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         A segunda edição do IEPTB-PA vem com o intuito de mostrar um pouco do 
clima que preencheu o II Encontro dos Tabelionatos do Estado do Pará, ocorrido em 
18 de junho último, em Belém. 
 O evento foi uma oportunidade de estreitar os laços, promover trocas, mas 
principalmente mostrar a importância de uma ação conjunta entre todos os tabelio-
natos do Pará, no sentido de padronizar procedimentos de protesto.
 Essa é uma ação que deve ser efetivada por todos, para resgate de uma 
identidade do protesto que se tornou referência, unanime, em tempos remotos, de 
eficiência na recuperação de ativos.
 Nesta edição, lhe convido a entender a importância das parcerias de órgãos 
públicos com o Instituto para a recuperação de CDA, da necessidade de moderniza-
ção do protesto e a indispensável adesão ao CNP.
 O Encontro de junho deste ano rendeu frutos ao Estado, que em 2017 será 
sede do evento “Convergência”, onde tabelionatos de protesto e entidades parceiras, 
de todo o Brasil, estarão presentes, em Belém, promovendo um verdadeiro inter-
câmbio de informações, conhecimentos e práticas de procedimentos que tornam o 
protesto cada vez mais ágil e eficaz.
 Uma boa leitura a todos!

Armando César Pimentel de Moura Palha
Presidente do Instituto de Estudos de Protestos
 de Títulos do Brasil - Seção Pará (IEPTB-PA) 

    

EDITORIAL
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Parceria entre Estado e IEPTB-PA 
agiliza recuperação de CDA

Há pouco mais de um 
ano, no dia 04 de março 
de 2015, o desembar-

gador Ronaldo Marques do 
Valle, corregedor de Justiça da 
Região Metropolitana de Belém, 
em conjunto com a desembar-
gadora Maria de Nazaré Saave-
dra Guimarães, corregedora de 
justiça das Comarcas do interior 
tornaram efetiva a parceria en-
tre o Instituto de Estudos e Pro-
testos de Títulos do Brasil-seção 
Pará e o Tribunal de Justiça do 
Estado no que se refere a pro-
testo de certidão de dívida ativa 
(CDA).
Segundo o gestor do Instituto, 
Willys Campos, essa parceria 
significa maior celeridade nesse 

processo, uma vez que permite 
um avanço na recuperação de 
créditos e impostos à União, aos 
Estados, Distrito Federal, mu-
nicípios e demais autarquias e 
fundações públicas, através de 
uma solução extrajudicial.
A Certidão de Dívida Ativa é o 
conjunto de débitos de pessoas 
jurídicas e físicas com órgãos 
públicos federais (Receita      
Federal, Ministério dos Trans-
portes, Ministério do Trabalho, 
INSS, multas eleitorais, etc) não 
pagos espontaneamente, de na-
tureza tributária ou não. Assim, 
após o devido processo legal os 
órgãos da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional - PGFN 
conferem a estes débitos cer-

teza, liquidez e exigibilidade, o 
que lhes permite ingressar ju-
dicialmente contra o contribu-
inte, em processo de Execução 
Fiscal. Durante a inscrição o 
contribuinte recebe um DARF 
(Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais), com as infor-
mações sobre o débito, incluindo 
o endereço e telefone da PGFN 
para contato. A dívida inscrita 
em dívida ativa é identificada 
por um número especifico, para 
sua identificação e acompanha-
mento do processo administra-
tivo.
 Com a parceria, Willys 
Campos explica que, após o en-
vio da Certidão de Dívida Ati-
va-  CDA ao cartório e antes do 
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efetivo protesto, o contribuinte deve realizar o 
pagamento do débito exclusivamente por meio 
do cartório responsável. 
            E a partir daí o que o contribuinte pode 
fazer para se regularizar? realizar o pagamen-
to do débito inscrito em dívida ativa da União, 
acrescido dos emolumentos e demais despesas 
cartorárias. O pagamento deverá ocorrer exclu-
sivamente no cartório, diretamente ou mediante 
boleto bancário encaminhado pelo cartório, an-
tes que seja realizado o protesto, previsto e am-
parado no art. 3º da Lei nº 9.492, de 1997.
IMPORTANTE: Não será aceito pagamento e 
pedido de parcelamento nas unidades de atendi-
mento integrado e na PGFN nesse momento. A 
emissão de DARF e a concessão de parcelamen-
to pela Internet ficarão bloqueados até a lavra-
tura do protesto. 

