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IEPTB-PA assina novo acordo de 
cooperação técnica com Tribunal 
de Justiça do estado do Pará 

O objetivo é estimular o protesto de títulos 
para recuperação de créditos públicos

Cerimônia no Tribunal de Justiça do 
Pará apresenta concursados às 

Serventias Extrajudiciais do Pará

Provimento autoriza publicação 
eletrônica de editais através do 

Jornal de Protesto Pará
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Editorial

O Instituto de Estudos de Títulos e Protesto, seção 
Pará avança em mais uma conquista em prol dos serviços 
extrajudiciais de protesto, a partir do provimento 010 de 
21 de junho de 2018 que autoriza a publicação eletrônica 
de editais através do Jornal do Protesto Pará.

O provimento representa um avanço considerável na 
eficiência dos serviços registais do protesto, adequando-
os à realidade digital que permeia a sociedade e facilita 
o cumprimento do acordo técnico estabelecido entre o 
IEPTB-PA e o Tribunal de Justiça do Estado. 

Tais medidas, aceleram e ajudam na recuperação do 
crédito público e servem de exemplo para uma ampliação, 
eminente, da recuperação ativa do mercado, estimulando 
que outros setores econômicos da sociedade possam 
se beneficiar de um serviço célere e de qualidade, que 
trabalha com segurança e principalmente, visando o bem-
comum.

Nesta edição também celebramos o apoio ao Movimento 
Brasil Mais Moderno, que entre outros objetivos, incentiva 
sistema com segurança jurídica e estabilidade, fatores 
decisivos para a confiança da sociedade, empresários e 
investidores.

Uma boa leitura!

Armando Moura Palha
Presidente do IEPTB-PA

A revista Protesto.Pa é uma publicação do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil - Seção Pará
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A solenidade foi realizada dia 26 de junho, no 
Salão Nobre da Presidência do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, e foi presidida pela juíza titular 
da 1ª vara de execução fiscal da Capital, Kédima 
Pacífico Lyra. Entre as autoridades presentes 
estavam, o presidente do tribunal de justiça do 
estado do Pará em exercício,  desembargador 
do estado do Pará Leonardo de Manolo Tavares; 
o procurador geral do Estado, Ophir Filgueiras 

Cavalcante Jr;  o Juiz corregedor das comarcas 
do interior, Jose Antônio Ferreira Cavalcante; o 
procurador chefe da procuradoria da fazenda 
nacional do estado do Pará, Bruno Alves pinheiro; 
a procuradora chefe substituta da procuradoria 
federal do estado do Pará, Maria Amenaide Porto 
da Silva Soeiro; o procurador chefe substituto da 
procuradoria da união do estado do Pará, Leonardo 
de oliveira; o secretário de estado da fazenda, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ REALIZA 
EVENTO DE ASSINATURA DO NOVO ACORDO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Will Emanuel rendeiro de Noronha; o secretário 
municipal de assuntos jurídicos de Belém,  Aniel 
Coutinho da Silveira; o secretário municipal de 
finanças do município de Belém,  José Batista 
Capelone, e representando o IEPTB-PA, a vice-
presidente do Instituto de Estudos de Protesto 
de títulos do Brasil, seção Pará, Nelcy Maranhão 
Campos. 

A presidente da solenidade lembrou que “dentro 
do quadro estratégico do poder judiciário para o 
período de 2015 a 2020, existe um macro desafio 
impulso às execuções fiscais que visa promover 
ações institucionais voltados a situações de 
litígio de execução fiscal, além da meta 5 do 
CNJ instituída no âmbito do estado do Pará, por 
meio da portaria 58.90.2017, da presidência do 
Tribunal de Justiça do Pará, que visa estabelecer 
políticas de desjudicialização e de enfrentamento 
do estoque de processo e execução fiscal, tendo 
como iniciativas a estimulação do protesto de 
títulos nas execuções fiscais ajuizadas, além do 
Protesto extrajudicial como forma alternativa de 
cobrança”.

A juíza titular da 1ª vara de execução fiscal 
de Belém, vem desde 2015 atuando como 
coordenadora do macro desafio impulso as 
execuções fiscais por designação da presidência 
do Tribunal de Justiça. Umas das ações inseridas 
no plano de gestão consiste na estimulação do 
protesto de títulos para recuperação de créditos 
públicos. 

A referida ação tinha como objetivo inicial 
cumprir o acordo de cooperação técnica número 
025 de 2016 celebrado entre o Tribunal de justiça, 
o Instituto de Protesto e as Fazendas Públicas, 
onde o objeto consistia no envio para protesto das 
CDA’S emitidas pela união, estado e município. 

Inicialmente, foram realizadas várias reuniões 
com as procuradorias da união, estado e município 
de Belém, visando realizar um diagnóstico do que 
vinha sendo feito a nível de protesto de títulos, 
bem como identificar os entraves que estavam 
impedindo o integral cumprimento do acordo. 
Posteriormente, foi traçado um cronograma de 
trabalho com várias iniciativas. Depois de quase 
um ano de trabalho, fora elaborado um novo 
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acordo de cooperação técnica, assinado no dia 
26 de junho por todos os partícipes presentes na 
solenidade. 

Segundo Dr. Kédima a “ação foi de difícil 
cumprimento, por envolver entes das três 
esferas do governo: união, estado e municípios. 
Por isso a assinatura desse acordo é motivo de 
grande alegria e satisfação, não somente pela 
conclusão de uma ação importante dentro do 
plano de gestão do tribunal de justiça do estado 
do Pará, mas também e sobretudo pelos efeitos 
prospectivos que este acordo trará para os entes 
públicos participes, para o poder judiciário e para 
os cartórios de protesto.”

 O novo acordo teve seu objeto ampliado, 
permitindo a remessa para protesto das certidões 
de dívida ativa emitidas pela união, estado e seus 
municípios, decisões do tribunal de contas da 
União, do estado do Pará e seus municípios e das 
decisões judiciais nos termos do artigo 517 do 
novo CPC, independentemente de valor. 

