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Excelentíssimo Senhor Desembargador  
MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS,  
Digníssimo Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo. 

Referência: REsp nº 1.398.356-MG 

O Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção São Paulo (IEPTB-
SP), por seu presidente, tendo em vista o decidido pela Egrégia SEGUNDA SEÇÃO 
do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) ao apreciar o REsp nº 1.398.356-
MG, que, por se tratar de Recurso Especial representativo de controvérsia, foi afetado 
ao rito do art. 543-C do CPC então em vigor, vem, mui respeitosamente, expor e 
requerer o que se segue. 

Os tabeliães de protesto do Estado de São Paulo, em obediência ao disposto no art. 15 
da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997 realizam a intimação por edital se 
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, 
ou, ainda, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar: 

b) for desconhecida; 
c) sua localização incerta ou ignorada; 
d) for residente ou domiciliada fora da competência territorial do 
tabelionato.  

Como se sabe, o tabelionato competente para recepcionar a protesto um título ou 
documento de dívida é aquele da comarca na qual foi convencionado como sendo o do 
local do pagamento ou aceite. 

É assim com a duplicata1, letra de câmbio2 e nota promissória3. No mesmo sentido é a 
regra do item 27 do Capítulo XV das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça (NSCGJ): “Somente podem ser protestados os títulos, as letras e os 
documentos pagáveis ou indicados para aceite nas praças localizadas no território da 
comarca.” 

A exceção é o cheque, cujo protesto pode ser tirado, a critério do credor, ou no lugar 
do pagamento ou do domicílio do devedor, conforme normas contidas no art. 48 da 

                                                           
1 Lei nº 5.474/1968 (Lei das Duplicatas), art. 13, § 3º. 
 
2 Decreto nº 2.044/1908, art. 28, parágrafo único. 
 
3 Decreto nº 2.044/1908, artigos 54, § 2º, e 56. 
 

http://www.circuloregistral.com.br/
http://kollemata.com.br/kollemata/integra.php?id=28893
http://kollemata.com.br/kollemata/integra.php?id=28893
http://kollemata.com.br/kollemata/integra.php?id=28893
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9492.htm
http://www.tjsp.jus.br/Download/Corregedoria/NormasExtrajudiciais/NSCGJTomoII.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5474compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL2044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL2044.htm
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Lei nº 7.357/1985; no art. 6º da Lei nº 9.492/1997; e no item 30 do Capítulo XV das 
NSCGJ. 

Assim sendo, é perfeitamente possível que haja o registro do protesto em tabelionato 
de comarca diversa da do domicílio do devedor, bastando que no título ou documento 
de dívida haja previsão expressa de que o local do pagamento seja em outra comarca, 
não coincidente à que tenha domicílio o devedor. Nessa hipótese, o tabelião intima o 
devedor ou o sacado pela via editalícia, sem sequer tentar a intimação por carta com 
aviso de recepção (AR).  

Entretanto, recente julgamento do REsp nº 1.398.356-MG4 pela Egrégia SEGUNDA 
SEÇÃO do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Corte que tem a missão 
constitucional de unificar a interpretação do direito federal infraconstitucional5 – deu 
nova interpretação ao art. 15 da Lei nº 9.492/1997, alterando substancialmente o 
procedimento de intimação do devedor, na hipótese de o local do pagamento do título 
ou documento de dívida ser distinto do lugar do domicílio do devedor, bem como 
decidiu que o protesto da cédula de crédito bancário pode ser feito ou no tabelionato 
em que se situa o local do pagamento ou no tabelionato correspondente ao domicílio 
do devedor, a critério do credor. 

O acórdão foi assim ementado, esclarecendo-se que a parte grifada não é do original: 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE E 
SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS 
DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM 
MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A 
INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 
POSSIBILIDADE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO 
DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA 
NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR.  

Para fins do art. 543-C do CPC: 

1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de 
localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no 
endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto. 

                                                           
4 O referido Recurso Especial foi considerado representativo de controvérsia e afetado ao rito do art. 543-C do 
CPC então em vigor. 
 
5 Segundo palavras do Min. Luis Felipe Salomão. 

http://www.circuloregistral.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7357.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9492.htm
http://www.tjsp.jus.br/Download/Corregedoria/NormasExtrajudiciais/NSCGJTomoII.pdf
http://kollemata.com.br/kollemata/integra.php?id=28893
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9492.htm
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2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário 
garantida por alienação fiduciária, no tabelionato que se situa a praça de 
pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. 

