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Errata: Na última edição erramos o pronome de tratamento do Dr. Celso Belmiro e trocamos o currículo dele com o Dr. 
Maurício Zockun. Pedimos desculpas e aqui segue o currículo correto:

Dr. Celso Belmiro - Presidente do Instituto de Protesto do Estado do Rio de Janeiro, Presidente do Colégio Notarial – 
Seção Rio de Janeiro, Tabelião do 50º Ofício de São Gonçalo – Rio de Janeiro. Dr. Celso Belmiro é formado em Direito 
pela UERJ, com pós-graduação na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, especializado em Direito 
Notarial e Registral pela Faculdade Arthur Thomas em Londrina – PR, e Mestre pela Universidade Estácio de Sá, com 
linha de pesquisa em acesso à Justiça e efetividade da prestação jurisdicional. Há mais de 15 anos atuando na ativi-
dade notarial – passou por Nova Iguaçu e Niterói, com vasta experiência de trabalho no Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e na Procuradoria da Fazenda Nacional.
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2017 foi um ano de grandes conquistas, mas de 
muitos desafios para todos os setores da socie-
dade e nesse contexto, inserem-se, também, os 
serviços registrais de Protesto.
A palavra inovação, escolhida como tema da Con-
vergência 2017, significa para nossos serviços 
ampliação e imersão na realidade digital, imposta 
pelo mundo de hoje. É a palavra de ordem e rege 
uma necessidade, cada vez mais urgente, de aten-
dimento às demandas que a sociedade informa-
cional, absorvida pelo poder digital, solicita a to-
dos os setores produtivos e não produtivos.
Foi o ano de realinhar procedimentos, buscar mel-
horias, aumentar a participação ativa junto aos 
órgãos públicos e principalmente de implemen-
tar ações que visem a uniformidade de nossos 
serviços extrajudiciais de protesto.

Editorial

Em setembro, recebemos em Belém, mais de 300
participantes na 15ª Convergência. Foram três dias 
de muitastrocas, de aprendizado com palestrantes 
de altíssimaqualidade e principalmente da certe-
za de que juntos podemos conquistar a excelência 
em nossos serviços, trazendo mais celeridade e 
qualidade em nossas rotinas.
O ano também celebrou os 20 anos da Lei 9.492 
que regulamenta os serviços extrajudiciais de pro-
testo, proporcionando para toda a sociedade recu-
peração de crédito rápida, eficiente e não onerosa.
Nesta edição, celebramos a realização da Con-
vergência em Belém e mostramos a importância 
de missões, tais como, nossa busca da plena Pos-
tecipação.
Com votos de Feliz Natal e um 2018 cheio de 
vitórias, uma boa leitura!

Armando Moura Palha
Presidente do IEPTB-PA

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Acesse: www.ieptbpa.com.br

@IEPTBPA
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De 20 a 22 de setembro, as dependências do 
Hotel Princesa Louçã, em Belém se transfor-
maram no espaço de discussão, aprendizado e 
trocas de experiências sobre procedimentos e 
rotinas dos serviços extrajudiciais.
A 15ª Convergência – Encontro Nacional de 
Tabeliães de Protesto do Brasil, reuniu tabe-
liães de Protesto de todo o Brasil. Ao todo 339 
participantes puderam discutir temas relacio-
nados ao protesto eletrônico e a execução de 
sentenças judiciais.
O Encontro contou ainda com a presença de 
autoridades do Poder Judiciário do Pará como 
o Desembargador Ronaldo Valle, do TJPA, De-
sembargador José Maria Teixeira do Rosário, 
TJPA, Procurador-Chefe, Aleksey Lanter, da 
PGFN-PA.
Nomes importantes do notariado nacional es-
tiveram presentes no encontro como Dr. Léo 
Almada, presidente do IEPTB-BR, Dr. Cláudio 

ano da Convergência 
em Belém do Pará!2017,

Marçal Freira, presidente da ANOREG-BR, Dr. 
Rogério Portugal Barcellar, presidente da CRN 
e o idealizador da Convergência,  Dr.Germa-
no Carvalho Toscano de Brito, presidente do 
IEPTB-PB.
Para o presidente do IEPTB-PA, Dr. Armando 
Moura Palha sediar o Encontro em Belém foi 
uma enorme responsabilidade pela importân-
cia do evento. Ele ressalta, que foi uma opor-
tunidade para os Tabeliães do Estado encon-
trarem novas diretrizes e assim seguir modelos 
eficientes, aplicados em outros Estados.
A inovação tecnológica foi a temática nor-
teadora dos três dias de Convergência. Para 
o presidente do IEPTB-BR, Dr. Léo Almada, o 
evento se aprimora a cada ano e por isso, a 
participação dos de Protesto de diferentes Co-
marcas de todo o Brasil fortalece as causas 
defendidas pela entidade nacional.
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Os temas das palestras da Convergência 2017 
falaram da importância da evolução tecnológica 