    Após lavrado o protesto pelo cartório, 
a inscrição em Dívida Ativa da União seguirá 
o fluxo normal, com liberação da emissão de 
DARF e de concessão de parcelamento pela In-
ternet, bem como, a partir desse momento, os pa-
gamentos poderão ser realizados normalmente e 
não mais diretamente no Cartório de Protesto. 
  Portanto, para cancelamento do protesto 
lavrado, o interessado deverá: efetuar o paga-
mento da CDA por meio de DARF perante a 
rede bancária; e dirigir-se ao cartório, após 6 
dias úteis do pagamento do DARF, para reque 
rer o cancelamento do protesto e efetuar o pa 
gamento dos emolumentos e demais despesas.
 O papel do IEPTB-Pa, segundo Campos, é 
organizar o fluxo de recebimento e repasse das 
CDA´s aos cartórios. 

FLUXO DE PROTESTO DE CDA
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Durante dois dias, o gerente de projetos da 
CRA nacional, Valcir Barbosa, esteve em 
Belém para trabalhar a divulgação e im-

portância da CRA aos apresentantes que já são 
clientes ou se tornarão clientes do tabelionato de 
protesto paraense.
Para Barbosa, todo esse trabalho só terá resulta-
do satisfatório com a padronização dos processos 
de CRA. O que para ele é importante porque 
apresenta uma melhor qualidade na prestação 
de serviços aos apresentantes.
Valcir Barbosa ressalta que hoje, os bancos 
pedem uma excelência no processo de entrega e 
solução dos títulos no menor prazo possível. Daí 
a importância do trabalho de padronização em 
toda a CRA e consequentemente nos cartórios.
“A padronização é importante para o fortalec-
imento do protesto. Isso faz com que o cliente 
entenda e tenha certeza de que o protesto é uma 

ferramenta necessária na área de recuperação 
de crédito. Ou seja, quando entregar o título ao 
apresentante, que é a rede bancária, terá garan-
tia e consciência de que vai recuperar aquele 
crédito e que terá um melhor valor na qualidade 
de serviço”, assinala Barbosa.
O gerente de projetos da CRA nacional partic-
ipou de uma reunião com o Banco da Amazônia, 
um apresentante que está em processo embri-
onário no protesto de título. Durante o encontro, 
Valcir Barbosa apresentou o trabalho da CRA e 
os benefícios entregues aos clientes dos apresen-
tantes.
É importante, segundo Barbosa, deixar a rede 
bancária informada sobre a logística e o tempo 
que se gasta nos procedimentos para deixar os 
clientes informados, mas mesmo que haja res-
peito as subjetividades de cada local, a padroni-
zação não pode ser esquecida.

Padronização dos Processos de CRA



8

II Encontro Regional dos 
             Tabelionatos de Protesto 

           No dia 18 de junho, deste 
ano, ocorreu em Belém, o 2º Encontro 
dos Tabelionatos do Estado do Pará. 
O encontro contou com a presença do 
presidente do Instituto de Estudos de 
Protesto de Títulos do Brasil, Léo Al-
mada, a administradora executiva do 
IEPTB-Brasil, Aparecida Rosa, a tabe-
liã do 1º Ofício de protesto de títulos 

do RJ, Danielle Alves e o executivo da 
P21, Paulo Uliam.  Durante o evento 
foram debatidos temas como modern-
ização dos procedimentos de protes-
to, parcerias com entes públicos para 
recuperação de ativos, indispensável 
adesão ao Cadastro Nacional de Pro-
testo. Confira, através das fotos, um 
pouco do que foi o evento.