3. No caso concreto, recurso especial provido. 

(REsp nº 1.398.356-MG, Relator para o Acórdão Min. LUIS FELIPE 
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016) 

Do voto do eminente Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, relator para o acórdão, extrai-
se os seguintes trechos, que dão a exata dimensão da nova interpretação dada pelo 
STJ:  

5. Diante disso, rogo as escusas necessárias para discordar do magnífico voto com o 
qual nos brindou o eminente relator.  

De fato, reputo que, para a correta compreensão do art. 15 da Lei n. 9.492/1997, que 
embasa o voto apresentado pelo ilustre Relator, é imprescindível proceder-se à uma 
interpretação sistemática, de modo a harmonizar os dispositivos do mencionado 
Diploma, que não são estabelecidos de modo caótico. 

 Com efeito, data maxima venia, não parece a melhor interpretação afirmar que o 
dispositivo invocado veda que o Cartório de Protesto envie intimação postal com 
aviso de recepção (AR), para quem resida fora da competência territorial do 
tabelionato. 

 É que, ao admitir-se essa interpretação, em caso de protesto de título em que existam 
coobrigados residentes em domicílios diversos, o cartório só poderia intimar por AR 
aquele que residisse no mesmo município do tabelionato (cabendo ressaltar que, em 
vista do princípio da unitariedade, não é possível realizar dois protestos envolvendo a 
mesma dívida). 

 A "competência" territorial dos tabelionatos diz respeito, v.g., à sua própria 
localização para o adequado atendimento ao público local, o recebimento de 
apontamentos, a realização de intimação por meio de prepostos, bem como o 
protesto especial para fins falimentares - que deve ser lavrado na comarca do 
principal estabelecimento do devedor -, não se afastando, em absoluto, a 
possibilidade de intimação por via postal. 

Nessa linha de intelecção, consagrando o princípio da publicidade imanente, o art. 2º 
do Diploma do Protesto estabelece que são "[o]s serviços concernentes ao protesto, 
garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos". 
Com efeito, não faz o menor sentido restringir a possibilidade de publicidade real ao 
principal interessado, no tocante ao protesto. 

http://www.circuloregistral.com.br/
http://kollemata.com.br/kollemata/integra.php?id=28893
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9492.htm
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Outrossim, o art. 14 da Lei do Protesto estabelece que, protocolizado o título ou 
documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no 
endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se 
cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço, ademais, o 
parágrafo primeiro esclarece que a intimação poderá ser feita por qualquer meio, 
"desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, 
aviso de recepção (AR) ou documento equivalente". 

O próprio parágrafo 2º do mesmo art. 15 da Lei do Protesto estabelece que aquele 
que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, 
sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais, deixando nítido o 
propósito de se evitar que o tabelião tenha de promover intimação ficta, isto é, por 
meio de edital. 

 A propósito, como lealmente reconhece o douto relator, esta é a pacífica 
jurisprudência das duas turmas de direito privado: 

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 
PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. Conforme a jurisprudência do STJ, a intimação do protesto por edital é meio 
hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 
localização do devedor. 
 [...] 
 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 589.602/AC, 
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, 
DJe 11/12/2014)  
 
-------------------------- 
 
BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 
ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. 
 
1. A notificação por edital para constituição do devedor em mora apenas é 
permitida se esgotadas todas as possibilidades de sua localização. 2. Agravo 
regimental desprovido. 
 (AgRg no AREsp 365.727/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013) 

http://www.circuloregistral.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9492.htm
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Ademais, um dos claros propósitos da lei é propiciar a solução extrajudicial de 
conflitos, pois, a teor do art. 19, § 2º, cabe ao tabelião não apenas receber o 
montante devido, mas também dar a respectiva quitação. Dessarte, obviamente, esse 
preceito só será bem atendido caso o tabelião esgote os meios legítimos de 
intimação, antes de ter de lançar mão da via editalícia. 

[...] 

8. No tocante às teses que ora encaminho, é bem de ver que, pelo próprio entendimento 
assentado pela Corte local e pelo voto do eminente relator, antes da pacificação pelo STJ 
acerca da matéria - que ocorrerá com o presente julgamento -, havia dúvida razoável acerca 
da possibilidade de intimação do protesto por via postal, para devedor que resida fora da 
circunscrição territorial do tabelionato. 

Pondero que, como a presente decisão não tem o mesmo efeito de súmula vinculante, por 
um lado, é preciso tempo razoável para que todas as Corregedorias de justiça amoldem seus 
provimentos ao entendimento ora assentado; por outro lado, não é prudente que os 
tabeliães permaneçam, até que isso ocorra, em situação de insegurança jurídica. 