para o avanço da atividade do Protesto no Brasil. 
          Marcelo Boaventura e Ariadna Motta, ambos da 
FEBRABAN apresentaram a Nova plataforma de co-
brança-Implantação/Solução para o protesto digital. Na 
oportunidade Marcelo Boaventura apresentou uma linha 
evolutiva das plataformas de cobranças eletrônicas, 
com códigos de barra e boletos. Segundo Boaventura, 
mesmo com toda essa evolução, não se pode negar que 
as fraudes nestes sistemas também aumentaram ao 
longo do tempo. Dados do representante da Febraban 
apontam que entre os anos de 2015 e 2016 cerca de 300 
milhões de reais foram perdidos em fraudes de boletos. 
Por conta disso e para auxiliar na segurança dos clien-
tes, uma nova plataforma está em fase de implantação, 
que pretende reunir em uma nuvem digital (espaço de 
armazenamento virtual) as informações e transações 
bancárias para que possam ser utilizadas de modo 
integrado, inclusive para os cartórios que receberão 
digitalmente os boletos que deverão ser protestados. 
Já Ariadna Motta destacou que as inconsistências de 
dados e as fraudes constantes acontecem pela falta de 
um registro integrado, que deverá ser solucionado com 
o lançamento da nova plataforma digital da Febraban.
“A importância da Postecipação dentro da Recuperação 
de Créditos e obrigatoriedade de adesão à Base Nacio-
nal de Protestos” foi tema da palestra do mestre em 
Direito Tributário, Dr. Maurício Zockun. Ele apresentou 
a Lei No 8.935 que assegura que a atividade notarial e 
registral não é filantrópica e por isso, existe a necessi-
dade de contrapartida por meio de emolumentos pelos 

atos praticados. Para o Mestre em Direito Tributário, o 
atual regime tributário garante que os tributos sejam 
sempre pagos após a utilização do serviço. Partindo 
dessa proposição, Dr. Zockun defendeu a postecipação 
dos emolumentos que garantem, principalmente, que 
os apresentantes não tenham prejuízo duplicado, com 
o pagamento antecipado aliado à dívida já adquirida 
na atividade comercial. Ao falar da Base Nacional, des- 
tacou modelos de autoregulação como nos casos das 
áreas de publicidade e comunicação, cujas entidades 
mantém uma linha de regulamentação, respeitada pelo 
judiciário e que poderia ser adotado pelos Cartórios de 
Protesto.
         Outro nome importante, que palestrou durante 
a Convergência foi a escritora, consultora e palestran-
te nas áreas de marketing digital, inovação e educação, 
Martha Gabriel.  O tema apresentado pela palestrante 
fala de “Disrupção digital e o futuro dos negócios”, en-
fatizando o poder da tecnologia para ajudar a impul-
sionar os negócios e no caso dos Cartórios de Protesto, 
pode contribuir na organização interna das unidades e 
na uniformização e celeridade dos serviços.
            Outra temática importante apresentada na Con-
vergência fala de questões tributárias e a necessidade 
de disciplina na atividade do Protesto. O professor 
de Direito Financeiro da USP e de Direito Financeiro e 
Tributário da UFPA, Fernando Fecury Scaff,  falou so-
bre“ Os cartórios: aspectos tributários atuais e contro-
versos”. Para Dr. Scaff a importância da Lei 9.492/97 
e os benefícios para a regulamentação das atividades 
dos Cartórios de Protesto, foram cruciais para a im-
plantação da cobrança das Certidões de Dívida Ativa 

(CDA) por meio de convênios por 
meio dos IEPTBS regionais com 
a União, os Estados e Municípios 
e suas respectivas Procuradorias 
da Fazenda. O que permitiu maior 
agilidade no processo de recupe- 
ração creditícia dos tributos. Outro 
ponto explorado pelo palestrante 
foi o grande debate sobre a co-
brança do Imposto sobre Serviços 
(ISS). De acordo com o Decreto de 
Lei 406/98, que regulamenta o ISS, 
a atividade cartorial não era men-
cionada na lista de serviços, con-
tudo na Lei Complementar 116/03 
ocorreu a inclusão no recolhimento 
do ISS nos serviços de registros 
públicos.
           Outro jurista paraense a pa- 
lestrar foi o professor de Direito, 
advogado e escritor, Clóvis Mal-
cher Filho. O professor falou sobre 
“A função social da empresa no 

