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EDITORIAL

O IEPTB-PA, Instituto de Pro-
testo de Títulos do Brasil, seção 
Pará, tem a honra de receber a 
todos os participantes da 15ª 
edição do evento Convergência, 
em Belém do Pará.
O evento, idealizado e organiza-
do pelo IEPTB-PA, com apoio do 
IEPTB-Brasil, é uma oportuni-
dade de compartilhar experiên-
cias e alinhar procedimentos, 
através do fomento de dis-
cussões por meio de plenárias, 
palestras, cases de sucesso, 
workshops, mesas redondas, 
que agregarão maior desen-
volvimento profissional, tec-
nológico e administrativos aos 
serviços cartorários.
O encontro Convergência 2017 é um momento singular ao tabelionato 
do País, que prima pela responsabilidade nos serviços prestados à so-
ciedade. 
Nesta edição, vamos contar um pouco da cidade, que durante 03 dias, 
acolherá os
Colegas que estarão presentes no evento, mostrar o perfil de nossos 
palestrantes, além de contar com uma entrevista especial com o nobre 
colega Germano Toscano.
            Sejam bem-vindos a Belém e excelente Convergência 2017!

 
                                                      Armando Moura Palha
                                                      Presidente IEPTB-PA
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Santa Maria de Belém do Grão-Pará, ou simplesmente 
Belém do Pará, é uma das cidades mais antigas do Brasil. 
Cercada pela Floresta Amazônica, vivenciou a época áurea 
dos barões da borracha, sedia uma das maiores procissões 
religiosas do mundo, o Círio de Nazaré, e oferece uma rica 
gastronomia para seus visitantes. A mais de quatro sécu-
los, Belém se destaca na economia, arquitetura, cultura e 
gastronomia em diferentes etapas de sua história. Por tudo 
isso, a cidade impressiona e carrega um grande potencial 
para atrair turistas do mundo todo.
Uma das mais autênticas capitais brasileiras, bem resolvida 
com sua herança cultural e brasilidade e famosa pelo seu 
ecoturismo. Passeios de barco de todos os tipos partem 
para conhecer as ilhas ou as praias ao redor e fazer tril-
has pela floresta. Uma das maravilhas para estar em con-
tato com a natureza é no Mangal das Garças. Um parque 
ecológico na beira do Rio Guamá que representa as difer-
entes vegetações da região. Possui lagos, aves, vegetação 
típica, borboletário, restaurante, deck com vista para o rio e 
é um dos pontos turísticos mais bonitos de Belém.

Hotel Princesa Louçã

O local escolhido para sediar a Convergência 2017 em 
Belém foi a Princesa graciosa, elegante e gentil, significado 
de Princesa Louçã. O nome foi inspirado no Hino do Pará, 
exaltando o heroísmo do povo paraense e a beleza da ter-
ra, a que chama Princesa Louçã. Com mais de 300 quar-
tos, o hotel dispõe de uma maravilhosa estrutura clássica, 
para acomodar seus hóspedes com conforto e qualidade. 
Conta com opções gastronômicas exclusivas, piscina e aca-
demia com sauna. As acomodações 5 estrelas dispõem de 
ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Os quartos possuem 
vista panorâmica para a Baía do Guajará, Praça da república 
e para a paisagem urbana de Belém. Localizado no coração 
da cidade, o Princesa Louçã fica a poucos metros de um dos 
principais cartões postais da cidade, o Teatro da Paz. Além 
de estar localizado ao lado do centro comercial da cidade, 
o hotel tem uma localização privilegiada, a mais ou menos 
600m da Estação das Docas e do mercado Ver-o-peso.

A Belém que você vai conhecer!



