominação nota promissória. Para que um 
título seja identificado como nota promissória é  
fundamental que a denominação nota promissória 
esteja inserida no próprio texto do título. Exemplo: 
No dia 24 de dezembro de 2002, pagarei na praça 
de Águas de São Pedro, São Paulo, por esta única via 
de nota promissória, a Tácio Cecílio Cipriano ou à sua 
ordem a importância de dois mil reais. Belo Horizonte, 
7 de outubro de 2002. Flávio Renato Vegécio. De nada 
serve ao preenchimento do requisito legal identificar 
o papel, em outro campo, como se tratando de nota 
promissória. Essa identificação deve estar no texto, 
deve compor a declaração que será firmada pelo 
devedor. Direito empresarial brasileiro: títulos de 
crédito. Gladston Mamede.

O lugar de pagamento não é requisito essencial da nota 
promissória, podendo ser simplesmente omitido. Em sua 
ausência, tem-se que a obrigação deverá ser saldada: 1. 
no lugar de emissão do título; 2. inexistindo aquele, na 
localidade que conste ao lado do nome do subscritor; 
3. se não há tal indicação, no domicílio do subscritor da 
nota promissória. Direito empresarial brasileiro: títulos 
de crédito. Gladston Mamede.

É requisito essencial da nota promissória a nomeação 
de seu beneficiário. Não é lícita a emissão que se faz ao 
portador, ou que se lhe equivale, deixando em branco 
o espaço destinado ao preenchimento do nome do 
beneficiário. Direito empresarial brasileiro: títulos de 
crédito. Gladston Mamede.

A nota promissória admite aval, por força do artigo 
30 da Lei Uniforme. Esse deverá ser obrigatoriamente 
escrito no próprio título, podendo resultar de simples 
assinatura de seu dador na face da letra, quando não 
se trate da assinatura do próprio subscritor do título. 
Se o papel não comportar o registro de todas as 
operações de aval e de endosso, dever-se-á recorrer 
ao procedimento de alongamento da nota promissória, 
tratado cuidadosamente por Pontes de Miranda: “Às 
vezes o papel em que se desenvolve a nota promissória, 
com as suas múltiplas assunções de vinculações 
cambiárias, não basta para os novos endossos e avales. É 
preciso alongar-se. Tal alongamento obtém-se mediante 
acrescentamentos de partes novas, que se colam, ou 
que por qualquer modo se ligam materialmente ao 
título primitivo. O título é um só. Os aumentos têm 
de fazer corpo único com a cártula primitiva. Daí a 
necessidade de haver aderência completa, ou, pelo 
menos, dados positivos que subordinem o pedaço 
acrescido ao escrito primitivo. Direito empresarial 
brasileiro: títulos de crédito. Gladston Mamede.

No que diz respeito ao endosso, teremos que toda 
nota promissória é transmissível por tal via, mesmo que 
dela não conste, expressamente, a cláusula à ordem; 
apenas quando o subscritor insira no título as palavras 
não à ordem ou outra expressão equivalente (a 
exemplo de não endossável), haverá o afastamento da 
possibilidade de endosso e a submissão da transferência 
do título ao regime próprio da cessão ordinária de 
créditos. Direito empresarial brasileiro: títulos de crédito. 
Gladston Mamede.

Não tendo sido providenciado o pagamento na 
data aprazada e diante da apresentação do título ao 
devedor, nasce para o credor – o legítimo portador 
da cártula – o direito de executá-lo judicialmente, 
independentemente do protesto. Pode protestar, é 
claro, mas trata-se de medida facultativa. Em fato, por 
expressa disposição do artigo 78 da Lei Uniforme, 
o subscritor de uma nota promissória é responsável 
da mesma forma que o aceitante de uma letra. 
O protesto só se faz indispensável para preservar 
o direito do credor em face dos endossantes do 
título e seus eventuais garantes. Direito empresarial 
brasileiro: títulos de crédito. Gladston Mamede.
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Projeto de Lei Complementar 441/2017 - Cadastros 
positivos de crédito

Atenção: todas as informações sobre qualquer com-
pra ou compromisso financeiro serão automaticamente, 
independentemente da vontade do cidadão, repassadas aos 
birôs de crédito (Serasa, SCPC, Boa Vista, etc), em mais uma 
manobra na tentativa de aniquilar o Protesto, se a Câmara 
dos Deputados votar e aprovar hoje o PLP 441/2017. O 
Cadastro Positivo viola o artigo 5º, inciso X da Constituição. 
Acesse esse link e vote “DISCORDO”: 

https://forms.camara.leg.br/em/enquetes/2160860.