Pelo novo acordo, os títulos de dívidas pública 
são enviados para protesto por meio das centrais 
de remessa de arquivos (CRA) de forma totalmente 
eletrônica, e segundo informações da corregedoria 
de justiça, o selo eletrônico já está em fase de teste 

e será brevemente implementado no estado do 
Pará, segundo a juíza, portanto, em pouco tempo, 
o protesto será totalmente eletrônico. 

O acordo permite a postecipação, ou seja, o 
protesto de títulos é feito independentemente de 
prévio depósito do valor relativo a emolumentos, 
custas ou quaisquer outras despesas, que serão 
pagas pelo devedor no ato elisivo do protesto. 

No curso do desenvolvimento da ação, houve a 
divulgação do acordo tendo formalizado o termo 
de adesão, as prefeituras de Jacundá, Bom Jesus 
do Tocantins, Parauapebas, Aurora do Pará, Santa 
Izabel, Itaituba, Altamira, Porto de mós, Oeiras 
do Pará, Santarém, Óbidos e Dom Eliseu e está 
em processo de adesão a prefeitura municipal de 
Ananindeua. 

Durante a ação o Instituto de Protestos e Títulos 
do Pará criou a Cartilha do Protesto, o Jornal do 
Protesto Pará e o Tribunal de Justiça implementou 
um portal do Protesto dentro do site do tribunal. 
Os veículos possuem as informações necessárias 
aos entes públicos partícipes do acordo, além dos 
relatórios anuais e mensais com dados referentes 
aos títulos protestados e valores recuperados. 

Nos sites das procuradorias foram inseridas 
ferramentas de divulgação, explicando ao devedor 

a necessidade de comparecer ao cartório para 
pagar as custas, visando levantar o protesto, 
sob pena de continuar negativado nos órgãos de 
proteção ao crédito e as corregedorias da capital 
e do interior, por meio do provimento conjunto 
número 010 de 11 de junho de 2018, acrescentou 
no código de normas dos serviços notariais e de 
registro do Estado do Pará, um artigo autorizando 
os tabelionatos de  protesto a realizar a publicação 
dos editais de intimação do devedor, por meio de 
plataforma eletrônica, disponibilizada pelo IEPTB-
Pa, de forma pública e gratuita na rede mundial de 
computadores. 

As publicações dos editais de intimação do 
devedor são feitas no Jornal do Protesto Pará, a 
exemplo de outros tribunais. 

Para entender a importância das ações de 
recuperação da dívida pública, a partir do protesto 
é importante que se registre, dados fornecidos pelo 
TJPA e aferidos pela coordenação de execução 
fiscal da capital, no ano de 2017, por exemplo, 
município de Belém teve uma recuperação de 
créditos de 1.400.000 e no primeiro trimestre 
do ano em curso, de 384.000. O estado do Pará 
recuperou créditos no ano de 2017 na ordem de 
120.000 e no primeiro trimestre deste ano na 
ordem de 1.656.000. A Procuradoria da Fazenda 
Nacional recuperou créditos em 2017 no importe 

de 6.419.000 e no primeiro trimestre deste ano 
na ordem de 3.113.000. A Procuradoria geral do 
Estado recuperou créditos em 2017 no importe de 
76.337. 

O acordo técnico entre o Tribunal de Justiça, 
o IEPTB-PA e a união do Estado do Pará e do 
município de Belém possibilitará a utilização 
do protesto como ferramenta às procuradorias, 
visando resgate eficiente e rápido do crédito 
público, bem como na redução do ajuizamento de 
ações, desafogando o judiciário e diminuindo a 
taxa de congestionamento nas varas de execução 
fiscal, no Estado do Pará e em especial no 
município de Belém, as varas de execução fiscal 
são as que têm maior volume de processos, as 
três varas de execução fiscal da comarca de Belém 
registram aproximadamente quase 200.000 ações 
ajuizadas, segundo dados fornecidos, durante a 
assinatura do acordo.

 A taxa de congestionamento é de mais de 90% 
e não se consegue reduzir esse número de ações, 
por isso, a utilização do Protesto como meio 
alternativo de cobrança, tem se apresentado como 
um instrumento positivo, valido e econômico com 
arrecadação de valor considerável pelos entes 
públicos e consequente diminuição no ajuizamento 
de ações de execução fiscal, esclarece a juíza 
Kédima Lyra. 

Fonte: Assessoria de Comunicação IEPTB-PA 
Reportagem/Texto: Arcângela Sena - DRT-PA 1182 

Fotos: IEPTB-PA/Jaime Diniz
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Durante a solenidade de assinatura do novo 

acordo de cooperação técnica entre o Tribunal 

de Justiça do Estado do Pará, os Entes Públicos 

e o Instituto de Estudos de Protesto e Títulos do 

Pará, o Jornal do Protesto Pará conversou com 

o juiz auxiliar da corregedoria das comarcas do 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE TJPA E 
IEPTB-PA É UM AVANÇO PARA O ESTADO,  DESAFOGANDO 
A VARA FISCAL, COMENTA JUIZ AUXILIAR DA 
CORREGEDORIA DAS COMARCAS DO INTERIOR.

interior, Dr. Jose Antônio Ferreira Cavalcante.

Para o juiz, o acordo vem intensificar as 

ações de recuperação do crédito público, at-

ravés dos serviços extrajudiciais de protesto, 

criando uma possibilidade real, célere e efici-

ente. “Há uma importância para os entes pú-

blicos, principalmente, porque vai favorecer a 

todos os envolvidos. O Tribunal, no sentido de 

colocar à disposição ferramentas necessárias 

para que os entes públicos recuperem os seus 

créditos, privilegiando naturalmente quem paga 

seus tributos com regularidade. 

