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IEPTB-PA lança Jornal do Protesto e 
cartilha sobre Postecipação

Presidente do IEPTB-PA,  insiste com os 
credores públicos sobre a necessidade 
de garantir o retorno do devedor 
ao cartório para o recolhimento das 

custas e emolumentos.

Justiça do Pará e IEPTB do 
Estado intensificam acordo de 
cooperação técnica em favor 

do protesto
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Editorial

O Instituto de Estudos de Protestos e Títulos 
do Brasil, seção Pará, entra numa nova fase em 2018 
e lança o Jornal do Protesto Pará. Uma tendência que 
se consolida em outros Estados da Nação e hoje, ganha 
força na região norte, em terras paraenses.

O Jornal do Protesto Pará, é um meio eletrônico, 
todo mundo tem acesso em qualquer lugar, é confortável 
para quem o lê. Está dentro das normas de uma publicação
diária, com todos os requisitos legais preenchidos.

Nesta edição, é possível entender como esse 
novo mecanismo de informação é um apoio importante 
para favorecer os serviços extrajudiciais de protesto no 
Estado do Pará.

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

Presidente: Armando César Pimentel de Moura Palha; Vice-presidente: Nelcy Maranhão Campos; Gestor: Willys 
Campos; Comunicação e marketing: Ofi cina da Imagem; Projeto gráfi co e editorial: Ofi cina da Imagem; Jornalista 
responsável: Arcângela Sena - DRT-PA: 1182; Reportagens: Arcângela Sena, Luisa Vida (Estagiária), Verena Solheiro 
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Avanços e conquistas na recuperação de 
créditos públicos no Pará ditaram a primeira 
reunião de análise e de resultados do cumprimento 
do acordo de cooperação técnica no 025/2016, 
de 04.07.2016 e publicado no Diário Oficial no 
33162, de 05.07.2016, celebrado entre o Tribunal 
de Justiça, as Fazendas Públicas e o Instituto de 
Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção 
Pará.

A reunião no dia 17 de janeiro, no Salão Rui 
Barbosa, 3º andar do Fórum Cível de Belém, 
sob o comando da Juíza Coordenadora do 
Macrodesafio Impulso às Execuções Fiscais do 
TJ/PA Kédima Pacífico Lyra. Entre os presentes 
estavam o Presidente do IEPTB-PA, Dr. Armando 
Moura Palha, o Gestor Executivo do IEPTB-PA, 
Willys Campos, a Procuradora do Estado do Pará, 
Ana Carolina Gluck Paul Peracchi, o Procurador-
Chefe da Fazenda Nacional no Pará, Dr. Bruno 
Pinheiro,  o Procurador do Município de Belém, Dr. 
Rafael Queiroz,  a Juíza da 3ª Vara de Execução 
Fiscal de Belém, Dra. Mônica Daibes, a Diretora 
de Arrecadação e Informações Fazendárias da 
SEFA, Dra. Edna Farage,  a Coordenadora da Dívida 
Ativa da Sefa, Dra. Ainda Maria Peixoto Silva, a 
Procuradora Federal do Estado do Pará, Dra. Ana 
Carolina Bastos Lima Paes, as Coordenadoras de 
Convênios e Contratos do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, Luciana Mello e Manoela Lopes.

A iniciativa de estimulação do protesto de 
títulos nas execuções fiscais se apresenta como 
instrumento eficaz, segundo a Coordenadora do 
Macrodesafio Impulso às Execuções Fiscais do 
TJ/PA, Dra. Kédima Lyra, para a recuperação de 
créditos judiciais e extrajudiciais, bem como na 
redução da desjudicialização de execuções fiscais.

Com as metas de intensificação das ações 

para cumprimento do acordo de cooperação 
técnica no 025/2016, União, Estado e Município 
já começaram a sentir, de maneira positiva, o 
resultado do protesto de CDA´s na recuperação do 
crédito público. 

De acordo com o Procurador-Chefe da Fazenda 
Nacional no Pará, resultados preliminares, apontam 
um valor total de recuperação de crédito público 
na ordem de R$ 3.066.177,36. A Procuradoria da 
Fazenda Nacional no Pará executa o protesto de 
títulos de forma nacionalizada, pela CRA Nacional.