Cartórios de Protesto e 
novas plataformas digitais 
foram pauta na Convergência

contexto da recuperação judicial e 
a questão do protesto”. Destacou 
que a empresa é uma organização 
em atividade e que o Código Civ-
il em seu artigo 966 considera 
empresário quem exerce profis-
sionalmente atividade econômica, 
organizada para a produção ou 
circulação de bens ou de serviços. 
Clóvis Malcher Fillho falou ainda 
sobre a Súmula 54 do Tribunal  de 
Justiça do Estado de São Paulo 
(TJSP) que diz sobre o registro do 
ajuizamento de falência ou de re-
cuperação de empresa no cartório 
do distribuidor ou nos cadastros de 
proteção ao crédito que não cons- 
titui ato ilegal ou abusivo e deste 
modo mostrou o quanto os protes-
tos de empresas que tenham de-
cretado falência são importantes 
para a Justiça.
           O ex-desembargador do TJSP 

e tabelião do 2º Cartório de Registro 
da Cidade de Cianorte (PR), doutor 
José Luiz Germano, falou sobre “ O 
Direito administrativo disciplinas 
e seus limites”. Começou falando 
sobre as responsabilidades dos 
delegatários que podem responder 
nas esferas cível, penal, trabalhis-
ta, tributária e cível-pública. Falou 
ainda sobre as características e a 
aplicabilidade de cada uma. En-
fatizou o Direito Penal e o Direito 
Administrativo disciplinar, como 
exemplos práticos de cada tipo 
de processo e as distinções entre 
eles.
      O francês Yann Duzert, pós 
doutor no Programa on Negotia-
tion de Havard, MIT-Havard Public 
Disputes Program, PhD em Gestão 
do Risco, da Informação e da De-
cisão pela Ecola Normle/Ecole 
Polytechinique de Paris falou sobre 
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“ Transformação Digital e Neogociação para Cartórios”. 
O palestrantes apresentou exemplos práticos e infor-
mações sobre os benefícios da tecnologia e do poder de 
persuasão na engrenagem organizacional dos cartóri-
os. Para ele, “o caminho do sucesso das empresas 
está dividido em 80% por sua forma de comunicação e 
os outros 20% pelo conhecimento técnico do assunto 
abordado.
          “A evolução na gestão dos cartórios: da máquina ao 
organismo vivo” foi a palestra do diretor geral da Profis-
sional S/A, engenheiro e mestre em Administração de 
Empresas, Gilberto Cavicchioli. Para o palestrante a em-
presa é um organismo vivo cm pessoas da organização 
que tem necessidades específicas. Falou da importân-
cia de aplicação de teorias motivacionais para a equipe 
e destacou que o gestor de uma organização deve focar 
em pontos cruciais, como a capacidade de adaptação 
às situações, focar nos funcionários, manter a satis-
fação das necessidades dos clientes, estar atento às 
interferências do ambiente externo e manter sempre 
ações de endomarketing.

      O presidente do IEPTB-RJ, doutor Celso Belmiro, 
finalizou o ciclo de palestras da Convergência 2017, 
com o tema “Protesto de decisões judiciais: a alterna-
tiva eficaz ao processo de execução”. O presidente do 
IEPTB-RJ defendeu que os IEPTB´S regionais precisam 
de inovação e o protesto de sentenças judiciais é uma 
das alternativas. Destacou ainda, a evolução da norma-
tização sobre o tema, tanto em âmbito Federal, como 
por meio de resoluções do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro. Doutor Celso Belmiro apresentou o passo a 
passo de como se dá o processo de protesto de uma 
sentença judicial, destacando que o foco deve ser em 
colocar o protesto como um dos primeiros atos a serem 
realizados na régua de instrumentos de recuperação de 
crédito e efetividade e segundo, ele, o protesto de sen-
tenças judiciais se insere, claramente, neste contexto. 
          Para finalizar destacou motivos pelos quais o Pro-
testo de Sentença é mais eficiente: o custo zero para o 
credor; alta probabilidade de crédito no prazo, intimação 
realizada de forma segura, inclusão de todos os acrésci-
mos, até mesmo os da futura execução, sem prejuízo 
desta e procedimento totalmente simples e online.