O juiz auxiliar da corregedoria das comar-

cas do interior, também destacou a atuação 

do Jornal do Protesto Pará, que de acordo com 

o provimento  número 010 de 11 de junho de  

2018, acrescentou no código de normas dos 

serviços notariais e de registro do Estado do 

Pará, um artigo autorizando os tabelionatos 

de  protesto a realizar a publicação dos editais 

de intimação do devedor, por meio de platafor-

ma eletrônica, disponibilizada pelo IEPTB-PA, 

de forma pública e gratuita na rede mundial 

de computadores. Dr. José Antonio Ferreira, 

acredita ser um avanço, que possibilita um es-

tado de igualdade do Pará a vários estados da 

Fonte: Assessoria de Comunicação IEPTB-PA 
Reportagem/Texto: Arcângela Sena - DRT-PA 1182 

Nesse caso, após o protesto o título é 
devolvido ao apresentante. Portanto, 
deve-se entrar em contato com o 
credor para realizar o pagamento do 
título diretamente com o mesmo.

O protesto é meio mais rápido e eficaz 
para recuperação de crédito. Por ter 
amparo legal e fiscalização do poder 
público, o protesto é uma das formas 
mais seguras para receber as suas 
dívidas.

Como faço para efetuar o 
pagamento se o título já 

foi protestado?

Principais vantagens do 
protesto: 

fique por dentroFederação que já adotaram esse pro-

cedimento, privilegiando a celeridade 

do ato para que sejam recuperados 

mais rapidamente os créditos públi-

cos sem muita burocracia. 

Durante a entrevista, o juiz fa-

lou das expectativas quanto aos 

serviços de protesto para a recuper-

ação da dívida ativa no segundo se-

mestre. “No segundo semestre, com 

relação a protesto e também a outros 

atos registrais e de notas, estamos 

com o selo eletrônico que já está 

prestes a entrar em funcionamento 

e vai favorecer bastante os serviços 

cartoriais, estamos desenvolvendo 

também um sistema eletrônico para 

cobrança de custas judiciais através 

do protesto, quer dizer, antes de en-

caminhar o valor das custas proces-

suais para serem executadas pela 

Fazenda, através desse sistema de-

vemos encaminhar para o cartório 

de protesto efetuar a cobrança, caso 

não haja o pagamento, será protesta-

do e só depois do protesto que irá 

para a Fazenda a certidão para fins 

de execução, privilegiando a desju-

dicialização, fazendo o possível para 

recuperar o crédito antes de ajuizar 

para desafogar as varas de execução 

fiscal”, finaliza Dr. José Antonio Fer-

reira.
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O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dia 

21 de junho de 2018, publicou um provimento 

conjunto entre as Corregedorias de Justiça das 

comarcas da capital e do interior, que autoriza a 

publicação eletrônica de editais através do Jornal 

de Protesto. 

A publicação tem por objetivo o aumento 

considerável da eficiência dos serviços registrais 

do protesto, adequando-os às exigências da atual 

realidade digital da sociedade, além de prestar um 

serviço em concordância com a preservação do 

meio ambiente, eliminando a utilização de papel 

impresso.  A partir do presente momento, os editais 

da capital do Estado serão enviados diariamente 

pelos cartórios de Protesto para o Instituto de 

Protesto do Estado do Pará e serão publicados 

de forma moderna e eficiente em uma ferramenta 

de ampla divulgação, fácil acesso à população, 

transparência e segurança nas informações, o 

Jornal do Protesto.  

É notória a grande utilidade dos Jornais de 

Protestos eletrônicos implantados nos mais 

importantes Estados da Federação, todos 

publicando editais de informação: São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Minas, Brasília, Amazonas, Paraíba, 

Santa Catarina. O Jornal do Protesto do Estado 

Pará está em sua 139ª edição com circulação 

diária e veiculação específica de matérias 

legislativas e de interesse público referente a 

atividade extrajudicial, atendendo as exigências 

legais e formais da intimação e obedecendo às 

regras de segurança e autenticidade no padrão 

Provimento autoriza publicação eletrônica 
de editais através do Jornal de Protesto Pará

ICP-Brasil.

A veiculação eletrônica torna possível publicar 

editais de intimação de protesto referentes aos 

títulos de Dívida Ativa encaminhados pelas 

procuradorias da Fazenda Nacional, Estadual 

e Municipal, cujas custas e emolumentos são 

devidos somente no ato elisivo do protesto, isto 

é, sem ônus para o credor, assim aumentando o 

percentual de recuperação de ativos públicos 

e atendendo as metas estabelecidas no 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, especificamente no Plano Macro Desafio 

de Impulso às Execuções fiscais, sob a gestão da 

Dra. Juíza Kédima Pacífico Lira.  

A publicação eletrônica dos editais de protesto 

torna-se um processo mais célere e de fácil 

acesso ao consumidor, podendo ser acessada 

por diferentes dispositivos conectados à Internet 

(computadores, telefones, laptops ou tablets). 

A adoção de práticas digitais faz com que as 

informações sejam reconhecidas de forma 

imediata e gratuita, possibilitando ao suposto 

devedor acesso às informações, dando-lhe tempo 

de contestar, responder ou pagar o título antes que 

o protesto seja efetivado. Acrescente-se o fato 

de que, com as publicações eletrônicas, haverá 

acréscimo no recolhimento das taxas do Fundo 

de Recuperação do Judiciário assim como o da 

Gratuidade.

Para consultar os editais de Protesto acesse: 

www.jornaldoprotestopa.com.br

Fonte: Assessoria de Comunicação IEPTB-PA 
Reportagem/Texto: Arcângela Sena - DRT-PA 1182 
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Cerimônia no Tribunal de Justiça do Pará 
apresenta concursados às Serventias 
Extrajudiciais do Pará

Ao longo do ano de 2016, os candidatos 

a ocupar as Serventias Extrajudiciais do Pará 

passaram por inúmeras provas.  Inicialmente, 

554 candidatos foram classificados no processo 

seletivo. 212 declinaram da escolha, 173 

escolheram o cartório onde desejam atuar, 163 

não compareceram, 4 desistiram e 2 escolheram 

uma serventia indisponível. 

