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(174/2009 _ E) 
TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS _    Crédito decorrente de alimentos fixados em sentença judicial _    Possibilidade em tese _    
Necessidade, porém, de apresentação da prova da sentença que fixados os alimentos, instruída com os demais documentos comprobatórios da 
liquidez e certeza do débito _    Recorrente que, in casu, não incluiu a sentença em que fixados os alimentos entre os documentos apresentados 
para protesto, impossibilitando a prática do ato. 
  
TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS _    Horário de funcionamento _    Impossibilidade de restrição do horário de recepção de 
títulos ao período compreendido entre 10:00 e 14:00 horas _    Determinação ao Tabelião de Protesto de Letras e Títulos para que estabeleça novo 
horário de atendimento do público, incluindo a recepção de títulos, de forma a atender ao mínimo de seis horas previsto no artigo 4º da Lei nº
9.492/97 _    Recurso provido em parte, com observação e determinação. 
  

  
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça: 
  

  
Trata _ se de recurso interposto por Elisama de Oliveira Dias e Siméia de Oliveira Dias, representadas por Geraldo Peixoto Dias, contra r. decisão 
do MM. Juiz Corregedor Permanente do Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Diadema que manteve a negativa de protesto do 
crédito correspondente aos alimentos devidos por sua genitora. 
As recorrentes alegam, em suma, que movem contra sua genitora ação de execução de alimentos que foram fixados mediante transação 
celebrada no Processo nº 1.249/03. Afirmam que sua genitora não pagou os alimentos, apesar de ter patrimônio consistente em valor que 
recebeu em razão de partilha celebrada em ação de separação judicial. Aduzem que na ação de execução de alimentos a devedora se limitou a 
efetuar pagamentos parciais, razão pela qual teve a prisão decretada por meio de r. decisão cuja execução, porém, foi suspensa em razão de 
liminar concedida em habeas corpus que, por sua vez, está sujeita a agravo regimental. Asseveram que são titulares de crédito líquido e certo, 
representado por título executivo judicial cuja existência comprovaram apresentando certidão de objeto de pé da ação de execução. Dizem que a 
sentença condenatória é título hábil para o protesto. Requerem a reforma da r. decisão para que seja promovido o protesto dos documentos 
comprobatórios de seu crédito de alimentos. 
Opino. 
Não incidem custas judiciais neste procedimento porque tem natureza puramente administrativa, o que afasta, porque desnecessária, a 
concessão da assistência judiciária pleiteada pelas recorrentes. 
Foi alegado na petição inicial que as recorrentes teriam apresentado ao Sr. Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Diadema o 
original de certidão de objeto e pé de ação de execução de alimentos que movem contra sua genitora, acompanhada de cópia autenticada da 
sentença e outras peças, cópias de suas certidões de nascimento, cálculo atualizado da dívida e minuta, elaborado pelo Cartório, com a 
qualificação dos envolvidos e demonstrativo atualizado do débito (fls. 03). 
No presente procedimento, contudo, as requerentes não cuidaram de apresentar o original da certidão de objeto e pé da ação de execução de 
alimentos, mas somente cópia de certidão da ação de execução em curso na 2º Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Diadema, 
Processo nº 161.01.2007.027103 _    1/000000 _    000 (fls. 09/10), assim como cópias de r. decisão em que decretada a prisão civil da executada 
(fls. 11), de decisão para a expedição de contra _    mandado de prisão (fls. 13), de informações prestadas e de recurso interposto em habeas 
corpus (fls. 67/69 e 27/34), de demonstrativos do débito (fls. 19/21), de transação celebrada em outra ação de execução, já extinta, em que não
fixado valor de alimentos (fls. 25/26), e de documentos pessoais seus e de seu genitor (fls. 22/24). 
Essa omissão das requerentes, contudo, não impede a análise do recurso interposto porque entre os documentos que teria apresentado para o 
Tabelião de Protesto, que são os indicados às fls. 09/35, não se encontrava a prova da sentença condenatória da devedora em prestar alimentos, 
a qual, na realidade, com as complementações cabíveis, constitui o título executivo que permite o protesto. 
Com efeito, o artigo 1º da Lei nº 9.492/97 dispõe que: “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”. 
Diante dessa norma, fixou _ se nesta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a orientação no sentido de que a sentença judicial, que constitui o 
título executivo de que originada a obrigação descumprida (artigo 575 do Código de Processo Civil), é passível de protesto, tanto falimentar como 
comum. 
É o que se verifica do r. parecer apresentado pelo MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria, Dr. José Antonio de Paula Santos Neto, no Processo nº
864/2004, que foi aprovado, com força normativa, pelo Excelentíssimo Desembargador José Antonio Mário Cardinale, então Corregedor Geral da 
Justiça, em que consta: 

“Diante do exposto, o parecer que mui respeitosamente, submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência é 

no sentido de que, em caráter normativo, sejam compreendidos como “documentos de dívida”, nos termos da Lei 

nº 9.492/97, sujeitando _    se a protesto, sem prejuízo daqueles já admitidos para tanto, todos os títulos 

executivos judiciais e extrajudiciais previstos pela legislação processual, dentre eles incluído, desde que 

ajustado ao inciso II do artigo 585 do Código de Processo Civil, o contrato de locação de veículo”. 