O Estado do Pará, segundo relatório apresentado 
pela SEFA à Coordenação de Convênios e 
Contratos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
e fornecido à comunicação do IEPTB-PA, teve uma 
recuperação de créditos em torno de 24,88% no 
importe de R$10.491.835.33. A Secretaria iniciou o 
protesto de forma automatizada em novembro de 
2017, em cumprimento ao convênio, com remessa 
de CDA´s no valor de R$ 17.382.647,23. 

O município de Belém, de acordo com o 
Procurador do Município, Rafael Queiroz, teve 
um valor total recuperado, via protesto, de R$ 
1.436,404,12, com início do protesto de CDA´s em 
maio de 2017.

Para o presidente do Instituto de Estudos 
de Protesto e Títulos do Brasil, Seção Pará, Dr. 
Armando Moura Palha, a reunião mostrou, de 
maneira efetiva, o avanço  no protesto de títulos e 
na recuperação de créditos pelos entes públicos, 
no Estado,  e a importância da parceria com o TJ/
PA para o cumprimento do acordo de cooperação 
técnica no 025/2016, mas destaca que as ações 
ainda estão começando e que o trabalho para 
estimular o protesto de títulos nas instâncias 
públicas será cada vez mais intenso. 

IEPTB-PA participa da reunião de 
análise do cumprimento do acordo 
de cooperação técnica entre Instituto, 
TJ/PA e entes públicos para estímulo 
ao protesto de CDA´S.

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

Foto: IEPTB-PA/Jaime Diniz
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IN: Onde está a importância da parceria, através 
do Acordo de Cooperação Técnica fi rmado entre o 
Tribunal de Justiça e o Instituto de Protesto?

DRA. KÉDIMA LYRA: A importância da parceria 
consiste em estimular o protesto como uma 
importante ferramenta de desjudicialização de 
ações de execução fi scal. O incentivo a realização 
do protesto visa cumprir o Acordo de Cooperação 
Técnica nº 025/2016, celebrado entre o Tribunal 
de Justiça, o Instituto de Protesto e as Fazendas 
Públicas, cujo objeto consiste na remessa para 
protesto das CDA´s emitidas pela União, Estado 
e Município com base na Lei 9492/97, visando 
acelerar a recuperação de créditos públicos. 

IN: Dra o que representa, efetivamente, a redução 
do acervo processual e a recuperação efi ciente 
do crédito público no Programa de Governança 
Diferenciada das Execuções Fiscais?

DRA. KÉDIMA LYRA: O Programa Nacional de 
Governança Diferenciada das Execuções Fiscais, 
instituído pelo Provimento nº 57/2016 do CNJ, 
abrange ações de governança dos juízes com 
competência em matéria fi scal, objetivando a 
racionalização de procedimentos, a integração 
de dados e ações estratégicas para a redução 
do acervo processual e a recuperação efi ciente 
do crédito público, de forma contínua e com 
a cooperação do Poder Executivo. As ações 
elencadas no programa visam, sobretudo, reduzir a 
taxa de congestionamento nas varas de execução 
fi scal. No Estado do Pará, em especial na Comarca 
de Belém, as varas de execução fi scal são as que 
tem o maior volume de processos. Isso ocorre em 
todo os Tribunais do Brasil. Não é somente no 
Estado do Pará. As três varas de execução fi scal 
da Comarca de Belém, somando, tem uma média 
de quase 200 mil ações ajuizadas. Esse volume 
é muito grande. A taxa de congestionamento 
é de mais de 90% e não se consegue reduzir 
esse número de ações. Aí entra o Programa 
de Governança Diferenciada, que consiste na 
realização de mutirões de conciliação, celebração 
de convênios, integração de sistemas de dados da 
dívida ativa e o protesto, dentre outras iniciativas 

de enfrentamento do estoque de processos e de 
desjudicialização de ações. O protesto é uma 
ferramenta poderosa que pode ser utilizada 
pelas Procuradorias visando o resgate efi ciente e 
rápido do crédito público, bem como a redução do 
ajuizamento de ações, desafogando o Judiciário e 
diminuindo a taxa de congestionamento nas Varas 
de Execução Fiscal. 

IN: Algumas ações já estão sendo providenciadas 
pelo IEPTB-PA, que fazem parte desse Acordo 
Técnico de Cooperação. Que ações o Poder 
Judiciário está desenvolvendo, também, a partir 
desse acordo?