Marco Aurélio de Carvalho e Tiago de Lima Almeida

A conhecida frase de que informação é poder – e portanto 
sempre tem gente interessada em guardar para uso próprio 
– reverberou na semana passada no depoimento do pode-
roso empresário do Facebook, Mark Zuckerberg, perante 

autoridades e parlamentares norte-americanos.
Embora tenha feito um pedido público de desculpas sobre o for-

necimento de 87 milhões de perfis de usuários durante a campanha 
eleitoral que resultou na vitória de Donald Trump, reconhecendo o 
erro, mostrou-se evasivo e pouco convincente. O ícone da maior 
plataforma do mundo não deixou claro se a empresa estaria disposta 
a mudar seu modelo de negócios para garantir a privacidade individual.

Enquanto especialistas e autoridades mergulhavam no oportuno 
debate mundial sobre a (ir) responsabilidade das mídias sociais na pro-
liferação de fake news, descobre-se, agora, que as redes digitais podem 
ser autoras e cúmplices de flagrantes e graves violações do direito à 
privacidade e suas consequências.

Consagrado internacionalmente, está previsto no artigo 12 da 
Declaração de Direitos Humanos que assegura: “ninguém será sujeito 
a interferências na sua vida privada, família, no seu lar ou na sua cor-
respondência, nem ataques a sua honra e reputação. Toda pessoa tem 
direito a proteção da lei contra tais intromissões ou ataques”.

No Brasil, o artigo 5 da Constituição Federal considera que são 
“invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pes-
soas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral, 
decorrente de sua violação”.

Enquanto sociedades com longa e sólida tradição democrática 
rechaçam com vigor qualquer ameaça ao direito da privacidade, o 
Brasil pode consagrar esta semana, embutido no projeto do Cadastro 
Positivo (PLP 441/2017), um grave retrocesso.

O projeto autoriza os bancos de dados de instituições financeiras 
e birôs de credito (Serasa, SPC, Boa Vista, entre outros) a captarem 
informações dos consumidores, sem consentimento. Para compor o 
tal cadastro, sob o pretexto de baixar juros – legítima aspiração nacio-
nal – o projeto inclui obrigatoriamente o cidadão no cadastro positivo.

Serão usados os dados do sigilo bancário, informações do Fa-
cebook, contas de luz e etc. Cabe ao consumidor, depois de ter os 
dados captados e o nome incluído, pedir em até 30 dias a retirada de 
seu nome da lista. Para quem, como e com qual garantia de retirada, 
o projeto também não esclarece, pois os birôs de crédito não sofrem 
qualquer fiscalização e regularização. Importante ressaltar que uma 
vez captado, com as tecnologias digitais de hoje, o dado ficará para 
sempre registrado.

O PLP tem, ainda, a intenção de excluir o artigo 16 da Lei 
12.414/11 para retirar a específica responsabilidade pelo mau uso dos 
dados do consumidor pelo banco de dados. Ora, se o cadastro posi-
tivo é supostamente tão transparente e benéfico aos consumidores, 

retirar um artigo que prevê a responsabilidade por eventuais danos 
provocados aos consumidores não seria um contrassenso?

A regra pétrea das garantias individuais é contar, a priori, com o 
consentimento explícito e a vontade do cidadão, em qualquer circuns-
tância. O projeto oferece uma pretensa cortesia (juros baixos), mas 
na verdade empurra o consumidor para a inclusão permanente nos 
bancos de dados. Quem não pedir para sair, ficará por 15 anos alimen-
tando gratuitamente o cadastro positivo com dados que poderão ser 
livremente vendidos.

Enquanto EUA e países da Comunidade Europeia insistem na re-
gulamentação das plataformas digitais, no Brasil a interface do mercado 
com as novas tecnologias segue sem políticas efetivas de proteção dos 
dados individuais.

As novas tecnologias – do e-mail ao whatsapp – proporcionam 
ganhos na comunicação mas, em quase todas as plataformas, prolife-
ram exemplos de invasão nociva dos dados pessoais, usurpados pelas 
empresas em virtude do potencial dos lucros previstos.

Nos aparatos das redes, sem que saiba, o cidadão disponibiliza 
informações da vida privada como telefone, endereço, CPF, perfil de 
renda, hábitos de consumo, onde faz compras, etc.