Confira um pouco mais do que 
aconteceu na Convergência 2017
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Jantar de 15 anos da 
Convergência confraterniza 
e faz homenagens

          O segundo dia de Encontro terminou com um 
Jantar que celebrou os 15 anos do Encontro e enfatizou 
os 20 anos da Lei 9.492/97. Durante a celebração as 
CRA´s em destaque foram homenageadas. O primeiro 
a receber foi o Instituto de Protesto de Títulos do Brasil, 
seção Santa Catarina, através do seu presidente, Doutor 
Guilherme Gaya. 
              O IEPTB-SC é o primeiro a receber a certificação 
isso 9001-2015 . Para alcançar o objetivo, o Instituto 
recebeu nos dias 11 e 12 de setembro do auditor da em-
presa certificadora APCER Brasil, uma das referências 
internacionais no setor, que recomendou a certificação 
sem apontar nenhuma não conformidade.
          O IEPTB-Amazonas se destacou pela Inovação 
com o Sistema de Seladora para atingir Cartórios que 
não querem executar o serviço de protesto. Quem rece-
beu a homenagem foi o presidente do IEPTB-AM, dou-
tor, Cloves Siqueira. 
          IEPTB-PE foi destaque em 2016, com o projeto 
– Superação de crise. No convergência 2016 estava no 
status de pior CRA. A presidente do IEPTB-PE, Isabella 
Araújo Falângola e equipe elaborou plano de trabalho 
para reverter o quadro negativo, colocando-o em prática 
a partir de outubro de 2016. O prazo médio de retorno 
atual gira em torno de 15 dias com expansão de todos 
os bancos.

                IEPTB-MS também se destacou na  superação de 
crise – Em 2016 o presidente do Instituto, Dr. Alexandre 
Rezende Pellegrini assumiu a Presidência. Estado com 
muitas reclamações e promessas de bloqueio pela rede 
bancária. Necessidade de expansão, reestruturação de 
equipe  e reversão da confiança dos  Tabeliães perante 
a CRA.
          Melhores CRA´s no período de agosto 2016 a 
agosto 2017 em relação a menor quantidade de recla- 
mações: Rio de Janeiro e Rondônia. 
          Melhores CRA´s no período de agosto 2016 a 
agosto 2017 em relação a performance: “ Procuradoria 
– PGFN”: menor índice de devolução, prazo médio de 
solução dos títulos e maior percentual de comarcas ho-
mologadas: Espírito Santo e Rio de Janeiro.
              Também foi homenageada a maior caravana do 
evento. Dos 339 inscritos, 43 são do estado do Tocan-
tins. Além dessas homenagens, o presidente do IEPTB-
PA homenageou com uma placa de menção honrosa o 
Presidente do IEPTB-BR, Dr. Léo Almada,  o Presidente 
da Anoreg-BR, Doutor Claudio Marçal e o idealizador 
do evento convergência, Presidente da Anoreg, Paraíba, 
Doutor Germano Toscano.
          A noite contou ainda com a valsa dos 15 anos 
de convergência e com as atrações musiciais Amazônia 
Jazz Band e Gigi Furtado.
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Durante 48 horas, 04 equipes se preparam e tra-
balharam para trazer soluções inovadoras aos 
serviços de protesto. O Hackathon foi uma in-
ovação no evento de 2017. 48 participantes foram 
desafiados e apresentaram alternativas digitais e 
viáveis aos serviços extrajudiciais.
Segundo o gestor executivo do IEPTB-Pa, o Hack-
athon é a disrupção necessária para o aprimora-

Convergência 2017, inova 
com 1º Hackathon!

mento dos serviços com bases tecnológicas que 
venham  a atender à uniformização e qualidade 
das atividades de Protesto em todo o País.
A Hackathon Convergência teve como tema do 
Protesto Acessível.
A equipe vencedora foi a de Tocantins, e levou um 
final de semana na Capital do Brasil com direito a 
imersão na P21 Sistemas. 
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A importância da Postecipação 
para a sobrevivência 
dos Cartórios