DRA. KÉDIMA LYRA: Como já dissemos, o 
Programa Nacional de Governança Diferenciada, 
instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, 
trouxe muitas ferramentas, como racionalização 
de procedimentos, integração de dados e outras 
ações estratégicas para redução do acervo 
processual e a recuperação efi ciente do crédito 
público. E dentre essas ações, temos o protesto de 
títulos nas execuções fi scais. Visando justamente 
a estimulação do protesto de títulos nas execuções 
fi scais, o Tribunal de Justiça, primeiro, editou o 
Provimento Conjunto nº 08/2014, que consistia 
na remessa para protesto de CDA´s pela União, 
Estado e Município de Belém. Esse convênio 
estabelecia um limite de R$ 10.000,00. Depois veio 
o Acordo de Cooperação Técnica nº 025/2016, que 
independe de valor. Isso foi um avanço. 

Aderiram ao acordo várias Prefeituras do 
Estado. Só que este Termo de Cooperação Técnica 
não estava sendo integralmente cumprido. Então, 
por isso, houve a inclusão dessa ação no plano 
de gestão da atual Presidência do Tribunal de 
Justiça, que é estimular o protesto de títulos para 
recuperação de créditos públicos. Inicialmente, 
foram realizadas várias reuniões com as 
Procuradorias, visando traçar um diagnóstico do 
que estava sendo feito, a nível de protesto de títulos, 
bem como identifi car os entraves que estavam 
impedindo o integral cumprimento do acordo. 
Depois, traçamos um cronograma de trabalho 
com várias iniciativas e dentro desse cronograma 
várias ações estão sendo desenvolvidas, como 

O Protesto Pará News traz uma entrevista com 
a Juíza Kédima Pacífi co Lyra, do Tribunal de 
Justiça do Pará, titular da 1ª Vara de Execução 
Fiscal da Comarca de Belém e Coordenadora do 
Macrodesafi o Impulso às Execuções Fiscais no 
Plano de Gestão 2017-2019 da Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
 Na entrevista, a Juíza fala do Acordo de 
Cooperação Técnica fi rmado entre o Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, o Instituto de Estudos 
de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Pará e os 

entes públicos, que tem por objetivo possibilitar 
a recuperação de créditos públicos por meio da 
utilização do protesto.
 A magistrada Kédima Lyra salienta que a 
adesão dos Municípios ao Acordo de Cooperação 
celebrado entre o TJ-PA e IEPTB-PA, garante 
efi cácia e agilidade no processo de resgate do 
crédito público.
 O acordo prevê uma série de ações que já 
começaram a ser desenvolvidas, tanto pelo IEPTB-
PA, quanto pelo Poder Judiciário.

Justiça do Pará e IEPTB do Estado intensificam 
acordo de cooperação técnica em favor do protesto
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a criação de uma cartilha para incentivar a adesão ao acordo pelas Prefeituras, a criação do Jornal do 
Protesto Pará e a criação do Portal do Protesto dentro do site do nosso Tribunal. 

O Portal do Protesto será alimentado com todas as informações necessárias aos entes públicos 
partícipes do acordo, contendo Portarias, Legislação, Cartilha do Protesto, Relatórios Anuais e Mensais 
com dados referentes aos títulos protestados e valores recuperados, além de links para consulta ao 
Jornal do Protesto, viabilizando às Procuradorias os dados necessários para a execução do acordo, bem 
como o acompanhamento do cumprimento pela Presidência do TJ, Corregedorias de Justiça da Capital 
e do Interior, Instituto de Protesto e Conselho Nacional da Justiça. Importante ressaltar que a Meta 5 
do CNJ, instituída no âmbito do Estado do Pará por meio da Portaria nº 5890/2017-GP, de 19/12/2017, 
visa estabelecer política de desjudicialização e de enfrentamento do estoque de processos de execução 
fi scal, tendo como iniciativas a estimulação do protesto de título nas execuções fi scais ajuizadas, além do 
protesto extrajudicial, como forma alternativa de cobrança. 

IN:  Existe algum tipo de ação, além de tudo o que já está sendo 
feito, de todos os provimentos implementados até aqui, que 

auxilie e estimule a adesão dos municípios que ainda não 
aderiram ao Acordo de Cooperação Técnica ?