 271 serventias paraenses estavam 

disponíveis. Destas 96, não foram escolhidas por 

nenhum dos aprovados. 

 Para o desembargador José Maria 

Teixeira do Rosário, que comandou a cerimônia 

de investidura dos concursados, em Belém, no 

Fórum Cível, no último dia 28 de maio, o número 

expressivo de candidatos concursados investidos 

é muito significativo para o Estado.

Previsto na Constituição Federal de 1988, 

os serviços notariais e de registro possuem 

caráter técnico e administrativo, e visam garantir 

a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia 

dos atos jurídicos. Tais serviços são exercidos 

em caráter privado, após aprovação em rigoroso 

concurso público de provas e títulos.

 O Instituto de Estudos de Protesto 

de Títulos do Brasil, seção Pará, na figura de 

seu presidente, Armando Moura Palha, estava 

presente na cerimônia e deu os cumprimentos aos 

novos concursados para atuação às Serventias 

Extrajudiciais do Estado do Pará.

Fonte: Assessoria de Comunicação IEPTB-PA 
Reportagem/Texto: Arcângela Sena - DRT-PA 1182 

Fotos: IEPTB-PA/Jaime Diniz

O Movimento Brasil + Moderno reúne empresários, agentes públicos, 
homens e mulheres que lutam para construir um País mais moderno 
e próspero.

Um Brasil mais moderno é aquele no qual a 
gestão pública eficaz cria e estimula, de fato, um 
ambiente favorável aos negócios. É um Brasil com 
equilíbrio fiscal e eficiência nos gastos públicos, 
orientado para um capitalismo corresponsável 
no qual o espírito empreendedor seja estimulado. 
Brasil mais moderno é um país com capacidade 
de inovar, incorporar as novas dinâmicas das 
novas tecnologias e ao mesmo tempo oferecer um 
sistema com segurança jurídica e estabilidade, 
fatores decisivos para a confiança da sociedade, 
empresários e investidores.

 
Entre os fatores estão:
- Juros baixos com segurança jurídica

A oferta de juros baixos favorece o crédito 
produtivo e reduz a inadimplência, proporcionando 
agilidade e segurança jurídica nos negócios. Mas 
para os juros baixarem, não há solução mágica. É 
preciso que o spread dos bancos diminua, que haja 
maior concorrência no setor bancário, redução  
da carga tributária e manutenção da segurança 
jurídica. De acordo com recente estudo preparado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), o Brasil possui umas das cargas tributárias 
mais elevadas do mundo e um sistema complexo 
de pagamento de impostos, que são os principais 
entraves para que o país tenha um ambiente de 
negócios favorável ao crescimento econômico.

 
- Apoio ao Poder Judiciário

O Poder Judiciário tem sido responsável 
pelas principais mudanças do Brasil. Ao mesmo 
tempo atua para garantir e zelar pela segurança 

jurídica no ambiente social, para consumidores e 
empresas.A manutenção de muitas atividades dos 
Tribunais de Justiça e das Defensorias Públicas 
conta com recursos oriundos dos Cartórios de 
Protesto, entidades privadas e de fé pública, 
que também colaboram na intermediação de 
conflitos , evitando congestionamento de ações 
no Judiciário.

 
- Proteção de Dados

O Movimento Brasil Mais Moderno defende 
a cidadania individual e empresarial quando o 
assunto é proteção e privacidade dos dados. Um 
país mais moderno precisa de políticas públicas 
sólidas que possam proteger os cidadãos, as 
empresas e punir rigorosamente apropriações 
sem consentimento explícito, vazamentos e uso 
indevido de dados. O debate em torno do cadastro 
positivo, projeto que torna ainda mais crítica a 
ausência de proteção aos dados pessoais no Brasil, 
irá expor os dados de milhares de consumidores, 
ignorando os aspectos jurídicos constitucionais . 
Estes dados preciosos, que pertencem a cada um 
dos brasileiros, sejam pessoas físicas e jurídicas, 
serão comercializados em um modelo de negócios 
que beneficiará grandes grupos. As informações 
dos brasileiros e suas famílias se transformação 
em propriedade de empresas de birôs de crédito e 
centrais e informações privadas. Na contramão dos 
países mais modernos, democráticos e avançados 
economicamente.  Proteção à privacidade é direito 
fundamental e é um dos valores mais importantes 

deste século digital.

FONTE: http://movimentobrasilmaismoderno.org/ 
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Iº Encontro Nacional dos 
Comunicadores de Protesto

Realizado dia 14 de junho, em São Paulo, o 

I Encontro Nacional dos Comunicadores de Pro-

testo teve como objetivo de alinhar e fortalecer 

as ações comunicacionais desenvolvidas pelos 

Cartórios de Protesto de todo o Brasil.

O encontro, que foi realizado no auditório 

da Sede do Instituto de Estudos de Protesto de 

Títulos do Brasil (IEPTB-BR), reuniu represen-

tantes dos Estados do Pará, Maranhão, Goiás, 

Minas Gerais, Bahia, Brasília, Pernambuco, Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, 

Rondônia, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo. 

A representante do IEPTB-PA foi a jornalista 

e publicitária Arcângela Sena, responsável pela 

comunicação integrada do Instituto, no Estado

A abertura do Encontro contou com a pre-

sença do Vice-Presidente do Instituto de Protes-

tos, Dr. Cláudio Marçal e dos sócios proprietários 

da LS Comunicação, empresa responsável pela 

Comunicação do IEPTB-BR, Armando Medeiros e 

Larissa Squeff.

“O alinhamento dos discursos em todos os 

Estados torna muito relevante o encontro para 

que todos os Institutos possam trabalhar de for-

ma uniforme os procedimentos”, destacou Dr. 