Momento de abertura do evento ao som do hino nacional brasileiro.O presidente do IEPTB-PA, Dr. Armando Moura Palha.

Dr. José Antônio (Juiz Auxiliar); Dr. Armando e Dr. Léo Almada.Participantes do Encontro durante palestra.

Janaína Moura Palha, Ada Almada, Dra. Danielle Alves e Dra. Aparecida Rosa. Dr. Armando iniciando a palestra de abertura do encontro.



9

Dra. Natália Gusmão, Dr. Armando Moura Palha e Dra. Nelcy Maranhão. O gestor do IEPTB-PA, Willys Campos fala sobre a procedimentos da CRA.

Dr. Armando e Dr. Léo concedendo entrevista a uma emissora local.

Dra. Nelcy entregando a placa de homenagem do IEPTB-PA ao Dr. Léo. Dra. Milena de Medeiros (AGU), em nome do IEPTB-PA, presenteando Dr. Léo.

Diversos debates importantes ocorreram durante as palestras. Interação entre os participantes. Uma grande troca de saberes

Momento de atenção à fala dos convidados.

Dr. Armando fala sobre o protesto. Willys Campos, Paulo Ulian e Dr. Claudenilson.
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No mês de julho, aconteceu a primeira reunião 
da Secretaria de Barcarena com o gestor do 
IEPTB-PA, Willys Campos, sobre como será a 
atrativa do protesto de certidão de dívida ativa 
(CDA), no município. O encontro ocorreu na sede 
do IEPTB-PA, em Belém, e estiveram presentes 
os auditores fiscais, Harif Piedade e Elcides Bar-
ros e o secretário de receitas do município, Car-
los Eduardo. A Certidão de Dívida Ativa é o 

conjunto de débitos de pessoas jurídicas e físicas 
com órgãos públicos federais (Receita Federal, 
Ministério dos Transportes, Ministério do Tra-
balho, INSS, multas eleitorais, etc) não pagos es-
pontaneamente, de natureza tributária ou não. A 
prefeitura de Barcarena já está no processo de 
implantação para levar à protesto as dívidas mu-
nicipais.  Mais eficiência e celeridade na gestão 
de recebimento da dívida ativa.

O VII Fórum de Integração Jurídica, ocorreu no 
final do mês de junho, no Senado Federal, em 
Brasília. O evento contou com a presença de di-
versos juristas e especialistas da área notarial e 
registral de renome nacional e internacional.
Entre as palestras que compuseram o encontro, 
estava “Recuperação de dívidas com segurança 
e rapidez”, presidida pelo presidente do Institu-
to de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil 
IEPTB, Léo Barros Almada e explanada pelo 

Doutor em direito administrativo pela PUC/SP, 
Maurício Zockun. Para Zockun, “não há neces-
sidade de aguardar a inscrição de dívida ativa 
para que haja um protesto de dívida, se ela é 
líquida, certa e exigível.”  Falou da eficiência e 
celeridade que o protesto de títulos e documen-
tos tem.  Para ele, não há inconstitucionalidade 
no ato de protestos de CDA´s e ressaltou o resul-
tado positivo da utilização do referido protesto 
pelo Gestor Público.

Reunião decide efetivação da 
CDA no município de Barcarena

Fórum de Integração Jurídica discute a 
desburocratização e o protagonismo 

dos registros públicos 

NOTÍCIAS
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Art. 354. Os Tabelionatos de Protesto deverão 
prestar contas mensalmente ao Tribunal, por 
meio do Sistema Integrado de Arrecadação Ex-
trajudicial- -SIAE, dos atos praticados referentes 
ao protesto de Certidão de Dívida Ativa da Fa-
zenda Pública, juntamente com os demais atos 
praticados pela serventia, a quando do envio da 
prestação de contas mensal.  

§ 1º. A prestação de contas deverá ser enviada 
ainda que o pagamento das taxas devidas tenha 
sido postergado para o momento da quitação da 
dívida.  