DRA. KÉDIMA LYRA:  A Coordenação da ação está 
providenciando o encaminhamento, via Corregedoria 

da Capital e do Interior, de ofícios informando aos 
Juízes sobre a existência do Acordo de Cooperação 

Técnica nº 025/2016, para fi ns de divulgação 
junto às Prefeituras dos Municípios, ressaltando 

a importância da adesão ao convênio, como 
forma de redução da desjudicialização de 
ações e, consequentemente, da taxa de 
congestionamento nas Varas Fiscais. Esse 
trabalho já está em fase de execução. Os 
ofícios estão sendo encaminhados pelas 
Corregedorias e através disso será dada 
ampla divulgação ao Termo de Cooperação 
Técnica. A divulgação do convênio, junto 
aos Juízes e Prefeituras, também será feita 
por meio do Portal do Protesto, que contém 
a Cartilha do Protesto. 

IN: Para encerrar, quais as metas para 
2018 relacionadas ao protesto de títulos 
e o recado aos Municípios que ainda 
não aderiram ao acordo de cooperação 

técnica.

DRA. KÉDIMA LYRA: No ano de 
2018 concluiremos a ação do 

Plano de Gestão de estimulação do 
protesto de títulos para recuperação 
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efi ciente de créditos públicos, com 
cumprimento das iniciativas e metas 
alinhadas no cronograma de trabalho 
pelos entes partícipes do convênio. 
Nossa mensagem as Prefeituras que 
estão sendo informadas agora sobre 
a existência do Acordo de Cooperação 
Técnica nº 025/2016, é que a utilização 
do protesto, como meio alternativo de 
cobrança, tem se apresentado como 
instrumento positivo, válido e econômico, 
com arrecadação de valor considerável 
pelos entes públicos e consequente 
diminuição no ajuizamento de ações de 
execução fi scal. Só para efeito de registro, 
a Procuradoria da Fazenda Nacional no 
Estado do Pará já executa o protesto de 
títulos de forma nacionalizada, pelo CRA 
Nacional, com valor total recuperado, 
no período de janeiro a outubro/2017, 
de R$ 3.066.177,36. O Estado do Pará, 
segundo relatório apresentado pela 
SEFA à Coordenação, em 24/10/2017, 
teve uma recuperação de créditos 
em torno de 24,88%, no importe de 
R$ 10.491.835.33, tendo iniciado o 
protesto, de forma automatizada, em 
Novembro/2017, em cumprimento ao 
convênio, com remessa de CDA´s no 
valor de R$ 17.382.647,23. O Município 
de Belém teve um valor total recuperado, 
via protesto, de R$ 1.436.404,12, tendo 
iniciado o protesto de CDA´s apenas 
em Maio/2017. Portanto, sem dúvida 
alguma, trata-se de ferramenta efi caz 
no resgate do crédito público. A adesão 
ao acordo pelas Prefeituras é voluntária. 
Portanto, quem quiser aderir aos termos 
do Convênio, basta entrar no Portal do 
Protesto, no site do Tribunal de Justiça, 
e contatar com a Coordenadoria de 
Convênios e Contratos do TJPA, para 
formalização do Termo de Adesão ao 
acordo, e certamente poderá utilizar o 
protesto na recuperação de créditos 
judiciais e extrajudiciais, com redução 
da desjudicialização de ações. 

Três dias úteis (72 h) em cartório, através 
de dinheiro ou cheque administrativo. 
Sendo que nas primeiras 48 h úteis há a 
possibilidade de impressão do boleto no 
site do cartório, mediante fornecimento 
do número de protocolo e endereço de 
e-mail para envio do boleto. Observando 
que o boleto é válido apenas para o dia 
de sua emissão.

BRASIL. Lei nº 9.492, de 10 de setembro 
de 1997. Art. 26. O cancelamento do 
registro do protesto será solicitado 
diretamente no Tabelionato de Protesto 
de Títulos, por qualquer interessado, 
mediante apresentação do documento 
protestado, cuja cópia fi cará arquivada.

Qual o prazo e forma 
para pagamento do título 

protestado?

Como proceder para 
cancelar o protesto?

Fique por dentro

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

Foto: IEPTB-PA
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A publicação traz notícias diárias sobre a atividade 
do protesto de títulos, com foco nas ações 
institucionais da entidade, tecnologia e noticiário 
econômico e factual.
 O jornal é mais um dos muitos projetos 
que fazem parte do planejamento e das metas 
aspiradas pelo presidente do IEPTB-PA, Dr. 
Armando Moura Palha e que compõem a agenda 
de 2018 do Instituto.
 Para o presidente do IEPTB-PA, Armando 
Moura Palha, o jornal foi criado com a pretensão 
de inserir os editais, dando assim maior celeridade, 

IEPTB-PA Lança Jornal do Protesto 
e cartilha sobre Postecipação.