Cláudio Marçal, vice-presidente do IEPTB-BR.

Além da troca de experiências e boas práticas 

exercidas em cada seção estadual do IEPTB, o 

encontro traçou um plano de comunicação inte-

gram com ações imediatas a serem desenvolvi-

das por todos os Institutos.

Uma das ações está pautada no Movimen-

to Brasil + Moderno, que que tem como gestão 

promotora, os IEPTB e reúne empresários, agen-

tes públicos, homens e mulheres que lutam para 

construir um País mais moderno e próspero. 

Buscando um Brasil com uma gestão pública efi-

caz, para criar e estimular, de fato, um ambiente 

favorável aos negócios

Saiba mais sobre o Movimen-

to Brasil Mais Moderno através do site:  

http://movimentobrasilmaismoderno.org/ 

Fonte: Assessoria de Comunicação IEPTB-PA 
Reportagem/Texto: Arcângela Sena - DRT-PA 1182 

Falta pouco para o Encontro Nacional de Tabeliães de Protesto de Títulos 
e Documentos de Dívida, o Convergência 2018. O evento, que ocorre pela 
primeira vez em Pernambuco, vai ser realizado de 19 a 21 de setembro, no 
Sheraton Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. “O encontro vai 
proporcionar uma ótima oportunidade de adquirir conhecimento e também de 
compartilhar ideias”, afirma a presidente do Instituto de Protesto de Títulos - 
Seção Pernambuco (IEPTB-PE), Isabella Falangola.

O objetivo do Convergência é reunir tabeliães de protesto de todo o Brasil 
em torno de discussões sobre estudos e inovações que busquem colaborar 
com o desenvolvimento profissional, tecnológico e administrativo dos 
serviços cartoriais. Entre os temas que vão ser discutidos nos três dias de 
evento estão os direitos do devedor, a motivação focada no serviço público 
e a transformação digital nos cartórios. Os assuntos vão ser debatidos por 
nomes como Patrícia Peck Pinheiro, especialista em negócios pela Harvard 
Business School, e Mário Frota, diretor do Centro de Estudos de Direito do 
Consumo de Coimbra (CEDC).

“As expectativas para o evento são as melhores possíveis. Principalmente, 
porque estaremos comemorando os 30 anos de criação do Instituto de 
Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB-BR) e, em paralelo, os 15 anos da Seção de 
Pernambuco”, revela Isabella Falangola. “Acabou sendo uma feliz coincidência”, 
completa a presidente do IEPTB-PE. As inscrições para o Convergência 2018 
estão abertas e podem ser feitas no site www.convergenciape2018.com.br
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Com este novo procedimento integrado em 

todo país, os Cartórios de Protestos estimam 

uma economia de aproximadamente R$ 450 

milhões ao ano para o setor produtivo.

Outra vantagem: no texto proposto ao PL 

10.365/2018, quem arca com os custos de 

um não-pagamento por parte do devedor é 

o cartório e não mais o credor. Além disso, 

o novo sistema não traz qualquer tipo de 

prejuízo para o devedor. Ele será intimado 

a pagar o valor da dívida protestada e os 

emolumentos devidos ao cartório.

Os cartórios de protesto são um 

importante braço auxiliar do Poder Judiciário 

e são fiscalizados de forma permanente. 

Todos os serviços prestados e a fixação de 

valores das taxas dependem das normas dos 

Tribunais de Justiça ou de Leis Estaduais. O 

protesto é uma segurança para o empresário 

resgatar seus créditos, pois o índice de 

recuperação da dívida chega a 60%.

O PL 10.365 significa eficiência para o 

credor e garantia de segurança jurídica para 

o devedor.

PROJETO DE LEI 10365/2018

Altera o art. 37 da Lei n.º 9.492, de 10 

de setembro de 1997, para determinar que 

todos os atos procedimentais referentes 

às duplicatas e outros títulos de dívida 

encaminhados a protesto independem 

de prévio pagamento de emolumentos e 

despesas, que deverão ser quitadas após o 

efetivo recebimento dos valores devidos.

https://bit.ly/2MpjxKB

PROJETO DE LEI 9327/2017

Dispõe sobre a emissão de duplicata sob 

a forma escritural

https://bit.ly/2KQXU0Q

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 441/2017

Altera a Lei Complementar nº 105, de 

10 de janeiro de 2001, e a Lei nº 12.414, de 

9 de junho de 2011, para dispor sobre os 

cadastros positivos de crédito e regular a 

responsabilidade civil dos operadores.

https://bit.ly/2HN7jVK

PROJETO DE LEI 4060/2012

Dispõe sobre o tratamento de dados 

pessoais, e dá outras providências.

https://bit.ly/2gbMESN

FONTE: http://movimentobrasilmaismoderno.org/ 

Empresário poderá 
protestar título 
SEM CUSTO, menos 
no Estado do Pará

Projeto de Lei 10.365 foi criado para que 

todas as empresas tenham a oportunidade 

de recuperar dívidas, através de protesto de 

títulos, sem ter que antecipar pagamento.

A postergação do pagamento dos valores 

quando é aberto um protesto já existe em 

17 dos 27 Estados do Brasil. No estado 

de São Paulo, por exemplo, em quase 

2/3 dos títulos que são levados a 

protesto já passam por esse sistema. 

No entanto, nos outros 10 estados o acesso 

ao serviço eficaz do protesto de títulos depende 

da antecipação do pagamento das taxas. É o 

caso do Estado do Pará, que há mais de um ano, 

vem tentando, através do IEPTB-PA, que a postecipação  

se torne uma ferramenta gratuita de benefício ao credor.

A grande vantagem do projeto de lei é a possibilidade de se trabalhar com um único sistema em 

todo país e com menor custo para as empresas.