          O assunto vem sendo discutido há algum tempo. Em Belém, fez parte 
da pauta da Convergência 2017, quando o Mestre em Direito Tributário, 
Maurício Zockun falou da importância da postecipação dentro da recu-
peração de crédito. Para Dr. Zockun, a postecipação dos emolumentos 
garantem, principalmente que os apresentantes não tenham o prejuízo 
duplicado com o pagamento antecipado aliado à dívida 
já adquirida na atividade comercial.
 No final de outubro, durante o 76º Encontro 
Nacional de Corregedores, em Salvador, o presi- 
dente do Instituto de Estudos de Protestos e 
Títulos do Brasil, seção Rio de Janeiro, Dr. Cel-
so Belmiro, também palestrou sobre o assunto 
e chamou a atenção dos corregedores gerais 
do Brasil e seus respectivos juízes auxiliares 
ao pedir que não deixassem os cartórios mor-
rerem. Para Dr. Belmiro, a competição com os 
birôs de créditos privados, que atuam de forma 
homogênea em todo o Brasil, com os mesmos 
valores e procedimentos, tem feito com que a 
apresentação de título a protesto caia anualmente, 
colocando em risco o exercício da atividade.
 Para o presidente do IEPTB-RJ, Cel-
so Belmiro, a postecipação do protesto com 
a implementação da gratuidade ao credor 
apresenta-se como o caminho para a con-
tinuidade dos serviços extrajudiciários. 
Acrescentou que é importante o Pro-
testo ser visto como um produto único 
pela sociedade e que tenha como prin-
cipais características, a apresentação 
e cancelamento de protesto por meio 
eletrônico, a alimentação obrigatória da 
base de dados da Central Nacional de 
Protesto, a uniformidade de valores de 
emolumentos e a postecipação do paga- 
mento dos emolumentos.
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Otimizar a recuperação de créditos judiciais e extrajudiciais, e reduzir a desjudicia-
lização, por meio de iniciativas, tais como: estimulação do protesto de título nas 
execuções fiscais.

Elaboração de uma cartilha, através da Assessoria de comunicação do IEPTB-PA 
juntamente com o gestor do Instituto, Willys Campos, para incentivar a adesão 
ao acordo pelas Prefeituras, visando estimular o protesto de certidões de dívi-
da ativa. Cartilha apresentada à Coordenação e aos representantes dos entes 
públicos envolvidos na 3ª reunião.

Em tramitação:

1- Encaminhado pelo presidente do IEPTB-PA, Dr. Armando Moura Pa-
lha ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Dr. Ricardo Nu-
nes, expediente solicitando autorização para publicar os editais de 
intimação dos devedores no Jornal do Protesto, com circulação 
diária, sem ferir o § 1º do art. 15 da Lei nº 9492/97. O Jornal 
estaria devidamente matriculado e registrado em Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas 
da Capital.

2- Encaminhado pelo presidente do IEPTB-PA, Dr. 
Armando Moura Palha ao presidente do Tribunal 
expediente solicitando, com urgência a poste-
cipação de pagamento de títulos, de custas 
e emolumentos, de expediente via Con-
vênio, homologado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará. 
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 O IEPTB-NEWS lança uma nova coluna nesta 
edição. O objetivo é colocar em discussão temas 
que possam informar, cada vez mais, ao leitor. Es-
ses temas não serão relativo apenas ao protesto, 
mas a toda e qualquer pauta jurídica relevante para 
a sociedade.
 Na estreia temos a honra de contar com as 
proposições do professor de Direito Civil e Direito 
Constitucional Aplicado na Universidade Federal 
do Pará e na Universidade da Amazônia e Diretor 
Nacional do IBDFAM, Dr. Zeno Veloso. Ele fala so-
bre união estável e o chamado namoro qualificado 
no Brasil – Equiparação entre conjugues e com-
panheiros. 
Para esta edição, começaremos com o conceito de 
união estável, argumentado pelo professor Zeno 
Veloso.
        A união estável é uma entidade familiar previs-
ta e protegida na Constituição do Brasil, art. 226, § 
3º, tão digna e respeitável quanto a que decorre do 
casamento. Seus requisitos são apontados no art. 
1.723 do Código Civil, que diz: “É reconhecida como 
entidade familiar a união estável entre o homem e 
a mulher, configurada na convivência pública, con-
tínua e duradoura estabelecida com o objetivo de 
constituição de família”.
      Por força de interpretação sistemática e cons- 
trutiva, o Supremo Tribunal Federal-STF reconhe-
ceu a existência de união estável, como entidade 
familiar, também entre as pessoas do mesmo sexo 
(cf. ADPF n. 132-RJ e ADIn. 4.277 – DF, julgamento 
conjunto, Relator Ministro Carlos Ayres Britto, de-
cisão unânime, com eficácia erga omnes e efeito 
vinculante, em 05 de maio de 2011) Para Marianna 
Chaves (Homoafetividade e Direito: proteção cons- 
titucional, uniões, casamento e parentalidade, 3ª 
ed., Curitiba: Juruá, 2015, pág. 268), esta decisão 
do Excelso Pretório “representou uma genuína 
quebra de paradigmas e um avanço para nosso Di-
reito das Famílias”. Marianna, aqui presente, neste 
evento, é Mestra pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Coimbra.
      Como se vê, essa entidade é uma situação de 
fato, classificada pelo notável Paulo Lôbo (Famílias, 
6ª ed., Saraiva/SP, 2015, p. 154) como “ato-fato 
jurídico”, que não depende para a sua constituição 
ou dissolução de formalidades ou solenidades, 