21 DE FEVEREIRO DE 2018 - ANO 1 - EDIÇÃO 18 Consulta Gratuita de Protesto: www.protestopa.com.br

A Câmara de MG, analisa projeto que determina que documen-
tos eletrônicos somente sejam considerados autênticos se possuírem 
assinatura digital (PL 9165/17). A proposta do deputado Tenente Lúcio 
(PSB-MG) exige a assinatura digital nos arquivos que sirvam como 
documento ou prova.

Medida Provisória editada em 2001 já prevê a obrigatoriedade 
da assinatura digital para serem considerados instrumentos públicos 
ou particulares para fins legais.

Segundo Lúcio, o objetivo do projeto é conferir segurança ju-
rídica aos documentos eletrônicos usados em processos judiciais, re-
duzir a incerteza associada às provas digitais, e garantir que sejam 
autênticos com relação a seu conteúdo.

Na opinião do deputado, muitas relações jurídicas e contra-

tos são hoje estabelecidos por intermédio de mensagens eletrôni-
cas, e-mails e arquivos eletrônicos, com uso cada vez menor do pa-
pel. Consequentemente, afirma, há também uma crescente utilização 
de documentos digitais nos processos judiciais, o que exige uma 
normatização com relação à sua autenticidade para reduzir incerte-
zas e ampliar a segurança jurídica. “Os documentos digitais são fa-
cilmente modificados, suscitando questionamentos a respeito de 
sua validade para fins de instrução judicial”, explica o parlamentar. 
 
Tramitação

O projeto, que tramita conclusivamente, será analisado pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, inclusive quanto ao 
mérito.

Projeto da Câmara de MG exige assinatura digital para 
documentos eletrônicos serem considerados autênticos

Créditos: Agência Câmara/MG

TÍTULOS PARA PROTESTO SEM 
INTERMÉDIO DO BANCO. 
O Credor deverá encaminhar os títulos para o 
Centro de Distribuição de Títulos, que funciona 
no Fórum de Belém localizado na praça Felipe 
Patroni, S/N Belém - PA CEP - 66.015-260. 

ANUÊNCIA DIGITAL
Com a Anuência Digital é muito mais prático, rápido e 
fácil! Todos os documentos do modelo tradicional agora 
são feitos e assinados digitalmente, não precisando o re-
conhecimento de assinatura. Solicite a sua carta de anu-
ência pelo site: www.protestopa.com.br/anuenciadigital

maior visibilidade dessas intimações que são 
publicadas, alternativamente, quando o devedor 
não é localizado.
 Além do Jornal do Protesto, o Instituto 
também desenvolveu uma cartilha que fala sobre a 
importância da postecipação para gestão pública 
e pode ser visualizada pelo site do IEPTB-PA, que 
agora está com novo endereço, protestopa.com.br
 Tanto a cartilha quanto o jornal do protesto 
fazem parte das ações do acordo de cooperação 
técnica entre TJ/PA, entes públicos e IEPTB-PA 
para fortalecimento do protesto.

Fonte: Assessoria de Comunicação IEPTB-PA 
Reportagem/Texto: Arcângela Sena - DRT-PA 1182 
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Presidente do IEPTB-PA insiste com os credores 
públicos sobre a necessidade de garantir 
o retorno do devedor ao cartório para o 
recolhimento das custas e emolumentos

O presidente do IEPTB-PA, Dr. Armando 
Moura Palha, aponta a importância do acordo de 
cooperação técnica entre o Instituto, o Tribunal de 
Justiça e os Entes Públicos, mas alerta que essa 
parceria para ser efetiva precisa garantir que todos 
consigam ganhar pelo trabalho desenvolvido.” 
Os credores públicos precisam se esforçar para 
que o devedor retorne aos cartórios para fazer o 
recolhimento das custas e emolumentos, porque 
senão, haverá uma fuga de receita muito grande 
e até poderá comprometer a continuidade dessa 
atividade, uma vez que vai descapitalizando 
o Tabelionato, à medida em que tem custos 
operacionais para a realização do protesto 
gratuito”, salienta o Presidente do Instituto. 