O PL 10.365/2018 é importante porque muitos pequenos e médios empresários – e até mesmo 

pessoas físicas -, não têm como antecipar o pagamento das taxas para protestar os devedores, o que 

dificulta a recuperação dos créditos. Com a aprovação deste projeto, fica dispensado o pagamento 

antecipado dos emolumentos aos cartórios de protesto, garantindo um acesso mais amplo e justo 

ao serviço.
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Autorizada a mediação e incentivo a 
quitação ou renegociação de dívidas 
aos tabelionatos de protesto

PROVIMENTO N. 72, DE 27 DE 
JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre medidas de incentivo 
à quitação ou à renegociação de 
dívidas protestadas nos tabelionatos 
de protesto do Brasil.

O CORREGEDOR NACIONAL DA 
JUSTIÇA, usando de suas atribuições 
constitucionais, legais e regimentais 
e CONSIDERANDO o poder de 

fiscalização e de normatização do 
Poder Judiciário dos atos praticados 
por seus órgãos (art. 103-B, § 4º,I, II 
e III, da Constituição Federal de 1988);

CONSIDERANDO a competência 
do Poder Judiciário de fiscalizar os 
serviços extrajudiciais (arts. 103-B, § 
4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição 
Federal);

CONSIDERANDO a competência da 

Corregedoria Nacional de Justiça de ex
pedir provimentos e outros atos normativos 

destinados ao aperfeiçoamento das atividades 
dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos serviços 
extrajudiciais de cumprir as normas técnicas 
estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 
38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);

CONSIDERANDO a incumbência do 
Conselho Nacional de Justiça de consolidar 
uma política pública permanente de incentivo e 
aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais 
de solução de litígios (Resolução CNJ n.125, de 
29 de novembro de 2010);

CONSIDERANDO a necessidade de 
organização e uniformização de procedimentos 
consensuais de solução de conflitos, a serem 
realizados, de forma facultativa, pelos serviços 
extrajudiciais;

Edição nº 119/2018 Brasília - DF, 
disponibilização sexta-feira, 29 de junho de 
2018.

CONSIDERANDO as disposições do Código 
de Processo Civil, da Lei n. 13.140, de 26 de 
junho de 2015, e as sugestões e aquiescência 
da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania 
(CAJC), do Conselho Nacional de Justiça, 
RESOLVE:

Art. 1º Dispor sobre medidas de incentivo 
à quitação ou renegociação de dívidas 
protestadas nos tabelionatos de protesto do 
Brasil.

Art. 2º As medidas de incentivo à quitação 
ou à renegociação de dívidas protestadas 
nos tabelionatos de protesto serão medidas 
prévias e facultativas aos procedimentos de 
conciliação e mediação e deverão observar os 
requisitos previstos neste provimento.

Art. 3º As corregedorias-gerais de justiça dos 
Estados e do Distrito Federal e dos Territórios 
manterão em seu site listagem pública 
dos tabelionatos de protesto autorizados a 

realizar as medidas de incentivo à quitação 
ou à renegociação de dívidas protestadas e 
os procedimentos de conciliação e mediação, 
indicando os nomes dos conciliadores e 
mediadores, de livre escolha das partes.

§ 1º O processo de autorização dos 
tabelionatos de protesto deverá ser submetido 
ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos (NUPEMEC) dos 
tribunais e às corregedorias-gerais de justiça 
dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Territórios.

§ 2º O processo de autorização mencionado 
no parágrafo anterior deverá ser instruído com 
os seguintes documentos:

I – plano de trabalho, indicando a estrutura 
existente para a prestação de serviço de 
conciliação e mediação;

II – proposta de fluxograma do procedimento 
para a quitação ou a renegociação de dívidas

protestadas;
III – cópia dos certificados de capacitação 

dos conciliadores e mediadores, nos termos da
Resolução CNJ n. 125/2010.
Art. 4º As medidas de incentivo à quitação 

ou à renegociação de dívidas protestadas nos 
tabelionatos de protesto serão consideradas 
fase antecedente à possível instauração de 
procedimento de conciliação ou de mediação.

Parágrafo único. As mencionadas medidas 
serão adotadas pelos delegatários ou por 
seus escreventes autorizados, e as sessões de 
conciliação e de mediação deverão observar as 
regras dispostas no Provimento CN-CNJ n.67, 
de 26 de março de 2018.

Art. 5º O procedimento de incentivo à quitação 
ou à renegociação de dívidas protestadas terá 
início mediante requerimento do credor ou do 
devedor, pessoalmente no tabelionato onde foi 
lavrado o protesto; por meio eletrônico; ou por 
intermédio da central eletrônica mantida pelas 
entidades representativas de classe.

Parágrafo único. O procedimento não poderá 
ser adotado se o protesto tiver sido sustado ou 
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cancelado.
Art. 6º São requisitos mínimos para 

requerer medidas de incentivo à quitação 
ou à renegociação de dívidas protestadas e 
procedimentos de conciliação e de mediação:

I – qualificação do requerente, em especial, 
o nome ou denominação social, endereço, 
telefone e e-mail de contato, número da carteira 
de identidade e do cadastro de pessoas físicas 
(CPF) ou do cadastro nacional de pessoa 
jurídica (CNPJ) na Secretaria da Receita 
Federal, conforme o caso;

II – dados suficientes da outra parte para 
que seja possível sua identificação e convite;

III – a indicação de meio idôneo de 
notificação da outra parte;

IV – a proposta de renegociação;
V – outras informações relevantes, a critério 

do requerente.
Art. 7º Após o recebimento e protocolo 

do requerimento, se, em exame formal, for 
considerado não preenchido algum dos 
requisitos previstos no artigo anterior, o 
requerente será notificado, preferencialmente 
por meio eletrônico, para sanar o vício no prazo 
de 10 (dez) dias.

§ 1º Se persistir o não cumprimento de 
qualquer dos requisitos, o pedido será rejeitado.

§ 2º A inércia do requerente acarretará 
o arquivamento do pedido por ausência de 
interesse.