Falando de direitos

como o casamento, que, por sua vez, é ato jurídico 
formal e complexo: inicia-se com um processo de 
habilitação (CC, arts. 1.525 a 1.532), até chegar ao 
grande momento da solenidade da celebração (CC, 
arts. 1.533 a 1.535), constituição ou dissolução de 
formalidades ou solenidades como o casamento, 
que, por sua vez, é o ato jurídico formal e com-
plexo: inicia-se com um processo de habilitação 
(CC, arts. 1.525 a 1.532), até chegar ao grande mo-
mento da solenidade da celebração (CC, arts. 1.533 
a 1.535) seguida do assento do casamento no livro 
do registrador civil (CC, arts. 1.536). Por outro lado, 
os que vivem numa união estável ostentam con-
vivência more uxório, estão na posse do estado de 
casados formam uma família, espontânea e natu-
ralmente.
      Num livro precioso, Virgílio de Sá Pereira (Di-
reito de Família, 2ª ed., Rio de Janeiro: Livraria 
Freitas Bastos, 1959, p. 90) dá uma lição que se 
tornou clássica e era avançadíssima para o seu 
tempo; vou transcrevê-la com admiração e res-
peito, homenageando o seu autor: Agora, dizei-me 
que é que vedes quando vedes um homem e uma 
mulher, reunidos sob o mesmo teto em torno de 
um pequenino ser, que é fruto de seu amor? Vereis 
uma família. Passou por lá o juiz, com a sua lei, ou 
o padre, com seu sacramento? Que importa isso? 
O acidente convencional não tem força para apa-
gar o fato natural. 
     Em Portugal, a Lei nº 7/2001, de 11 de maio 
(atualizada pelas Leis nº 23/2010, de 30 de agosto 
e 2/2016, de 29 de fevereiro), art. 1º nº 2, conheci-
da como LUF, enuncia que a união de facto (pro-
tegida) é a situação jurídica de duas pessoas que, 
independentemente do sexo, vivam em condições 
análogas às dos cônjuges há mais de mais de dois 
anos. 
          Francisco Pereira Coelho e Guilherme de Olivei-
ra (Curso de Direito de Família, 2ª ed., v. I – Intro-
dução, Direito Matrimonial, Coimbra Editora, 2001, 
p. 84), ilustres professores da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, analisam a noção que 
a lei apresenta, e explicam: “As pessoas vivem em 
comunhão de leito, mesa e habitação (tori, mensae 
et habitationis), como se fossem casadas, apenas 
com a diferença de que não o são, pois não estão 
ligadas pelo vínculo formal do casamento. 
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20 anos da lei do 
Protesto de Títulos
no Brasil. IN: A Lei 9.492, que regulamenta o protesto de títulos 

no Brasil, completou 20 anos em 2017. Para o senhor, 
como esta lei contribuiu para o reconhecimento e a con-
solidação do Protesto como meio seguro para recupe- 
ração de crédito?
AP: a lei do protesto sem prever a ampliação do serviço 
de protesto hoje, criou as condições intrínsecas de 
atender a toda a sociedade. Foi através dela, de sua es-
trutura normativa que se consolidou o Instituto de Pro-
testo como Instituição jurídica e meio de recuperação 
de crédito seguro e eficiente. Na verdade, a Lei 9.492 
não estava especificamente determinando as formas de 
prestar serviços, mas criou as condições para que isso 
acontecesse, foi uma lei visionária no que tange à como 
deu-se seguimento no serviço de Protesto de Títulos. 

