
  

  

Nota Técnica nº 01/2020 

Assunto:  
PASSO A PASSO PARA AVERBAÇÃO CAUTELAR, PROTESTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM OBSERVÂNCIA AO AVISO 41/2020-CGMP, DE 07 DE 

JULHO DE 2020 
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  A presente nota técnica tem por finalidade auxiliar Promotores de Justiça a dar 

cumprimento ao Aviso nº 41/2020-CGMP, de 07 julho de 2020 (clique aqui)  a fim de 

adotarem as medidas necessárias ao registro formal da constrição determinada nos 

autos judiciais ou em termos de acordo de conduta. 

 

I – PROTESTO DE DÍVIDA 

 

  Um importante instrumento para cobrança, ainda muito pouco utilizada pelos 

Promotores de Justiça, é PROTESTO de dívida advinda de título executivo judicial ou 

extrajudicial (caso do TAC), que está previsto na Lei n. 9.492/1997 e tem base legal no 

artigo 5171 do Código de Processo Civil.  

 

  Com o protesto, prova-se o não pagamento ou não cumprimento de obrigação 

originada em títulos por pessoa física ou jurídica. Assim, é feito depois de transcorrido 

o prazo de 15 dias para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, conforme 

o artigo 5232 do Código de Processo Civil. 

 

  Quando o título entra em procedimento de protesto, o devedor tem 3 dias úteis 

para pagar a dívida. Em caso de não cumprimento da obrigação, é registrado o protesto, 

gerando grande abalo ao crédito do devedor.  

 

  O Ministério Público assinou o termo de cooperação n. 14/2/2103-MPSP com 

o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil – Seção São Paulo, - IEPTB-SP, 

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

§ 1º Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. 

§ 2º A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do 

exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. 

§ 3º O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, a suas expensas 

e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. 

§ 4º A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido 

ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral 

da obrigação. 
2 Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, 
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, 
no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/corregedoria_geral/Avisos/Aviso%20n%C2%BA%2041-2020-CGMP.pdf
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por meio do sistema eletrônico Resgate de valores e consegue levar a protesto os 

títulos oriundos de decisões judiciais e termos de ajustes de conduta.3  

 

  A vantagem desse método de cobrança de dívida é a agilidade e eficiência na 

busca do cumprimento da obrigação, ao invés de levar a demanda ao Poder Judiciário 

em longos processos judiciais com diversos incidentes possíveis. 

    

  A fim de facilitar o acesso ao Resgate de Valores para o protesto dos Termos 

de Ajustes de Conduta e títulos executivos judiciais, segue o roteiro: 

 

1. Cadastramento no Sistema Resgate de Valores  

Os Membros do MPSP devem solicitar o cadastramento no “Resgate de Valores” 

mediante o envio de e-mail para o CAO - CÍVEL (areacivel@mpsp.mp.br), instruído com 

os seguintes dados:  

 Nome completo;  

 Endereço do e-mail funcional;   

 Número do CPF.   

  

2. Acesso ao sistema de Resgate de Valores  

Após o cadastramento pelo CAO - CÍVEL, o Membro do MPSP receberá no seu e-mail 

funcional o login e senha para acesso ao Resgate de Valores no seguinte endereço 

eletrônico:  

• www.resgatevalores.com.br  

 

 

 

3 (http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/convenios/Convenio-ANOREG-SP-e-BR_CNB-

CF_IEPTB-SP_ARPEN-SP_assinado.pdf).  

 

http://www.resgatevalores.com.br/
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/convenios/Convenio-ANOREG-SP-e-BR_CNB-CF_IEPTB-SP_ARPEN-SP_assinado.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/convenios/Convenio-ANOREG-SP-e-BR_CNB-CF_IEPTB-SP_ARPEN-SP_assinado.pdf
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3. Cadastramento de TAC para protesto  

3.1. Após acessar o Resgate de Valores, deve-se alimentar o sistema com os seguintes 

documentos e dados:  

 Inserir cópia do TAC digitalizado no formato PDF;  

 Inserir a cópia digitalizada da decisão do Conselho Superior do Ministério 

Público homologando o TAC objeto de protesto;  

 Inserir certidão de servidor do MP-SP dando conta do descumprimento da 

obrigação;  

 Informar o número do inquérito civil no bojo do qual foi celebrado o TAC objeto 

do protesto;  

 Inserir planilha de cálculo do valor a ser pago;  

 Informar os seguintes dados do devedor: nome completo, número do  

CPF, endereço do domicílio, endereço de e-mail e telefone;   

 Informar a “data de emissão do título”, que se trata da data do inadimplemento 

da obrigação (dia posterior ao final do prazo ajustado no TAC para cumprimento da 

obrigação); e  

 Informar a “data de vencimento do título”, que se trata da data do cálculo da 

dívida.  