As requerentes, porém, somente exibiram a cópia da sentença em que fixados os alimentos com as suas razões de recurso (fls. 60/61), o que não 
supre a omissão inicial porque o reexame da análise feita pelo Tabelião de Protesto de Letras e Títulos somente compreende aqueles 
documentos que perante o Tabelião foram protocolados para o fim de protesto, posto que o presente procedimento se destina, exclusivamente, à 
verificação do acerto, ou não, da recusa na lavratura do ato notarial. 
Ademais, para o protesto não basta a cópia simples do termo de audiência em que prolatada a sentença que homologou transação em que 
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fixados os alimentos. 
A prova da sentença em que fundada a execução deve ser promovida por documento oficial, ou seja, emitido pelo Órgão competente do Poder 
Judiciário, o qual, para demonstração da liquidez e exigibilidade, será instruído com os demais documentos necessários, nesses incluídos 
aqueles apresentados pelas requerentes ao Tabelião de Protesto de Letras e Títulos.  
Em outras palavras, além daqueles documentos indicados às fls. 09/34, que se destinam a demonstrar a exigibilidade e liquidez de seu crédito, 
deveriam as requerentes apresentar ao Tabelião de Protesto de Letras e Títulos a prova documental, expedida pelo Órgão competente, da 
sentença em que fixados os alimentos que alegaram não pagos pela devedora, pois é essa sentença que constitui o título executivo que 
representa a dívida e que permite o protesto. 
As requerentes, ao que decorre dos autos, confundiram a sentença em que fixados os alimentos com a r. decisão em que decretada a prisão civil 
da executada, pois foi essa que apresentaram ao Tabelião de Protesto de Letras e Títulos (fls. 11). 
Ocorre que essa decisão, prolatada em ação de execução, pode constituir prova da exigibilidade da obrigação, mas não constitui o documento 
comprobatório de dívida sujeito a protesto porque não é o título em que fundada a execução. 
Por outro lado, os documentos apresentados pelas requerentes permitem, desde já, verificar que seu crédito é líquido e tem o valor comprovado 
por demonstrativo que foi apresentado em Juízo e em que constam abatimentos de valores pagos pela executada para a satisfação parcial da 
obrigação (fls. 19 e 20), razão pela qual ao recurso deve ser negado provimento, mas por motivos distintos daqueles adotados na r. decisão 
recorrida. 
Eventual indicação errônea do valor devido, porque não detectável nos documentos apresentados neste procedimento, poderá ensejar a 
responsabilidade do genitor das recorrentes ou daquele que, sendo capaz, apresentar os documentos comprobatórios da dívida para que seja 
lavrado, aos quais competirá arcar com a indenização por eventuais danos que disso decorrer. 
Por seu lado, deve ser acolhida a reclamação das recorrentes em relação ao horário de funcionamento do Tabelião de Protesto de Letras e 
Títulos da Comarca de Diadema. 
Isso porque o Sr. Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Diadema confirmou em suas informações que: “para atender da melhor 
maneira possível aos usuários, estabelecemos o horário para a protocolização dos títulos das 10:00 às 14:00 horas (...)” (fls. 39). 
O artigo 4º da Lei nº 9.492/97, entretanto, é expresso no sentido de que o atendimento ao público, pelos Tabeliães de Protesto de Letras e Títulos, 
será, no mínimo, de seis horas diárias. 
Esse atendimento ao público, por inexistência de autorização legal em sentido contrário, deve, obrigatoriamente, abranger a totalidade dos 
serviços do Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, sendo, portanto, vedada a restrição à recepção de títulos que é atividade inerente a essa 
espécie de serviço público delegado. 
Outra solução, por fim, não é permitida pelo artigo 5º da Lei nº 9.492/97, assim redigido: “Todos os documentos apresentados ou distribuídos no 
horário regulamentar serão protocolizados dentro de vinte e quatro horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega”. 

Ante o exposto, com a observação supra realizada em relação à liquidez do crédito de alimentos objeto do requerimento de protesto, o parecer que 

respeitosamente submeto ao elevado critério de Vossa Excelência é no sentido de dar parcial provimento ao recurso para determinar ao Tabelião de 

Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Diadema que preste o serviço correspondente à essa especialidade, em sua totalidade, incluída a recepção de 

títulos para protesto, por no mínimo seis horas diárias, com atribuição da fiscalização do cumprimento dessa determinação ao MM. Juiz Corregedor 

Permanente. 

Alvitro, por fim, se aprovado o parecer, a formação de expediente suplementar, com cópia integral deste procedimento, para verificação do 

cumprimento da determinação supra proposta. 

Sub censura. 
São Paulo, 20 de maio de 2009. 
  
(a) JOSÉ MARCELO TOSSI SILVA _ Juiz Auxiliar da Corregedoria 
  
DECISÃO: Aprovo o parecer do MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria e por seus fundamentos, que adoto, dou parcial provimento ao recurso, nos 
termos propostos. 

Forme _ se expediente suplementar, com cópia integral deste procedimento, para verificação do cumprimento da determinação proposta. 

Publique _ se 

São Paulo, 18 de junho de 2009. 

(a) RUY PEREIRA CAMILO  _  Corregedor Geral da Justiça 
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