IN: senhor poderia citar alguns dos benefícios que a lei 
trouxe para a relação entre credor e devedor? 
AP: Trouxe transparência para o papel do protesto. Pas-
sou a atribuir responsabilidade à pessoa que queria 
protestar um título, antes esta poderia fazer de forma 
leviana, aleatória. Trouxe segurança não só para o cre-
dor, como para o devedor e também para os cartórios 
que fazem o registro dessa relação de inadimplência. 
Ela deixou claro os limites de atuação do Protesto.

IN: Como funcionava o Protesto antes da legislação que 
o regulamenta?
AP: De fato, os atos do Protesto eram os mesmos, no 
entanto a legislação era caótica, não estava organizada, 
situação essa que abriu um leque de questionamentos 
à nível judicial, conforme eu disse na minha palestra na 
Convergência 2017. Um dos problemas causados pela 
desorganização da legislação, era a distorção que se 
fazia entre os direitos e deveres das partes envolvidas, 
como um devedor incluir o cartório dentro da relação 
jurídica que os tabelionatos não tinham participação, 
era uma confusão. A lei trouxe uma resolução para es-
tes problemas, especificando os serviços do Protesto, a 
fim de melhorar e otimizar a relação entre credor e deve-
dor e as funções dos cartórios no processo. 

IN: O senhor é Tabelião do cartório Moura Palha há 
muitos anos. Quais foram os impactos iniciais que a 
promulgação da lei gerou no seu cartório?
AP: A lei pode ser considerada em dois aspectos: O as-
pecto visionário, como eu falei anteriormente e também 
no aspecto estatutário. O conteúdo da lei já estava sen-
do empiricamente desenvolvido, e ela veio organizar 
esses conhecimentos e dar sobretudo aos juízes, maior 
norteamento nas suas decisões, pois estes tinham di-
ficuldade pelo caos na legislação, os provimentos, de-
cretos e etc. não tinham uniformidade. Então como 
primeiro impacto, a lei proporcionou aos julgadores e a 
todos os usuários do Protesto uma forma orientada de 
utilizar o serviço.

IN: Quais as suas expectativas de evolução e moder- 
nização para a legislação do Protesto nos próximos 
anos? 
AP: Nós vivemos em uma realidade nova, que se pro-
funda e se modifica a cada dia que é a realidade digi- 
tal e o Protesto precisa estar preparado para atender às 
demandas de uma sociedade digital. Recentemente o 
CNJ passou a exigir que em qualquer ato seja à nível 
judicial ou extrajudicial, junto com suas informações, a 
pessoa deixe seu endereço eletrônico, porque a reali- 
dade caminha para isso. É possível que futuramente, a 
intimação seja feita eletronicamente e todos os proces-
sos funcionem à nível digital. Então eu vejo que surgirá 
a necessidade de adaptação em função dessa nova rea- 
lidade que vai ditar não só o protesto como todos os 
serviços extrajudiciais e até mesmo os judiciais. Inti-
mação eletrônica, Anuência eletrônica, a não utilização 
do papel como forma de estar ecologicamente correto, 
são aspirações da categoria que futuramente preci- 
sarão ser regulamentadas. E nós deveremos nos prepa-
rar essa realidade. Atualmente o Instituto de Protesto 
busca preparar os tabeliães para estas novas deman-
das, fazendo investimentos em mudanças de parâme- 
tros e de conduta, este é um dos nossos atuais desafios. 

Em setembro a lei 9.492, que regulamenta o Protesto no Brasil comemora 20 anos. Esta lei trouxe impor-
tante avanço para a sociedade. Com a promulgação da lei, os procedimentos do Protesto passaram a ter 
uma uniformidade e o Instituto de Protesto teve sua validade reconhecida. Conversamos um pouco com 
o presidente do Instituto de Protesto do Pará, Dr. Armando Moura Palha, que falou da importância da lei 
e as conquistas, ao longo desses anos.
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Perfil do 
Tabelionato
Com  Flávio Heleno

Instituo de Protesto: Como foi a sua história para 
se tornar tabelião da comarca de Barcarena? 
Dr. Flávio: Fui aprovado no último concurso de pro-
vas e títulos para provimento de delegações vagas 
no Estado do Pará. Sou paraense e já atuava na área 
jurídica aqui nosso Estado, porém meu cargo era 
voltado para a atividade processual. Assim, a mu-
dança para a atuação jurídica preventiva realizada 
pelas serventias extrajudiciais foi uma experiência 
muito interessante e gratificante, mostrando que o 
direito pode ser entendido como uma ferramenta 
de pacificação e não de propagação de conflitos. 