Essa tem sido a principal luta do Presidente 
do Instituto de Estudos de Protesto e Títulos do 
Brasil, Seção Pará, Armando Moura Palha, nas 
reuniões entre o IEPTB-PA, Tribunal de Justiça 
do Estado e as Fazendas Públicas, no trabalho 
desenvolvido, a partir do acordo de cooperação 
técnica no 025/2016, de 04.07.2016.
O acordo de cooperação técnica é um trabalho 
que está sendo gerenciado pelo Tribunal de 
Justiça, através da gestão da Dra.  Kédima Lyra. 
Por enquanto, esse plano de ação limita-se as 
Procuradorias, aos três níveis de administração 
pública, mas, segundo Dr. Armando Moura Palha, 
poderá ser expandido às autarquias.  

O presidente do IEPTB-PA ressalta que, 
vê um interesse muito grande por parte do TJ/
PA, de controle, de efi ciência no serviço, em que 
o Instituto, que recepciona os títulos de dívidas 
públicas que são as CDA´s atua, no sentido de até 
trazer melhoras nesse processamento.

Mas, para o Presidente do IEPTB-PA,  ainda 
há muita coisa a ser feita, sobretudo no que diz 
respeito à remuneração dos serviços registrais. 
Armando Moura Palha, diz que como representante 
do Instituto tem lutado sempre a favor não só do 
Instituto, mas a favor de todos os Tabeliães, a fi m 
de que eles não deixem de ser ressarcidos nos 
serviços que  eles prestaram, e que por conta da 
postergação, proporciona ao credor a gratuidade 
da apresentação do protesto, fazendo com que as 

custas e emolumentos só se realizem quando o 
devedor comparecer aos cartório e pagar as custas 
que não são só do cartório. São contribuições para 
fundo da gratuidade, é o que sustenta o registro 
civil. “É o jogo onde todos devem ganhar. Não 
pode haver uma parte apenas sendo benefi ciada. 
Todos devem ser remunerados pelos trabalhos 
que fazem. Todos devem ser pagos por isso”, 
ressalta o presidente do IEPTB-PA.
A recuperação do crédito público pelo protesto 
precisa funcionar de maneira harmônica, do 
contrário, há o risco do Tabelião parar de trabalhar 
porque não conseguirá manter o sistema, baseado 
na postecipação, afi nal, com que dinheiro o 
Tabelião irá investir.

Ao ser perguntado sobre os próximos passos 
em favor do Protesto, Dr. Armando responde 
que constituem-se  no acompanhamento das 
petições endereçadas ao Presidente do Tribunal 
de Justiça do Pará, Dr. Ricardo Nunes e que 
estão no aguardo das decisões. Uma dessas 
ações é o Jornal do Protesto que praticamente, 
mereceu parecer favorável das Corregedorias.  
A intimação eletrônica  e a postergação para as 
empresas, desde que sejam homologadas pela 
Corregedoria.  “Temos um mercado reprimido 
que não está participando do protesto, por conta 
da necessidade de se pagar, previamente, as 
custas. É só você imaginar os condomínios do 
Pará, que não tem dinheiro para pagar o protesto 
dos inadimplente, então a gratuidade seria uma 
situação ideal. Estamos tentando atender toda 
essa gama de demandas. O CPC no seu artigo 
874, inciso X é claro, o crédito referente às 
contribuições ordinárias ou extraordinárias de 
condomínios ou edilícios, previstos na convenção 
e aprovadas em assembleia geral, desde que 
documentalmente comprovada, constituem 
títulos executivos extrajudiciais. Ora, porque não 
estender os convênios, hoje restritos às CDA´S, 
aos créditos condominiais, sabendo-se que isso 
seria um benefício enorme à população, atendendo 
despesas necessárias para a administração dos 
condomínios”,  fi naliza o presidente do IEPTB-PA.

Fonte: Assessoria de Comunicação IEPTB-PA 
Reportagem/Texto: Arcângela Sena - DRT-PA 1182 
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Entes Públicos apontam como o 
Protesto é um instrumento eficiente 
na recuperação de CDA´S