Se a aprovação do cadastro positivo não significa exatamente uma 
boa notícia para os consumidores, felizmente a Justiça está atenta à vio-
lação da privacidade. A apropriação e a exploração indevida de dados 
individuais por algumas empresas (recentemente redes de farmácia e 
empresa de telefonia) transformaram-se alvo de ações do Ministério 
Público, uma vez que a venda ou a manipulação de tais informações 
significam flagrante desrespeito ao direito consagrado da privacidade.

O poder das redes sociais e dos bancos de dados do sistema 
de proteção ao crédito despertam fantasmas e episódios trágicos 
da história. A tecnologia dos cartões perfurados para efetuar censos, 
foi parceira de Hitler e útil para o Terceiro Reich, de acordo com as 
evidências do jornalista Edwin Black no livro “Nazi Nexus.” As sinistras 
etapas de identificar, excluir, confiscar, deportar e exterminar judeus 
contaram com o suporte de banco de dados.

No Brasil, no auge da ditadura militar, o Serviço Nacional de Infor-
mações, com escritórios regionais, produziu milhares de dossiês com 
informações de jornalistas, professores, políticos, artistas, lideranças e 
opositores do regime. Resultado: perseguições, mortos e desaparecidos.

O direito à privacidade garante proteção contra os abusos do 
poder político e econômico. Desde o nascimento até a morte, os 
cidadãos fornecem informações para o Estado e – nesta era virtual 
tecnológica – as informações individuais abastecem os bancos de 
dados de grandes grupos econômicos privados.

O Brasil, do cadastro positivo, evoca estes riscos. Cabe a sociedade 
o alerta e o convite para combater o retrocesso.

artigo de marco aurélio de carvalho e tiago de lima 
almeida, SócioS da cm advogadoS. texto extraído do Site 

“BraSil 247: o Seu JorNal digital”.

Bancos de dados, Facebook e violações da privacidade

Duplicata eletrônica: projeto cria cartório privado de mais de R$ 40 bi

ARTIGO

O desconhecido - e potencialmente lucrativo - Cadastro Positivo, que 
tem a pretensão de distinguir bons e maus pagadores, a partir de relatórios dos 
pagamentos feitos no prazo, espera aumentar milhões de seus cadastrados com 
a aprovação do PLP 441/17. A proposta é que todos os consumidores passem a 
integrar automaticamente o cadastro, só deixando de fazer parte dele mediante 
solicitação de inclusão. Diversos interesses duvidosos pressionam a votação e 
aprovação do projeto. 

O Cadastro Positivo é um negócio bilionário para os bancos e birôs de crédito 
(Serasa - Boa Vista etc), tanto é que estão recebendo uma monstruosidade de 
opiniões contra o PL.

Na data de fechamento desta edição, 17/05/18, 98% dos votantes discordavam, 
na enquete promovida no site da Câmara dos Deputados, do projeto tornando 
obrigatório o cadastro positivo:

Projeto de Lei 9327/2017 -  Emissão de duplicata sob a forma escritural
Atenção: fique atento, querem acabar com nossos direitos. O Projeto de Lei 9.327/17, de autoria do deputado Julio Lopes, PP-RJ, obriga o registro de todas as duplicatas do País. Não deixe que isso aconteça!

Naurican Ludovico Lacerda

Naurican Ludovico Lacerda é mestre em 
Direito Constitucional e tabelião do 1º 
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, 
Documentos e Protestos de Goiânia

O PL 9.327/17, de autoria do deputado Julio 
Lopes, PP-RJ, obriga o registro de todas as du-
plicatas do País, burocracia que hoje não existe. 
Como são cerca de 4 bilhões de duplicatas por 
ano, certamente serão arrecadados mais de 40 
bilhões por ano somente com o registro dessas 
duplicatas. O pretexto para a criação de tal 
absurdo seria dar mais segurança, pois existem 
duplicatas fraudulentas. Mas, para espanto de 
todos que leem o projeto, não existe nenhum 
dispositivo que impeça a emissão de duplicatas 
falsas. Outra falsa justificativa seria o fim da 
necessidade do protesto o que reduziria custos 
para o comércio.

Nada poderia ser mais falso: hoje, menos de 
1% das duplicatas são levadas a protesto, que é, 
em quase a totalidade dos casos, facultativo. O 
comerciante protesta porque quer receber seu 

credito não porque é obrigado.
Em Goiânia, a prefeitura arrecadava so-

mente vinte mil reais por ano com a simples 
negativação dos devedores. Com o protesto das 
certidões das dívidas ativas, o município passou 
a arrecadar mais de noventa milhões por ano.