Instituo de Protesto: Qual a importância do protes-
to?
Dr. Flávio: O Protesto de Títulos é um instrumen-
to importante para evitar demandas judiciais 
desnecessárias. É no Protesto que os usuários vêm 
uma forma rápida de se obter um resultado finan-
ceiro desejado, sem que para isso seja necessário 
aguardar anos por um retorno. Uma prova do 
sucesso do Protesto de Títulos é a adesão em 
massa das Fazendas Públicas à utilização desta 
forma jurídica de cobrança. Digo forma jurídica de 
cobrança por ser necessário entender o Protesto 
sob o ponto de vista do usuário (que quer receber 
sua dívida) e não apenas sob o aspecto legal da 
constituição formal da inadimplência.

Instituo de Protesto: De que maneira a categoria 
tabeliã,  através do IEPTB-PA, ganha força na so-
ciedade?
Dr. Flávio: O Instituto apresenta uma visão de aten-
dimento pautada no contexto tecnológico atual. 
Em meio as novas tecnologias emergentes, que re-
sultam na agilidade dos procedimentos em geral e 
na facilidade quanto à obtenção de informações, o 
trabalho do IEPTB-PA ajuda o tabelião a prestar um 
serviço de forma cada vez mais adequada a este 
contexto. Assim, nossa categoria ganha maior visi- 
bilidade à medida que apresenta ao usuário final 
uma resposta ágil às suas demandas. Nesse pon-
to, o Protesto de Títulos é uma ferramenta que se 
revela cada vez mais útil a sociedade.

Instituo de Protesto: O Sr. Participou da 15ª Con-
vergência Nacional, o que o sr achou do evento? De 
que maneira eventos como este podem ajudar na 
classe de protesto?
Dr. Flávio: O evento foi muitíssimo impor-
tante por nos evidenciar a necessidade de 
se pensar e agir quanto às novas tecnolo-
gias, oportunidades e desafios existentes, vi-
abilizando a manutenção e mesmo amplia- 
ção da atividade de Protesto de Títulos. Um ponto 
que chamou bastante atenção foi a ênfase dada 
a necessidade de se explorar a oportunidade fa-

vorável à nossa classe, qual seja, a de que os conflitos tendem a ser evitados 
nos tempos atuais. Como sabemos, a essência das serventias extrajudiciais é 
justamente evitar conflitos. Contudo, é necessário se antecipar às mudanças 
tecnológicas, sob pena de nossos profissionais se verem superados por 
outras práticas que possam trazer resultados mais céleres e menos one- 
rosos.
Eventos dessa natureza, neste sentido, são importantes para 
se solidificar nos membros da classe o entendimento de que é 
necessário estar atualizado para os novos métodos de comuni-
cação e também atentos às demandas oriundas dos usuários, 
que são, de fato, a razão de existir dos Tabelionatos de Protes-
tos.

Instituo de Protesto: O que o Sr. espera para o futuro do protes-
to?

Dr. Flávio: Muito embora haja por parte de alguns receio de que 
a atividade se perca em meio à evolução, devemos lembrar que os 
notários e registradores são figuras que há séculos estão prestando 
serviços úteis às sociedades. Sua virtude está em dar uma resposta 
rápida ao usuário e também em pacificar as relações que estão 
por trás de cada ato praticado. Assim, vejo como promis- 
sora a atividade de Protesto de Títulos, ainda mais se 
forem conciliadas questões sensíveis relacionadas 
ao custo operacional, como, a título de exemplo, o 
tema da postecipação dos emolumentos.

Instituo de Protesto: Este ano comemora-se 
os 20 anos da lei 9.492, a lei que regulamen-
ta o serviço de protesto, quais benefícios 
e conquistas essa norma trouxe para o 
setor cartorário?

Dr. Flávio: Essa lei é conside- 
rada um marco para a ca- 
tegoria, pois profissionalizou ainda 
mais a atividade, delimitando onde 
começa e onde termina a respon- 
sabilidade do Tabelião. Evitou con-
fusões quanto ao interesse jurídi-
co sobre a cobrança realizada, 
trazendo maior tranquilidade e 
segurança à atividade exercida. 
Além disso, a referida norma abriu 
o horizonte para a realização am-
pla de protestos de diversos ou- 
tros documentos que eventual-
mente traduzam uma dívida. Em 
suma, trata-se de uma grande con-
quista da classe, que resultou em 
benefícios aos usuários de tal ativi- 
dade.
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A forma mais eficiente de recuperar o seu crédito 