§ 2º. Quando ocorrer o pagamento dos emolu-
mentos e demais despesas pelo devedor, os Tabe-
lionatos de protesto devem realizar a prestação 
de contas complementar para efeito de recolhi-
mento das Taxas devidas.

Art. 355. Na prestação de contas dos protestos de 
Certidão de Dívida Ativa, além da obrigatorie-
dade do preenchimento dos campos “Número do 
protocolo da distribuição” e “Número do aponta-
mento”, nas serventias da capital, e nas serven-
tias da Comarca do interior, apenas o “Número 
do apontamento”, devem os Cartórios de Protes-
to preencher, também, o campo “NOTA”, iden-
tificando a Fazenda apresentante do protesto, 
observada a seguinte numeração: 
I. Para os títulos levados a protesto pela Fazenda 
Pública Federal, informar no campo “Nota”, o 
número 002. 
II. Para os títulos levados a protesto pela Fazenda 
Pública Estadual, informar no campo “Nota”, o 
número 003. 
III. Para os títulos levados a protesto pela Fa-
zenda Pública Municipal, informar no campo 
“Nota”, o número 004.

Do que fala o Código de Normas e Serviços 
Notariais e de Registros do Estado doW
Pará a respeito dos protestos. 

COLUNA

Fique por dentro

COLUNA
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 O anúncio foi feito durante o encerramento da 14º Convergência 2016, que reuniu 
cerca de 300 tabeliães de todo o Brasil, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, de 24 a 
26 de agosto.

Convergência 2017 acontecerá em

Belém do Pará

 Durante 03 dias, foram discutidos 
temas de relevância para a categoria ta-
beliã. Palestrantes de renome nacional di-
vidiram conhecimentos e experiências. 
O evento é idealizado pelo IEPTB Nacio-
nal e este ano foi organizado pelo IEPTB-
SC. O objetivo do Encontro foi o de fo-

mentar discussões que colaborem com o 
desenvolvimento profissional, tecnológico 
e administrativo dos serviços cartorários.
Entre os temas que compuseram a con-
vergência estão “O protesto como forma 
de desafogo do poder judiciário à Luz 
do novo código de processo civil”, com o 
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tabelião de protesto do Estado de São 
Paulo, Sérgio Luiz José Bueno; “As no-
vas tendências do protesto e os tribunais 
superiores”, com o doutor em direito ad-
ministrativo, Maurício Zockun; “Aspec-
tos práticos do protesto de pronuncia-
mentos jurídicos”, com o Dr. Hércules 
Alexandres da Costa ; “ As inovações do 
Protesto no novo CPC”, com Dr. Reinal-
do Velloso dos Santos.

 Além das palestras específicas aos 
serviços do tabelionato. Os congressistas 
também assistiram a palestras motiva-
cionais e de mercado, como: “Gestão de 
pessoas com foco nos resultados”, com 
o consultor de gestão de pessoas, Edu-
ardo Ferraz; “Como conquistar clientes”, 
com Gilberto Cavichioli, engenheiro e 
mestre em administração de empresas; 
o ex-ministro da fazenda Mailson da 
Nóbrega palestrou sobre “ a perspectiva 
da econômica brasileira”.

 A discussão sobre “A Nova Plata-
forma de Cobrança” foi comandada pe-
los representantes da Febraban. No últi-
mo dia, os diretores do CRA Nacional, 
Aparecida Rosa, Valcir Barbosa, Luiz 
Paulo Souto e Danielle Alves, falaram 
sobre a atuação dos cartórios de protes-
to.
 Os trabalhos para a convergên-
cia 2017, organizada pelo IEPTB-PA já 
começaram e a expectativa, segundo o 
presidente do Instituto, no Pará, Arman-
do Moura Palha, é oferecer palestras, 
workshops e painéis que venham con-
tribuir de maneira efetiva, assim como 
ocorrera em Santa Catarina, para os 
trabalhos do tabelionato de todo o Bra-
sil.