  

3.2  Nas hipóteses de previsão de destinação de valores para outros 

fundos legalmente instituídos, que não o Fundo Estadual de Defesa dos 

Interesses Difusos - FID, o TAC deverá ser acompanhado de guia de 

recolhimento emitida pelo respectivo fundo, cuja data de vencimento deve 

ser de no mínimo 

15 (quinze) dias contados da data da apresentação a protesto.   
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4. Cadastramento de Título Executivo Judicial para protesto  

4.1 No caso de protesto de Título Executivo Judicial, este deverá ser 

acompanhado da certidão de teor da decisão, nos moldes do art. 517 do 

Código de Processo Civil.   

4.2  Caso o Título Executivo Judicial preveja a destinação de recursos para 

outros fundos legalmente instituídos, que o não o FID, o pedido de protesto 

deverá ser acompanhado de guia de recolhimento emitida pelo respectivo fundo, 

cuja data de vencimento deve ser de no mínimo 15 (quinze) dias contados da 

data da apresentação a protesto  

  

5. Inexistência de guia de recolhimento do fundo   

Nas hipóteses em que se estabeleça tanto em TAC quanto em Sentença Judicial a 

destinação de valores a fundos legalmente instituídos em relação aos quais o Promotor 

de Justiça não consiga obter a guia de recolhimento para envio ao IEPTB-SP, não será 

possível o protesto do título por meio do sistema eletrônico Resgate de valores.   

Nestes casos, incumbirá ao membro do MP-SP protestar o respectivo título no 

Tabelionato de Protestos do domicílio do devedor, conforme princípio da territorialidade, 

por intermédio de envio de ofício, observando-se os limites do Estado de São Paulo.    

 

6. Cancelamento do protesto  

6.1. Cancelamento por erro:   

 Caso haja erro ou remessa indevida a protesto pelo Membro do MPSP e o 

protesto tenha sido lavrado, o Promotor de Justiça responsável deverá enviar o pedido 

de cancelamento, sem custas, no sistema RESGATE DE VALORES, diariamente, até 

às 15h;  

 

6.2 Cancelamento pelo pagamento:  

6.2.1. Uma vez adimplida a obrigação pelo compromissário, o Membro do MPSP deverá 

ingressar no sistema Resgate de Valores para enviar a autorização de cancelamento, 
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bem como esclarecerá ao devedor que o protesto somente será excluído do sistema 

com o seu comparecimento ao tabelionato para pagamento dos emolumentos relativos 

ao cancelamento.  

6.2.2. Muito embora não haja obrigatoriedade legal de inserção de cláusula no TAC 

prevendo a ciência do compromissário acerca do procedimento para cancelamento do 

protesto, eis que esse decorre da Lei n. 9492/97, caso o membro do MPSP opte por 

inserir tal cláusula, poderá fazê-lo nos seguintes termos:  

 “O compromissário está ciente que, na hipótese de descumprimento das obrigações 

impostas, o presente título executivo extrajudicial poderá ser objeto de protesto. E, neste 

caso, o compromissário, após adimplemento da obrigação, arcará com as custas e 

emolumentos cartorários para cancelamento do protesto.”  

  

7. Orientações Gerais para celebração do TAC a ser protestado  

7.1 Tendo em vista que obrigações assumidas em TAC devem ser certas, 

líquidas e exigíveis, bem como considerando as diversas dúvidas trazidas ao 

CAO-Cível pelos Membros do MPSP, recomenda-se atenção às seguintes 

questões:  

  

7.1.1 Não poderá ser objeto do compromisso a obrigação de aprovação de lei futura, 

tendo em vista que implica indevida ingerência no exercício da função legislativa. Nesse 

sentido, a Súmula nº 75 do CSMP/SP estabelece: “O Conselho Superior não 

homologará Termos de Ajustamento de Conduta que importem ingerência no exercício 

de função legislativa ou que pressuponham exclusivamente aprovação de lei futura”;  

  

7.1.2. Atentar a possibilidade de inserção de cláusula que venha a abranger não apenas 

o dano patrimonial, mas também o dano extrapatrimonial (moral), que poderá ser 

individual ou coletivo;  

 

7.1.3. A fim de evitar discussões sobre o percentual dos juros moratórios legais na 

ausência de previsão expressa no instrumento, eis que a interpretação do art. 406 do 
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CC/02 é divergente (SELIC versus art. 161, parágrafo primeiro, do CTN), recomenda-

se a previsão expressa no TAC no sentido de que os juros moratórios serão de 1% (um 

por cento) ao mês;   

• Caso se opte por adotar a SELIC como parâmetro para os juros moratórios, 

observe-se que tal taxa já traz embutida a correção monetária.  