Assim, renovando as vênias ao eminente relator, as teses a serem firmadas para efeito do art. 
543-C do CPC, que ora encaminho, são as seguintes: 

 8.1- O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, 
notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por 
aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 

 8.2- É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por 
alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título 
ou no domicílio do devedor. (esclarece-se que as partes em negrito são do original; 
as partes sublinhadas não) 

Caso Vossa Excelência defira o que se requer abaixo, importante observar que a 
intimação postal para localidade diversa do município onde está localizado o cartório 
de protesto haverá de ser realizada, na maioria das vezes, pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (EBCT) e o registro do protesto não poderá ser efetivado 
enquanto o tabelião não tiver em mãos o comprovante do “AR”. Necessário deixar 
assinalado que a devolução do “AR” pela EBCT, na maioria das vezes, demora de 
cinco a quinze dias - dependendo da localidade -, por isso, o tabelião não poderá 
efetuar o registro do protesto dentro do tríduo, razão pela qual, s.m.j. de Vossa 
Excelência, se fará necessária a alteração das NSCGJ para prever essa situação.  

É necessário considerar, ainda, as dificuldades relacionadas ao cumprimento do 
requisito previsto na alínea “d”, do item 46 do Capítulo XV das NSCGJ – a indicação 
da data para pagamento. Hoje é possível essa indicação, pois no momento da 

http://www.circuloregistral.com.br/
http://www.tjsp.jus.br/Download/ConhecaTJSP/NormasJudiciais/NSCGJTomoIDJE.pdf
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expedição da intimação o tabelião sabe que, via de regra, será ela entregue dentro do 
tríduo legal. Com a inovação trazida pela decisão do STJ fica difícil, senão impossível 
essa previsão, que depende, não apenas da distância até o destino, mas também de 
questões estruturais ou de infraestrutura de cada região do país, que, sabe-se, por suas 
dimensões continentais são inúmeras. 

Apenas para exemplificar, se uma intimação é expedida hoje, para ser entregue em 
Belém-PA, por exemplo, provavelmente, não será possível assinalar para pagamento a 
data final do tríduo, como hoje se faz. 

Diante disso e da situação de excepcionalidade que a nova medida impõe, não 
vislumbrando prejuízo a qualquer das partes ou ao interesse público, propõe-se que 
nesses casos o prazo seja o dobro, qual seja: seis dias úteis, contados da 
protocolização.  

Cremos inexistir violação à regra do art. 12 da Lei nº 9.492/97, uma vez que, de 
qualquer forma, não será possível observar o tríduo legal. Assim, por motivo justo, 
este haverá de ser excedido, conforme prevê o art. 13 do mesmo diploma legal. 

Por fim Excelência, não há como desconsiderar a possibilidade de que o aviso de 
recepção (AR) demore tempo excessivo para retornar, ou mesmo que não retorne, 
situação em que, agora sim, haveria contrariedade ao texto normativo e ao princípio 
da celeridade do protesto, sem que este tenha solução, para frustração do apresentante 
e dos fins do instituto. 

Diante disso, sugere-se a fixação de prazo máximo de quinze dias para a devolução do 
“AR” para o cartório, tal como se dá hoje no Distrito Federal6, que no art. 100 do 
Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos 
Serviços Notariais e de Registro (documento nº 1) deixou assentado que:7 

Art. 100. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar 
for desconhecida, residir em lugar incerto ou não-sabido, ou se ninguém se dispuser a 
recebê-la no endereço fornecido pelo apresentante.  

                                                           
6 A normatização administrativa da Corregedoria Geral do Distrito Federal permite a intimação postal na 
hipótese de o devedor ou sacado residir em lugar distinto do Distrito Federal, conforme art. 100, § 1º. 
 
7 Além da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal, a do Estado do Rio Grande do Sul também admite 
a intimação postal no caso do devedor ou sacado residir em local distinto do da sede do tabelionato de 
protesto.  
 

http://www.circuloregistral.com.br/
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§ 1° No caso de o devedor ser domiciliado fora do Distrito Federal, sua intimação se 
dará por edital depois de frustrada a tentada por via postal.  

§ 2° Considera-se frustrada a intimação por meio postal, para fins do parágrafo 
anterior, quando o aviso de recebimento não for devolvido pela Empresa de Correios 
e Telégrafos no prazo de 15 (quinze) dias. 8 

§ 3º .................. 

§4º ................... 

Note-se que a solução agora proposta será de excepcionalidade, ou seja, somente 
naquelas hipóteses nas quais o devedor ou sacado residir fora da competência 
territorial do tabelionato. Afasta-se aqui a imposição de nova remessa, em face do 
largo tempo que transcorreria entre a apresentação e a solução do procedimento, além 
do risco de nova falta de devolução. 