Dr. Sérgio Luiz José Bueno

Painel da FEBRABAN

Dra. Danielle Alves - Diretoria IEPTB-BR

Dr. Hércules Alexandre
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Perfil do Tabelionato
Com Nelcy Maranhão

Nelcy Maranhão Campos tabeliã do cartório do 2º Ofício de 
Castanhal, desde 1986, após aprovação em primeiro lugar em 
Concurso Público para o cargo é nossa primeira convidada 
do novo quadro do IEPTB-News, “Perfil”. Dra. Nelcy, que 
também é vice-presidente do IEPTB-PA fala da importância 
do protesto como uma ferramenta de prestação de serviço 
à sociedade e à maneira sincera e transparente fala da ne-
cessidade de todos os tabeliães se unirem e se organizarem 
cada vez mais para tornar o protesto cada vez mais forte. 
Acompanhe a entrevista.

30 anos de dedicação ao tabelionato

IN: Como a senhora se tornou tabeliã?

Dra. Nelcy: Iniciei como escrevente de uma con-
hecida de meu Marido, e hoje sou concursada 
desde 1986. Comarca do interior (Castanhal do 
Pará) cartório de 2º Ofício.

IN: Fale um pouco sobre o trabalho do Protesto.

Dra. Nelcy: O protesto é uma ferramenta de ha-
bilitação do credito, de certa forma um trabalho 
muito dinâmico, quando você recebe o título pre-
cisa logo ser registrado para que a pessoa seja 
notificada e a partir de 72 horas o processo já 
terá resposta.

IN: Belém, sediou, recentemente, o 2º Encontro 
dos Tabelionatos do Estado do Pará, como a sen-
hora avalia um evento como este?

Dra. Nelcy: O evento foi de grande valia para 
os conhecimentos das outras comarcas, pôde-se 
tirar algumas dúvidas e o evento como um todo, 
eu só tenho a elogiar; desde a escolha do local 
onde foi realizado à qualidade, serviço e organi-
zação.

IN: Na palestra foi questionada sobre a concor-
rência que o protesto tem com algumas outras 
ferramentas, qual seria o diferencial do protesto?

Dra. Nelcy: A seriedade do serviço, nem mesmo 
a Serasa tem tantos critérios quanto os Tabelion-
atos de Protesto. Respeito com prazos e notifi-
cações. Protesto como um dos braços da Anoreg, 
é o membro mais bem quisto e melhor estrutura-
do.

IN: E o papel do IEPTB na padronização e mod-
ernização dos procedimentos de protesto. Sua 
avaliação?

Dra. Nelcy: Foi a partir do instituto que os ta-
beliães de protesto conseguiram unir forças e 
se organizar para passar na frente dos concor-
rentes. A celeridade também foi um dos pontos 
que também foi muito visto, sem ser tão invasivo, 
dinamizou para os tabeliães, credor e devedor

IN: Ano que vem, Belém sediará a convergência, 
qual a expectativa para o tabelionato paraense e 
como a classe deve se preparar?

COLUNA
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Dra. Nelcy: Expectativa para ano que vem; pen-
sar bem em expor nossa cultura.

IN: Dra Nelcy, sabemos como vice-presidente do 
IEPTB-PA a Sra esteve presente e bem próxi-
ma do começo do Instituto, gostaríamos de saber 
como foi?

Dra. Nelcy: O start do Ieptb-pa, começou com mui-
ta luta do Dr Armando e do Sr Willys campos; 
na época a ANOREG (Associação dos Notários e 
registradores do Estado do Pará), a qual eu era 
presidente, tinha uma pequena sala onde conse-
gui para ceder ao instituto. E aos poucos, com di-
ficuldades, foi crescendo e a dra nelcy pode ver 
e auxiliar no que pode até a mudança de local.O 
Instituto ajudou a organizar e foi de grande valia 
para o setor de protesto do Pará. Com o Instituto 
todos os processos melhoraram muito.
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