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EMENTA
PROTESTO NOTARIAL DA SENTENÇA JUDICIAL. EXECUÇÃO. 
A  Recomendação  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Trabalho  para  o 
cancelamento do convênio com os cartórios de protesto, bem como para a 
revogação da Seção da Consolidação das Normas da Corregedoria do TRT 
da  2ª  Região,  que  disciplinava  o  uso  de  tal  convênio,  não  implica  em 
reprovação  ao  seu  uso.  Ao  contrário,  o  juízo  sobre  a  conveniência,  a 
oportunidade e o cabimento do protesto do crédito trabalhista é jurisdicional, 
devendo  ser  avaliada  pelo  magistrado  no  caso.  O protesto  da  sentença 
revela-se  medida  útil,  porquanto  visa  à  obtenção  de  resultado  prático 
equivalente à tutela específica, nos termos do § 5º, do art. 461 do CPC, já 
que é uma forma de compelir o devedor recalcitrante a adimplir seu débito, 
conferindo,  assim,  maior  efetividade  à  decisão  judicial  e  credibilidade  no 
Poder Judiciário, além de se mostrar um legítimo instrumento de amparo aos 
interesses do credor,  previsto  no art.  1º  da Lei  nº  9.492/1997.  Agravo de 
petição do reclamante provido.

Inconformado com a r. decisão de fl. 362, interpõe o reclamante agravo de 
petição  pelas  razões  de  fls.  366/376,  requerendo  a  expedição  de  certidão  de  crédito 
trabalhista para ser  levada pessoalmente pelo obreiro  ao Tabelionato  de Protesto.  Sem 
contraminuta. É o relatório.

V O T O

Regular e tempestivo, conheço.

Considerando que se esgotaram os meios  para a localização de bens dos 
executados,  pretende  o  exequente  que  seja  observado  o  artigo  260-A  do  Provimento 
GP/CR nº 13/2006, não revogado pelo Provimento GP/CR nº 15/2012, que apenas revogou 
o protesto por meio eletrônico. 

Aduz que a sentença transitada em julgado é um título executivo, passível 
de protesto extrajudicial, nos termos da lei nº 9.492/97. 

As partes firmaram acordo,  comprometendo-se  a  reclamada a pagar R$ 
7.000,00  em  10  parcelas  iguais,  mas  não  honrou  a  avença,  sendo  noticiado  o 
inadimplemento pelo exequente. 

Em 01/02/2007,  a  dívida  totalizava  R$  9.588,23  (fl.  231).  Constatado  o 
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insucesso na execução, com o esgotamento de todos os meios de localização de bens do 
executado e de seus sócios (fls.  232/233; 243/246; 249/259; 269; 276; 282/287; 316), o 
protesto da sentença revela-se medida útil, porquanto visa à obtenção de resultado prático 
equivalente à tutela específica, nos termos do § 5º, do art. 461 do CPC, já que é uma forma 
de  compelir  o  devedor  recalcitrante  a  adimplir  seu  débito,  conferindo,  assim,  maior 
efetividade à decisão judicial e credibilidade no Poder Judiciário, além de se mostrar um 
legítimo instrumento  de amparo  aos  interesses  do credor,  previsto  no  art.  1º  da Lei  nº 
9.492/1997:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência  
e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos  
de dívida”.

O procedimento de protesto do crédito trabalhista era regulado pela seção 
XXIII  do Provimento GP/CR 13/06 (Consolidação das Normas da Corregedoria),  que foi 
revogada pelo Provimento GP/CR nº 15/2012. Tal norma estabeleceu o cancelamento do 
convênio  com os cartórios de protesto que permitia a realização do protesto do crédito 
trabalhista,  e  a  subsequente  revogação  da  seção  da  Consolidação  das  Normas  da 
Corregedoria que disciplinava o uso de tal convênio. Ocorre, no entanto, que a revogação 
de tal seção e do próprio convênio, não obsta a realização do protesto, apenas excluindo o 
procedimento  administrativo  utilizado  anteriormente  e  inserindo-o  no  campo  da  análise 
jurisdicional do magistrado. 