O Procurador-Chefe da Fazenda Nacional no Pará, 
Dr. Bruno Pinheiro, revela que a experiência do 
Protesto no Estado tem sido positiva. O Procurador 
saliente que se não houvesse o termo de cooperação 
técnica, com a dispensa das custas, ou seja com a 
postecipação das custas e emolumentos, não seria 
viável a implementação. 
Para Dr. Bruno, um efeito positivo do protesto das 
CDA´S, no caso da União, está nos dados preliminares 
que apontam valores, de cerca de 3 milhões de reais 
recuperados, através do protesto.  Foram cerca de 14 
mil inscrições protestadas pela União, efetivamente, e 
quase duas mil pagas. 
A Procuradora da Fazenda Nacional ainda está em 
fase de ajustes dos dados, mas segundo o Procurador 
– Chefe, há a expectativa de que o valor recuperado 
dos créditos públicos com as CDA´S atinja até 60 
milhões de reais, no fi nal da apuração do ano de 2017.  
“Nossa perspectiva é de um sucesso cada vez maior 
com o protesto, uma vez que visa diminuir os custos 
de ajuizamentos, de execuções fi scais.  É um meio 
indireto de cobrança que favorece a todo o poder 
judiciário. Hoje, o passo que nós temos aí é tentar 
implementar o pagamento das custas devidas ao 
Estado do Pará, que devem ser pagas quando ocorre 
a quitação do protesto. A medida agora é viabilizar 
essa quitação para que todos possam ter um ganho 
esperado com essa iniciativa”, revela Dr. Bruno 
Pinheiro.
 Para o Procurador do Município de Belém, Dr. Rafael 
Queiroz, a utilização do protesto pelo município 
teve um aspecto direto e efi ciente na arrecadação. 

Segundo ele, o devedor, através o protesto, tomou 
ciência de outros débitos devidos, porventura já 
inscritos em dívida ativa. Com isso, o devedor acabou 
negociando, pagando ou parcelando esses débitos.  
Isso rendeu ao município a recuperação de mais de 
um milhão de reais, em 2017.
Dr. Rafael Queiros acredita que o acordo de cooperação 
técnica para a recuperação do crédito público, através 
do protesto, gera não só arrecadação, mas a tomada 
de consciência do devedor de que ele precisa estar 
em dia com o pagamento dos tributos; e a ação de 
postecipação, é um instrumento econômico para o 
município, e agiliza, de maneira efi ciente e segura, a 
recuperação das CDA´S.
A Procuradora do Estado do Pará, Ana Carolina 
Gluck Paul Peacchi, diz que o acordo de cooperação 
técnica, coordenado pela Juíza Coordenadora do 
Macrodesafi o Impulso às Execuções Fiscais do TJ/PA 
Kédima Pacífi co Lyra, tornou mais efetiva a integração 
da Procuradoria, do Tribunal e da SEFA. “Sem essa 
ação, toda essa triangulação não teria acontecido de 
forma rápida como aconteceu. Todas as experiências 
nos outros estados têm mostrado um êxito muito 
grande e o Estado do Pará estava um pouco atrás em 
relação a isso. Vocês viram a nossa estatística do 
que foi protestado; 27% de recuperação de protesto. 
Nós estávamos um pouco atrasados com relação aos 
outros Estados. Com essa ação nós corremos e agora 
estamos iguais aos outros Estados”, acrescenta a 
Procuradora do Estado.
       Para Dra. Ana Gluck Paul, a lei de execução fi scal, 
que é de 80 tem seu grau de efi ciência, mas ela precisa 
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estar associada a outros meios extrajudiciais. Para 
a Procuradora do Estado, o protesto vem como 
um dos grandes eixos para a complementação do 
trabalho de quem se ocupa da recuperação da dívida 
ativa. 
 A Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal de 
Belém, Dra. Mônica Daibes, aponta o protesto como 
um importante instrumento de auxílio ao trabalho do 
Judiciário, a partir do momento que desjudicializa 
muitas cobranças que se tornariam processos. Para 
a magistrada, abre-se o patamar de uma cobrança 
extrajudicial  que tem um resultado prático muito 
bom.  
Dra. Mônica ratifi ca que no caso do Estado do Pará, 
em dois meses, no total de CDA´S protestadas foram 

recuperadas 27% de créditos pagos. Isso evita que 
se ajuízem novas ações e com isso ajuda a não 
superlotar o poder judiciário de ação. 
 “O tempo de recuperação da dívida ativa com o 
protesto é muito mais rápido porque o devedor tem 
30 dias para  pagar ou negociar aquilo sob pena de 
fi car com o seu nome incluso nesse cadastro do 
protesto, assim não consegue um fi nanciamento 
ou outra linha de crédito. Em juízo, os mecanismos 
que nós temos são diferentes, o mecanismo mais 
efi caz que nós temos hoje, é o bloqueio eletrônico de 
valores, mas até se chegar aí, temos que ultrapassar 
a fase de defesa do executado que demanda um 
tempo, até se efetivar”, fi naliza a magistrada.