Art. 8º No requerimento de medidas de 
incentivo à quitação ou à renegociação de 
dívidas protestadas, o credor poderá conceder 
autorização ao tabelião de protesto para:

I – expedir aviso ao devedor sobre a 
existência do protesto e a possibilidade de 
quitação da dívida diretamente no tabelionato, 
indicando o valor atualizado do débito, 
eventuais condições especiais de pagamento e 
o prazo estipulado;

II – receber o valor do título ou documento de 
dívida protestado, atualizado monetariamente 
e acrescido de encargos moratórios, 
emolumentos, despesas do protesto e encargos 
administrativos;

III – receber o pagamento, mediante 
condições especiais, como abatimento parcial 
do valor ou parcelamento, observando-se as 
instruções contidas no ato de autorização do 
credor;

IV – dar quitação ao devedor e promover o 
cancelamento do protesto.

§ 1º O valor recebido será creditado na 
conta bancária indicada pelo credor ou será 
colocado a sua disposição no primeiro dia útil 
subsequente ao do recebimento.

§ 2º Os encargos administrativos referidos 
no inciso II do caput deste artigo incidirão 
somente na hipótese de quitação on-line da 
dívida ou de pedido de cancelamento por 
intermédio da central eletrônica mantida pelas 
entidades representativas de classe, em âmbito 
nacional ou regional, e serão reembolsados 
pelo devedor na forma e conforme os valores 
que forem fixados pela entidade e informados à 
corregedoria-geral de justiça local.

§ 3º Serão compreendidas como 
encargos administrativos as despesas com 
compensação de boleto bancário, operação 
de cartão de crédito, transferências bancárias, 
certificação digital (SDK, framework, certificado 
de atributo e de carimbo de tempo) e outras que 
forem previstas em normas estaduais, desde 
que indispensáveis para a prestação do serviço 
por meio da central informatizada. Edição nº 
119/2018 Brasília - DF, disponibilização sexta-
feira, 29 de junho de 2018.

§ 4º A autorização deverá ter prazo de 
vigência especificado, e o credor deverá 
atualizar os dados cadastrais fornecidos, 
especialmente os bancários. CRÉDITO: PROTESTODETITULOS.ORG.BR

§ 5º Se ajustado parcelamento da dívida, 
o protesto poderá ser cancelado após 
o pagamento da primeira parcela, salvo 
existência de estipulação em contrário no 
termo de renegociação da dívida.

Art. 9º A qualquer tempo, o devedor poderá 
formular proposta de pagamento ao credor, 
caso em que será expedido aviso ao credor 
acerca das condições da proposta, arcando o 
interessado com a eventual despesa respectiva.

Art. 10. O credor ou o devedor poderão 
requerer a designação de sessão de conciliação 
ou de mediação, aplicando-se as disposições 
previstas no Provimento CN-CNJ n. 67/2018.

Art. 11. Os tabelionatos de protesto do 
Brasil poderão firmar convênio com a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios para 
adoção das medidas de incentivo à quitação ou 
à renegociação de dívidas protestadas.

Art. 12. O convênio de que trata o artigo 
anterior, em âmbito nacional, dependerá da 
homologação da Corregedoria Nacional de 
Justiça.

Parágrafo único. O Instituto de Estudos 
de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB/
BR) formulará pedido de homologação à 
Corregedoria Nacional de Justiça via PJe.

Art. 13. O convênio mencionado no art. 11 
deste provimento, em âmbito local, dependerá 
da homologação das corregedorias de justiça 
dos Estados ou do Distrito Federal, às quais 
competirá:

I – realizar estudo prévio acerca da 
viabilidade jurídica, técnica e financeira do 
serviço;

II – enviar à Corregedoria Nacional de 
Justiça cópia do termo celebrado em caso 
de homologação, para disseminação de boas 
práticas entre os demais entes da Federação.

Art. 14. Enquanto não editadas, no âmbito 
dos Estados e do Distrito Federal, normas 

específicas relativas aos emolumentos, 
observadas as diretrizes previstas pela Lei n. 
10.169, de 29 de dezembro de 2000, aplicar-
se-á às medidas de incentivo à quitação ou à 
renegociação de dívidas protestadas a tabela 
referente ao menor valor de uma certidão 
individual de protesto; às conciliações e às 
mediações extrajudiciais, a tabela referente ao 
menor valor cobrado na lavratura de escritura 
pública sem valor econômico, incidindo 
as disposições previstas na Seção VII do 
Provimento CN-CNJ n. 67/2018.

§ 1º O pagamento dos emolumentos 
pelas medidas de incentivo à quitação ou à 
renegociação de dívidas e pelas conciliações 
e mediações extrajudiciais não dispensará 
o pagamento de emolumentos devidos pelo 
eventual cancelamento do protesto.

§ 2º Será vedado aos tabelionatos de 
protesto receber das partes qualquer vantagem 
referente às medidas de incentivo à quitação 
ou à renegociação de dívidas protestadas e 
às sessões de conciliação e de mediação, 
exceto os valores previstos no art. 8º, II, deste 
provimento, os emolumentos previstos no 
caput deste artigo e as despesas de notificação.

Art. 15. Será vedado aos tabelionatos de 
protesto estabelecer, em documentos por 
eles expedidos, cláusula compromissória de 
conciliação ou de mediação extrajudicial.

Art. 16. Aplica-se o disposto no art. 132, caput 
e § 1º, do Código Civil brasileiro à contagem 
dos prazos, bem como as disposições do 
Provimento CN-CNJ n. 67/2018.

Art. 17. Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação, permanecendo válidos 
os provimentos editados pelas corregedorias 
de justiça no que forem compatíveis.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
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Tanto o crédito para indivíduos como o 

crédito das empresas, gerados pela circulação 

de mercadorias e serviços, sofrem o impacto 

das oscilações dos ciclos de expansão e 

retração. E quando se fala em crédito uma 

variável importante é a inadimplência, causada 

por por diversos fatores, inclusive pelas 

oscilações dos ciclos econômicos.