Tal  conclusão  advém  da  leitura  da  Ata  da  Correição  Ordinária  da 
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, realizada entre 23 e 27 de abril de 2012, que 
fundamenta o cancelamento do convênio com os cartórios de protesto:

“29.  RECOMENDAÇÕES DO  CORREGEDOR-GERAL  DA JUSTIÇA  DO 
TRABALHO. 29.1. RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL: I. 
O  Corregedor-Geral  informou  ao  Presidente  do  Tribunal  Regional  do 
Trabalho da 2ª Região ter-se debruçado sobre a prática adotada por juízes 
de primeiro grau, consistente na expedição, de ofício ou a requerimento do  
credor, de mandado de protesto notarial de sentença judicial condenatória.  
Nesse sentido deu a conhecer a Sua Excelência que, ao tempo em que  
assumira  a  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  detectara  haver  
sobre  o  tema  controvérsia  doutrinária  e,  sobretudo,  jurisprudencial,  no 
âmbito  dos  tribunais  regionais  do trabalho.  A partir  daí,  assentou que a 
questão se apresentava com contornos nitidamente jurisdicionais, de cuja  
decisão  proferida,  num ou  noutro  sentido,  a  parte  poderá  se  valer  das 
medidas  processuais  cabíveis.  Frente  a  esse  contexto  de  dissensão 
doutrinária  e  jurisprudencial,  houve  por  bem  editar  o  Ato  GCGJT  nº 
011/2011, pelo qual procedera ao cancelamento da recomendação contida 
na  letra  “g”,  da  Recomendação  nº  001/2011,  da  Corregedoria-Geral  da  
Justiça do Trabalho, referente à expedição de mandado de protesto notarial,  
como integrante da estrutura mínima sequencial de atos de execução a ser  
observada  pelos  juízes  da  execução  antes  do  arquivamento  dos  autos.  
Deixara então registrado que não se afigurava oportuna nem conveniente a 
intervenção administrativa da Corregedoria-Geral seja para recomendar a 
adoção ou a abstenção dessa medida, assinalando o fato de, sendo ela  
fruto  de  atividade  jurisdicional,  caber  ao  próprio  magistrado  que  tiver  
determinado a expedição do protesto notarial a adoção de medidas para 
efetivação  do  comando  judicial.  Como  corolário  desse  posicionamento, 
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firmou  sólida  convicção  sobre  a  duvidosa  legalidade  da  celebração  de 
convênio tendo por objeto a definição de procedimentos para protesto de  
título executivo judicial, consubstanciado em certidão de crédito trabalhista.  
Isso tendo em conta não só o princípio do devido processo legal quanto o 
da legalidade estrita dos atos da Administração Pública, consagrados nos  
artigos  5º,  54  e  37,  caput,  da  Constituição.  Com efeito,  dada a  intensa 
controvérsia jurisprudencial sobre a prática implementada por alguns juízes  
de expedir mandado de protesto notarial de sentença judicial condenatória,  
a celebração do convênio pelo Tribunal,  mesmo que o tenha animado o  
bom  propósito  de  auxiliar  na  definição  de  procedimentos  a  serem 
observados para tanto, ao ver deste magistrado, acabaria por ser guindado 
à condição de fase procedimental da execução, sem que haja, para isso,  
previsão em lei.  É sabido, de outro lado,  que o princípio consagrado no 
artigo  37,  caput,  da  Constituição,  consiste  na  corridia  máxima  de  ser  
permitido ao Estado lato sensu,  no exercício de atividade administrativa,  
fazer  apenas aquilo  que a  lei  expressamente o  autoriza.  Como escreve 
Raquel Melo Urbano de Carvalho, em seu Curso de Direito Administrativo,  
p. 47, (...) “o Estado passa a se submeter ao próprio direito que criou, sendo 
permitido ao Poder Público agir somente secumdum legem, nunca contra 
legem ou praeter legem”. 
Pareceu ao Corregedor-Geral  oportuno trazer,  ainda,  à colação a Lei  nº  
12.440,  de  07  de  julho  de  2011,  pela  qual  o  Congresso  Nacional,  no  
legítimo  exercício  da  sua  função  legiferante,  acresceu  o  artigo  642  à  
Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  elegendo  a  Certidão  Negativa  de 
Débitos Trabalhistas como instrumento adicional e eficaz para se alcançar a  
tão almejada efetividade da execução, no âmbito do Judiciário do Trabalho.  
A  Legislação  Extravagante  já  se  acha,  inclusive,  disciplinada  pela  
Resolução  Administrativa  nº  1.470  de  2011,  a  qual  tem  se  mostrado  
extremamente  eficaz  no  resgate  desses  débitos.  Ousou  Sua Excelência  
também reportar-se ao Ato  nº  17/GCGJT,  de 09/09/2011,  pelo  qual fora  
elucidado o significado das locuções “arquivamento provisório do processo 
de  execução”  e  “arquivamento  definitivo  do  processo  de  execução”,  no 
âmbito  do Judiciário  do Trabalho,  tendo  como precedente  a  decisão  do 
Conselho  Nacional  de  Justiça,  proferida  nos  autos  da  Consulta  nº  
000053485.2011.2.00.0000. Entendeu, por igual,  ser conveniente remeter 
ao Ato nº 1/GCGJT, de 01/02/2012, que dispôs sobre a conversão de autos  
físicos de processos arquivados provisoriamente em Certidão de Crédito  
Trabalhista  para  continuidade  dos  atos  executivos.  Com  base  nessas 
digressões jurídico-normativas, o Corregedor-Geral, louvando-se no poder-
dever de que está investido pelo artigo 709, inciso II, da CLT, permitiu-se  
recomendar ao eminente Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª  
Região o cancelamento do convênio firmado com o Instituto de Estudos de
Protesto de Títulos do Brasil Seção São Paulo”. 