Por outro lado, a tentativa de intimação pode ser dita frustrada nessa hipótese, também 
por aplicação do art. 15 da Lei 9.492/97, pois, em prazo razoável, não foi possível 
localizar e intimar o devedor, sendo incerta sua localização. Ante a necessidade de 
prosseguimento do procedimento para protesto, impõe-se a intimação por edital.  

Situação semelhante ocorre quando é tentada por duas ou três vezes a entrega de 
intimação em determinado endereço sem que ninguém atenda ao entregador, de 
maneira que não se sabe se o destinatário ali reside ou não. Mesmo que ali resida ele, 
não seria crível que essas tentativas prosseguissem por dias e dias. E aqui é irrelevante 
saber se o destinatário está ou não se ocultando, pois não é impossível que esteja 
simplesmente trabalhando ou viajando, mas o fato é que o procedimento para protesto 
deve seguir seu curso. 

No mesmo sentido da normatização administrativa da Corregedoria Geral da Justiça 
do Distrito Federal, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
também admite a remessa da intimação para o devedor ou sacado mesmo que 
endereçada para cidade estranha à sede do tabelionato (vide documento nº 2). 

De fato, o art. 728 da Consolidação Normativa Notarial e Registral expedida pela 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul dispõe que: 

Art. 728 – A remessa da intimação, mesmo que endereçada para cidade estranha à 
sede do tabelionato, poderá ser feita por qualquer meio, desde que o recebimento 

                                                           
8 Obtido em: http://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-da-
corregedoria/2013/portaria-gc-206-de-09-12-2013 - acesso em 20/04/2016 

http://www.circuloregistral.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9492.htm
http://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-da-corregedoria/2013/portaria-gc-206-de-09-12-2013
http://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-da-corregedoria/2013/portaria-gc-206-de-09-12-2013
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fique assegurado e comprovado por protocolo, aviso de recepção ou documento 
equivalente. 

Parágrafo único – Somente será dispensada a remessa da intimação quando: 

a) O devedor tiver declarado expressamente a recusa ao aceite ou pagamento; 
b) O devedor seja objeto de concurso de credores ou falência; 
c) O apresentante tenha solicitado expressamente o protesto por edital, por 
desconhecer o endereço atual do devedor. 

Vale ressaltar que o art. 728 da Consolidação Normativa Notarial e Registral do 
Estado do Rio Grande do Sul foi objeto de análise por parte do E. Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), o qual decidiu que referido dispositivo não contém qualquer vício ou 
ilegalidade, bem como que “o AR e o recibo por protocolo são meios mais eficazes e 
idôneos de cientificação da devolução do comprovante de intimação do que o edital, 
cuja intimação é ficta.”9  

A decisão do CNJ foi proferida nos autos do Procedimento de Controle 
Administrativo – PCA nº 0004549-68.2009.2.00.0000, assim ementada: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE 
PROTESTO DE TÍTULOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR RESIDENTE E DOMICILIADO FORA 
DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO 
CONTIDA NO ART. 15 DA LEI Nº 9492/04. PEDIDO IMPROCEDENTE. 

1. O art. 15 da Lei nº 9.492/97, que definiu competências e regulamentou os 
serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos, dentre eles o de 
dívida, prevê expressamente que a intimação do devedor pode ser efetuada por 
edital, se ele for desconhecido, tiver localização incerta ou for residente ou 
domiciliado fora da circunscrição territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se 
dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. 
2. Inexistência de ilegalidade na previsão contida no art. 728 da Consolidação 
Normativa Notarial e Registral da Corregedoria-Geral de Justiça do rio Grande do Sul, 
que prevê a intimação do devedor por qualquer meio, desde que o recebimento 
fique assegurado e comprovado por protocolo, aviso de recepção ou documento 
equivalente, por serem meios mais eficazes e idôneos de cientificação da devolução 
do comprovante de intimação do que o edital, cuja intimação é ficta. 
3. Pedido que se julga improcedente.  

Por todo o exposto, o signatário, mui respeitosamente, REQUER que Vossa 
Excelência, no caso de protesto comum, expeça Provimento para ficar consignadas:  
                                                           
9 Conforme voto do Relator, Conselheiro LEOMAR BARROS AMORIM. 

http://www.circuloregistral.com.br/
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a) a possibilidade de o protesto da cédula de crédito bancário ser realizado no 
tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no 
domicílio do devedor, a critério do credor; 

b) a permissão para que o tabelião envie intimação postal com aviso de recepção 
(AR) para devedores que tenham domicílio fora da competência territorial do 
tabelionato, no endereço fornecido pelo credor, antes da publicação do edital;  

c) a permissão para que, na hipótese de remessa de intimação postal para 
devedores que tenham domicílio fora da competência territorial do tabelionato, 
o prazo para pagamento, aceite ou devolução seja ampliado para seis dias úteis, 
contado da protocolização. 

d) a previsão do prazo máximo de quinze (15) dias para a devolução ao 
tabelionato do aviso de recepção, após o que será considerada frustrada a 
intimação, a qual deverá ser realizada, então, por edital. 