Fonte: Assessoria de Comunicação IEPTB-PA 
Reportagem/Texto: Arcângela Sena - DRT-PA 1182 
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Contagem regressiva para a realização da 16ª Convergência (Encontro Nacional de 
Tabeliães de Protesto de Títulos e Documentos de Dívida). O evento, este ano, será realizado 
de 19 a 21 de setembro, no Sheraton Reserva do Paiva Hotel & Convention Center, localizado 
na cidade do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife.

     O anfi trião do Convergência 2018 será o Instituto de Protesto de Títulos do Brasil Seção 
Pernambuco (IEPTB-PE). O objetivo do encontroa é discutir estudos e inovações que 
busquem colaborar com o desenvolvimento profi ssional, tecnológico e administrativo dos 
serviços cartoriais.

     Além da participação de renomados palestrantes, o evento também será marcado pela 
comemoração dos 30 anos de criação do Instituto de Protesto de Títulos do Brasil e dos 15 
anos de sua seção em Pernambuco.

     A programação ainda está sendo defi nida, mas as inscrições já podem ser feitas. Veja 
abaixo os respectivos valores até a data do evento: 

              CATEGORIAS             01/01/18               01/04/18       01/07/18 até o
                                                          a 31/03/18           a 30/06/18      dia do evento
              PARTICIPANTE           R$ 330,00        R$ 370,00 R$ 420,00
              ACOMPANHANTE           R$ 300,00        R$ 300,00 R$ 300,00
     
     A inscrição do participante inclui participar das palestras, material do evento, certifi cado, 
coffee break, dois almoços, coquetel de abertura e jantar de confraternização. Já a inscrição 
do acompanhante inclui participar do coquetel de abertura, dois almoços e jantar de 
confraternização.

     O pagamento pode ser feito via boleto bancário ou cartão de crédito. A inscrição será 
confi rmada mediante o preenchimento completo da fi cha disponibilizada no site e com o 
pagamento da inscrição. Em caso de inscrições no local, o pagamento poderá ser mediante 
dinheiro e cartão de débito/crédito (1x).

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 34630206/0729 e 99849-0200 
e também pelo e-mail convergenciape2018@bureaudeeventos.com.br.

16ª Convergência em Permanbuco
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O IEPTB - Instituto de Estudos de 
Protesto de Títulos do Brasil - é a entidade 
de classe representante dos Cartórios de 
Protestos do Brasil que tem por finalidade 
efetuar pesquisas, estudos e desenvolver 
aprimoramentos para a atividade do 
protesto, com o intuito de melhor atender o 
público usuário.

Desde o ano de 1980, quando da realização 
do 6º Congresso Notarial Brasileiro, 
realizado em Manaus - Amazonas, no mês 
de setembro de 1980, Léo Barros Almada, 
presidente do IEPTB/BR, iniciou a campanha 
nacional para a fundação do INSTITUTO DE 
ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO 
BRASIL – IEPTB.

O INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO 
DE TÍTULOS DO BRASIL – IEPTB, foi 
fundado no dia 05 de outubro de 1988. É 
uma entidade civil, sem fins lucrativos, que 
representa os cartórios de protesto de títulos 
e documentos de dívida. Cada estado possui 
o Instituto local que tem     por finalidade, 
dentre outros: congregar os tabeliães de 

protesto, promovendo a união em defesa de 
direitos, prerrogativas e interesses legítimos; 
estudar e pesquisar os procedimentos e 
normas jurídicas referentes ao protesto 
de títulos e outros documentos de dívida, 
propugnando pelo desenvolvimento, difusão 
e aperfeiçoamento das técnicas utilizadas.

A Seção do IEPTB no Pará foi fundada 
em 26 de junho de 2005. É uma entidade 
que, seguindo as prerrogativas do Nacional, 
congrega todos os cartórios de protesto 
do estado, com a finalidade de se dedicar 
a promover o aperfeiçoamento do protesto 
extrajudicial, de forma a torná-lo mais 
conhecido e mais acessível à população, 
permitindo assim que o público possa se 
utilizar cada vez mais de um meio eficiente 
e seguro para a cobrança de suas dívidas. 
Tornando o Protesto uma opção irrecusável 
de combate e inadimplência no mercado. 

São valores fundamentais na regência 
das funções dos IEPTB´S ética, qualidade 
no atendimento, gentileza e segurança 
jurídica.

A natureza funcional 
do IEPTB

Fonte: Assessoria de Comunicação IEPTB-PA 
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