• Ante à existência de diversos índices de correção monetária, incluir cláusula 

expressa no instrumento acerca do índice que será adotado (confira as diversas 

opções aqui); 

• Para facilidade do cálculo, recomenda-se IPCA, IGP-M ou Tabela Prática de 

Débitos Judiciais - INPC, pois são os índices cujos os dados são mais difundidos 

no mercado.; 

• Atualização do cálculo de atualização monetária e de multa diária (clique aqui). 

 

II - AVERBAÇÃO CAUTELAR OU PREMONITÓRIA 

 

  Averbação Cautelar ou Premonitória é o ato de anotação em registro público 

da pendência de demanda executiva (fase satisfativa de processo ou execução 

autônoma), com fundamento legal no artigo 8284 do Código de Processo Civil. 

 

  Pode ser feita, portanto, assim que iniciada a fase satisfativa de processo ou 

ajuizado processo executivo autônomo (títulos extrajudiciais, caso do Termo de Ajuste 

de Conduta). 

 

 
4 Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do 

valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 
indisponibilidade. 

§ 1º No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. 

§ 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 

10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. 

§ 3º O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no 

prazo. 

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. 

§ 5º O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2º 

indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. 

 

https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pagina=1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pagina=1
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/CAEX/Setores/Tecnico_cientifico_set/Administracao
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  É ônus do autor da demanda, no caso, o Ministério Público por seu órgão de 

execução, nos termos do artigo 799, IX, do Código de Processo Civil. 

 

  Importante fazer o registro, pois tem efeito de presunção absoluta (iuris et de 

iure) de conhecimento por terceiros sobre a existência da demanda judicial e sobre a 

possibilidade de futura alienação do bem para satisfação do crédito existente. Não 

impede a alienação do bem, mas afasta a alegação de boa-fé pelo desconhecimento da 

demanda (súmula 375 do STJ)5, reputa-se em fraude à execução e torna o negócio 

ineficaz perante o credor (Código de Processo Civil, art. 792, II, e §1º).6 

 

  Essa anotação deve ser feita com os seguintes passos: 

1. O membro do MPSP deve solicitar diretamente ao ofício judicial certidão 

de teor da admissão do processo executivo.  

2. Após, o órgão de execução ministerial encaminha ao órgão responsável 

pelo registro: ofício imobiliário (imóveis), departamento estadual de trânsito 

(veículos), ofício de títulos e documentos (créditos), bolsa de valores (títulos 

mobiliários), capitania de portos (embarcações), agência nacional de aviação 

civil (aeronaves). Poderá ser feita pesquisa prévia pela existência de bens por 

meio das ferramentas de investigação à disposição do Ministério Público (clique 

aqui).  

3. Uma vez efetivada a averbação (obtida com a resposta dada pelo órgão 

responsável pelo registro), deverá ser comunicada ao juízo em até 10 dias 

(Código de Processo Civil, art. 828, §1º).7 

 

 
5 Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do 
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 
6 Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: 
(...) 
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; 
§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. 
7 Art. 828. 
(...) 
§ 1º No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as 
averbações efetivadas. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/intranet/apoioinvestigacao
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/intranet/apoioinvestigacao
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III – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

 

1. Por ocasião da execução de crédito fundado em título judicial ou 

extrajudicial (caso do TAC), é possível pedir ao juízo a inscrição da dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito, que são bancos de dados sobre devedores, 

mantidos por serviços de proteção ao crédito (Lei n. 8.078/1990, art. 43, §4º); 

2. Os maiores bancos de dados são o da Serasa Experian, da Serasa S/A 

e o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), da Boa Vista Serviços. 

3. O pedido é feito por simples petição no processo, solicitando-se a 

inscrição; 

4. No caso da Serasa, o próprio juízo envia a certidão da decisão judicial 

(sistema Serasajud).  

5. No caso do SCPC, é o Ministério Público que envia a certidão por ofício 

endereçadas ao correio eletrônico scpc@boavistaservicos.com.br”. 

 

mailto:scpc@boavistaservicos.com.br