Para tanto, o signatário toma a liberdade de ofertar sugestões de alteração na redação 
dos itens 45, 48 e 54 e do subitem 44.4, bem como inclusão dos subitens 27.4, 44.6, 
45.2, 54.1 e 54.1.1, do Capítulo XV das NSCGJ, nos termos abaixo: 

 

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO SUGERIDA 
Subitem inexistente 27.4. Tratando-se de cédula de crédito 

bancário, mesmo quando enviada a protesto 
por indicação, pode o protesto ser lavrado no 
lugar do pagamento ou do domicílio do 
emitente, a critério do credor. 

44.4. Quando a intimação for efetivada no 
último dia do prazo ou além dele, por motivo de 
força maior, o protesto será tirado no primeiro 
dia útil subsequente. 

 

44.4. Quando a intimação for efetivada no 
último dia do prazo ou além dele, por motivo de 
força maior, o protesto será tirado no primeiro 
dia útil subsequente, ressalvada a hipótese do 
subitem 45.2. 

Subitem inexistente 44.6. O prazo para tirada do protesto será em 
dobro daquele estipulado no caput se o 
devedor ou sacado tiver seu endereço em 
comarca diversa da do tabelionato e desde que 
não seja considerada comarca agrupada nos 
termos da Resolução nº 93/1995 do Tribunal de 
Justiça de São Paulo e da Lei Estadual nº 
3.396/1982 

45. A intimação será expedida pelo Tabelião ao 
endereço fornecido inicialmente pelo 
apresentante do título ou documento de dívida, 
considerando-se cumprida quando comprovada 

45. A intimação será expedida pelo Tabelião ao 
endereço fornecido inicialmente pelo 
apresentante do título ou documento de dívida, 
mesmo se o devedor ou sacado tiver seu 
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sua entrega naquele endereço ou, à vista do 
previsto no item 52 deste Capítulo, no que for 
encontrado. 

endereço em comarca diversa da do 
tabelionato, considerando-se cumprida quando 
comprovada sua entrega naquele endereço ou, 
à vista do previsto no item 52 deste Capítulo, no 
que for encontrado. 

Subitem inexistente 45.2. Na hipótese do subitem 44.6, o protesto 
será tirado no primeiro dia subsequente ao da 
entrega em cartório do aviso de recepção (AR). 

48. Na falta de devolução dos avisos de 
recepção (AR) de intimações, dentro do tríduo 
legal, o Tabelião renovará, incontinenti, a 
remessa das intimações. 

48. Na falta de devolução dos avisos de 
recepção (AR) de intimações, dentro do tríduo 
legal, o Tabelião renovará, incontinenti, a 
remessa das intimações, exceto na hipótese do 
subitem 44.6. 

54. A intimação será feita por edital se a pessoa 
indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, 
sua localização incerta ou ignorada, ou quando, 
na forma do item 45, for tentada a intimação no 
seu endereço, desde que situado na Comarca ou 
em uma das Comarcas agrupadas nos termos da 
Resolução n.º 93/1995 do Tribunal de Justiça de 
São Paulo e da Lei Estadual n.º 3.396/1982. 

54. A intimação será feita por edital se a pessoa 
indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, 
sua localização incerta ou ignorada, ou quando, 
na forma do item 45, for tentada a intimação no 
seu endereço. 

Subitem inexistente 54.1. Na hipótese do subitem 44.6, a 
intimação se dará por edital depois de 
frustrada a tentativa por via postal. 

Subitem inexistente 54.1.1. Considera-se frustrada a intimação 
por meio postal quando o aviso de 
recepção (AR) não for devolvido pela 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (EBCT) no prazo de quinze 
dias, contado da remessa da intimação. 

São essas as alterações que o IEPTB-SP, respeitosamente, entende que devam ser 
levadas a efeito em face das teses consignadas no acórdão proferido no REsp nº 
1.398.356-MG, que ora são submetidas à elevada apreciação de Vossa Excelência.  

Aproveitando a oportunidade, apresenta a Vossa Excelência as expressões de elevada 
estima e distinta consideração. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 20 de abril de 2016.  
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Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção São Paulo 

José Carlos Alves – presidente. 
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