O  Ato  nº  11/GCGJT,  de  02/05/2011  foi  mencionado  na  ata  transcrita 
anteriormente  e  prevê  no  seu  artigo  2º  a  possibilidade  de  expedição  de  mandado  de 
protesto notarial, nos seguintes termos:

“Art.  2º  Caberá  aos  Juízes  da  execução  deliberar,  mediante  decisão  
fundamentada, sobre a expedição ou não, de ofício ou a requerimento do  
credor de mandado de protesto notarial de sentença judicial condenatória,  
assegurado  o  direito  da  parte  interessada  de  impugná-la  por  meio  de 
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medida processual pertinente.”

Assim, a Recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho para 
o cancelamento do convênio com os cartórios de protesto, bem como para a revogação da 
Seção da Consolidação das Normas da Corregedoria do TRT da 2ª Região, que disciplinava 
o uso de tal convênio, não implica em reprovação ao uso de tal sistema. Ao contrário, o 
juízo sobre a conveniência, a oportunidade e o cabimento do protesto do crédito trabalhista 
tem natureza jurisdicional, devendo ser avaliada pelo magistrado no caso em tela, sem que 
decorra de imposição administrativa, por meio da Corregedoria, para sua realização. 

Evidente  que  a  previsão  em  norma  administrativa,  da  Corregedoria, 
desafiaria a interposição de medidas administrativas, como a correição parcial, o que não se 
coaduna com a natureza jurisdicional da decisão que defere ou não a expedição de certidão 
de  protesto.  A  questão  é  jurisdicional,  e  somente  por  isso  foram  cancelados  tanto  o 
convênio com os cartórios de protesto quanto a previsão nas normas da corregedoria para a 
sua utilização.

A  propósito,  a  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Trabalho  expediu  a 
Recomendação  n.º  2,  de  02/05/2011,  publicada  no  DeJT/TST  nessa  mesma  data, 
recomendando  às  Corregedorias  Regionais  que  orientassem os  Juízes  de  Execução  a 
adotarem  o  seguinte  iter  procedimental  quanto  aos  atos  de  execução,  antes  do 
arquivamento dos autos, a saber:

“a) citação do executado;
b) bloqueio de valores do executado via sistema do BACENJUD;
c) desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos  
termos  dos  artigos  79  e  80  da  Consolidação  dos  Provimentos  da 
CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho;
d) registro no sistema informatizado e citação do sócio;
e) pesquisa de bens de todos os corresponsáveis via sistemas BACENJUD,  
RENAJUD e INFOJUD;
f) mandado de penhora;
g) arquivamento provisório;
h) emissão de Certidão de Crédito Trabalhista após prazo mínimo de 1 ano  
de arquivamento provisório,  e renovação da pesquisa de bens de todos  
corresponsáveis com as ferramentas tecnológicas disponíveis; 
i) arquivamento definitivo;
j) audiência de tentativa conciliatória a qualquer momento.” 

Assim, a despeito de os autos não terem aguardado no Arquivo Provisório, 
o  que  se  mostraria  infrutífero,  considerando-se  que  a  fase  executória  arrasta-se  desde 
19/01/2007 (fl.  228), dou provimento ao agravo para, reformando a r.  decisão agravada, 
deferir ao exequente a providência requerida.

Ante  o  exposto,  ACORDAM  os  Magistrados  da  14ª  Turma  do  Tribunal 
Regional  do  Trabalho  da  2ª  Região  em DAR PROVIMENTO  ao  agravo  para  deferir  a 
providência  requerida,  devendo a  Secretaria  do  Juízo  de  origem expedir  a  certidão  de 
crédito trabalhista em favor do agravante contra a empresa executada e seus sócios, para 
que o interessado leve-a diretamente ao Tabelionato de Protesto, como requerido, tudo nos 
termos da fundamentação supra.   
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