Agora, tendo como desculpa acabar com o 
protesto, se tenta realizar a entrega dos servi-
ços dos cartórios de protesto para empresas 
privadas sem a fiscalização do Poder Judiciário 
e sem a fé pública dos cartórios, além de obrigar 
o registro de todas as duplicatas. Em resumo: O 
PL 9.327/17, cria cartórios privados que irão 
cobrar dos comerciantes e consumidores mais 
de 20 vezes a arrecadação dos cartórios de pro-
testo sem fornecer nenhuma segurança a mais.

No país em que os spreads bancários são 
os mais altos do mundo, que os bancos lucram 

quase cinco vezes mais que todas as empresas 
da bolsa juntos – dados do Valor Econômico de 
2013 a 2017-, não podemos deixar que se crie 
mais esse grande banco para assaltar os bolsos 
de toda a sociedade.

FoNte: texto extraído do Site 
do JorNal “eStadão” 

(o eStado de S. Paulo)

Na data de fechamento desta edição, 
17/05/18, o líder do Democratas (DEM) na 
Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo 
Garcia (SP), havia apresentado pedido de ur-
gência na votação do projeto (assim como 
fez com o protejo do Cadastro Positivo). 
Fonte: site Valor Econômico.



Inauguração da nova sede do Tabelionato Borges Alves, em Caiapônia
Cerimônia ocorrida em 09/04/2018
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Números

Fotos espetaculares da natureza no instagram

27,65%
Dos candidatos inscritos para o cargo de técnico judiciário 
no último concurso do STJ (cuja prova aconteceu em abril 
último) não foram fazer a prova. Para o cargo de analista 
judiciário - área judiciária, o percentual de abstenção 
alcançou 26,46.

5 milhões
A dois dias do encerramento das inscrições (o prazo 
final é 18/05/18), o Enem 2018 já tinha 5 milhões de 
inscritos. As inscrições custaram R$ 82.

1,185 bilhão de dólares
Bilheteria mundial do filme Pantera Negra.
O filme já ultrapassou Titanic e alcançou o posto de 3ª maior bilheteria 
nos Estados Unidos, atrás apenas de Avatar e Star Wars: O Despertar 
da Força.

HC 74103 RJ
Número do peculiar habeas corpus julgado pelo STF, em 1996, no qual o autor, um idoso com então 76 anos, afirmava ter lido num jornal a manchete “FHC determina cremação dos que são velhos” e 
que a matéria falava de um ofício de FHC convidando os mais velhos para a própria incineração, munidos de 2m³ de lenha ou 18 litros de gasolina. Na inicial, o autor pedia fosse garantido o seu direito de 
viver até quando Deus quisesse e de ser enterrado com todas as pompas e circunstâncias.
O Presidente da República demonstrou jamais ter expedido o ofício e o STF não conheceu do pedido.

“É natural que quem preside a Nação dispute a eleição. Desde que foi criada a reeleição, todos disputaram. Acho que 
seria uma covardia não ser candidato. Porque, afinal, se eu tivesse feito um governo destrutivo para o País eu mesmo 
refletiria que não dá para continuar. Mas, pelo contrário, eu recuperei um País que estava quebrado. Literalmente 
quebrado. Eu me orgulho do que fiz”.
O presidente da República, Michel Temer, em entrevista à Istoé, mostrando que tentará a reeleição. 

“Respeitar uma pessoa no trabalho não é só falar baixo com ela”.
Marcio Fernandes, CEO da Elektro, em artigo da Revista Época NEGÓCIOS, defendendo que 
as lideranças das empresas tenham o discernimento e a sensibilidade de identificar e respeitar os 
momentos de cada pessoa, o que melhoraria a performance.

”Comissão limita trânsito de motos nos 
corredores entre faixas de carros”.
Câmara dos Deputados,no twitter. @camaradeputados

National Geographic Brasil
instagram@natgeobrasil
Foto infelizmente real, tirada na Indonésia. Uma maré havia trazido 
inúmeros pedaços de lixo e esgoto e este cavalo-marinho flutua 
com o lixo dia após dia enquanto percorre as correntes que fluem 
ao longo do arquipélago. Esta foto serve como uma alegoria para 
o estado atual e futuro dos nossos oceanos.

National Geographic Mundo
instagram@natgeo
Jacaré-coroa se camufla em Vila Bela da Santíssima Trindade, 
Mato Grosso

Mural

Pamonhada em 
Firminópolis-

GO. Cortesia do 
escrevente Alonso.

Foi falado