Daí a necessidade de esforços de 

recuperação de crédito com absoluta 

legalidade, economicidade e eficiência. 

No imenso mercado de títulos emitidos 

diariamente no Brasil, há também uma parte 

que não são pagos. Como a recuperação de 

créditos é importante para toda a economia, 

deve ser realizada com rapidez e segurança. 

Levar o conflito dos títulos não pagos para o 

Poder Judiciário é sobrecarregar uma instância 

que vem desempenhando notável papel na 

construção de um eficiente sistema de justiça 

para o Brasil.

Por isto, como instância intermediária dos 

longos processos de execução, existe o protesto 

de títulos, uma forma eficaz e juridicamente 

segura de atuação neste mercado. Embora 

pouco conhecido pelo cidadão comum, o 

protesto é muito utilizado no ambiente de 

negócios. É uma solução extrajudicial que 

estimula o mercado, proporciona retorno do 

crédito e contribui para relações de crédito 

transparentes.

A eficácia deste instrumento tem números: 

mais de 60% dos títulos e documentos de 

dívida enviados a protesto são solucionados 

em até três dias úteis. É o meio mais rápido e 

eficaz para recuperação de crédito.

Por ter amparo legal e fiscalização do 

setor público, o protesto é uma das formas 

mais seguras para receber dívidas. Em todos 

os municípios existe um cartório onde o 

instrumento do protesto pode ser utilizado.

PROTESTO É EFICIÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CRÉDITOS: MOVIMENTOBRASILMAISMODERNO.ORG.BR



26 27

perfil do 
Tabelionato
Com Renata Rodrigues Almeida

Instituto de Protesto: Como foi a 
sua história para se tornar tabeliã da  
comarca de Monte Alegre? 

Renata Rodrigues: A minha história se repete 
como a de muitos concursados delegatários 
por esse Brasil, que fizeram investimento de 
estudo e de tempo, principalmente pelos diver-
sos obstáculos que permeia os Concursos de 
Cartórios no país, para só então, assumirmos 
uma Serventia Notarial e Registral, e prestar-
mos um serviço de qualidade ao usuário. A 
minha trajetória se perfaz em quase 5 (cinco) 
anos de estudos, viagens para realização de 
provas, renúncias,  e dedicação. Mas Graças a 
Deus alcancei o objetivo almejado.

Instituto de Protesto: Qual a importância do 
protesto? 

Renata Rodrigues: O instituto do protesto já é 
importante por natureza, mas no contexto da 
atual economia brasileira ele é importantíssi-
mo, haja vista ser um caminho célere, eficaz e 
seguro de cobrança e de contribuição para o 
pagamento de dívidas. Contribui de forma efi-
caz na vida empresarial brasileira.3

Instituto de Protesto: De que maneira a cate-
goria tabeliã, através do IEPTB-PA, ganha força 

na sociedade?

Renata Rodrigues: A categoria ganha for-
ça, pois o IEPTB-PA contribui para os pro-
testos com presteza, celeridade, efici-
ência e pontualidade. Os protestos por 
intermédio do IEPTB-PA são objetivos e 
transparentes o que transmite confiança ao 
usuário e beneficiário do serviço, e reflete em 
quem os prestas, que somos nós Tabeliões. 

Instituto de Protesto: Que recado a Sra. daria 
para aqueles colegas que ainda não percebe-
ram a importância das interações e inovações 
de procedimentos do Protesto? 

Renata Rodrigues: É muito importante contri-
buirmos para o avanço da sociedade no aspec-
to da informação e da melhoria na circulação 
de riquezas, e sem dúvida alguma, um Tabelio-
nato de Protesto eficiente, integrado, e trans-
parente contribui para isso. 

Instituto de Protesto: Como o protesto pode 
ser um instrumento eficiente na recuperação 
de CDA´S? 

Renata Rodrigues: O protesto se tornou um 
instrumento importantíssimo e eficiente na re-
cuperação de CDA´S pois alcança com maior 

agilidade e facilidade o sujeito passivo da CDA. 
O Cartório de Monte Alegre recebeu no ultimo 
mês e continua a receber remessas elevadas 
de CDA´s a serem submetidas ao procedimen-
to de protesto. E em razão da proximidade fí-
sica com o sujeito passivo, na maioria das 
vezes, torna-se um meio eficiente de recebi-
mento. Importante destacar, que há situações 
em que o sujeito passivo alega que nem tinha 
conhecimento do débito, o que a nosso ver, em 
algumas situações procede, pois a pessoa fica 
alheia as informações judicial, e com o proce-
dimento de intimação do protesto, em razão 
dessa proximidade física que permite prestar a 
informação e realizar a cobrança, há um maior 
retorno do sujeito passivo. Quando o procedi-
mento finaliza com o Protesto, o sujeito pas-
sivo também fica limitado em suas atividades 
de forma mais direta, o que o incentiva a pagar 
a dívida.

Instituto de Protesto: Qual a importância das 

postecipacão das custas e emolumentos para 
a evolução econômica e social da sociedade? 

Renata Rodrigues: É preciso manter um servi-
ço de qualidade, pontualidade e eficiência que 
gere benefícios a todos, e isso conseqüente-
mente tem custos. O beneficio alcança a todos, 
ainda que indiretamente, pois quanto menor o 
índice de endividamente e falta de pagamento 
no mercado, menores serão os valores, taxas 
de juros, entre outros aspectos econômicos e 
financeiros que surgem nas relações de co-
mércio.

 Instituto de Protesto: O que o Sra. espera para 
o futuro do protesto? 

Renata Rodrigues: Que possa ser acessível a 
todos, inclusive o pequeno comerciante, em-
preendedor, e até a pessoa física, que por ve-
zes, pela falta de informação, não conhecem 
os benefícios do mesmo.
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