Para a 15ª edição da Convergência nacional de tabelionatos de protesto, foi escolhido palestrantes de 
todo o país com experiências e know-how para um evento de verdadeiro avanço e troca de conhecimento. 
E para enriquecer a Convergência 2017 os convidados para palestrar foram:

Quem vai estar por aqui?
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Quando em junho de 2003, a 1ª edição da Convergên-
cia acontecia, no Estado da Paraíba, talvez o Tabelião que 
propôs um encontro para unir todos os Tabeliães de Protes-
to em um único evento não imaginasse o quanto estava aju-
dando a unificar procedimentos dos serviços extrajudiciais 
de protesto.
Estamos falando do ex-radialista, Tabelião, formado em Di-
reito pela UFPB e presidente da Anoreg da Paraíba,Doutor 
Germano Toscano de Brito.
Em entrevista ao IEPTB-NEWS Dr Germano Toscano explica 
como surgiu a ideia do evento Convergência, o porquê do 
nome e a satisfação em ver os frutos que os encontros pro-
movem para o tabelionato.

IN: Há 15 edições o senhor teve a ideia de reunir tabeliães 
de todo o Brasil para juntos discutirem ações que ajudas-
sem nos procedimentos cartorários de protesto. Como sur-

giu essa ideia e o que motivou a Convergência?
Dr. Germano Toscano: Logo que foi promulgada a nossa 
Constituição, imediatamente foi criado por concepção e 
iniciativa do nosso querido presidente, Leo Almada o Insti-
tuto de Estudos de Protesto de Titulos do Brasil-IEPTB-Br, 
do qual, com muita honra, fui também fundador. Criado 
o Instituto, tínhamos apenas algumas reuniões de direto-
ria quando necessário, convocadas pelo presidente para 
o trato de assuntos emergenciais. A partir daí começou a 
ser vista a necessidade de se estabelecer uma norma, um 
postulado para que servisse de comando jurídico da nossa 
atividade, uma vez que a Lei do registro Publico era omissa 
quanto ao Protesto. Foi quando começou o grande trabalho 
de um pequeno grupo de colegas Tabeliães de Protesto no 
sentido de se elaborar e aprovar a Lei do Protesto. Depois 
de uma luta muito grande desses colegas e parlamentar-
es, sob o comando de Leo barros Almada e Claudio Marçal 
Freire( sendo este o responsável pela elaboração do texto 
do protesto de lei) e com o apoio do Deputado Regis de Ol-
iveira, desembargador aposentado do Estado de São Paulo, 
e grande amigo da classe, na condição de relator do projeto 
na Camara dos Deputados, e do Senador Esperidião Amin, 
relator do Senado, viu aprovada e sancionada a Lei 9.492 
em 10 de Setembro de 1997, a chamada e conhecida Lei do 
Protesto.
Essa lei veio com o intuito de modernizar e uniformizar os 
procedimentos do ato formal do protesto de títulos em 
todo o território nacional
Aqui lembramos que o evento Convergência ao completar 
15 anos de sua primeira edição, a nossa lei 9492 completa 
20 anos de sua sanção. Portanto 2 aniversários que devem 
ser efetivamente comemorados.
 
IN: Fale um pouco desse nome. Por quê Convergência?
Dr. Germano Toscano: A partir da sanção da nova Lei do Pro-
testo, eu comecei a ver a necessidade, a exemplo do que já 
acontecia com alguns Institutos nacionais de outras ativi-
dades como o IRIB, o CBN e IRTDPJ-BR,  consequentemente 
iniciei uma insistente, e até certo ponto chata,  cobrança 
ao nosso presidente Leo Almada, para que tivéssemos tam-
bém um encontro anual dedicado ao estudo da atividade 
do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida, até 
e principalmente para discutirmos a nova Lei. Léo Almada 
nunca se pronunciou contra pois já nutria o objetivo de re-
alizar um evento nacional, pelo contrário elogiava a nossa 
preocupação, mas por questões de ordem econômica fala-
va para que aguardássemos mais um pouco. Certo dia ele 
me liga e diz; “ Germano, chegou a hora, você pode escol-
her um nome para o nosso encontro? Eu lhe respondi que 
não tinha as qualidades de um marqueteiro para escolher 
um nome que fosse pequeno e que significasse o objeto e 
a grandeza do nosso  encontro anual, mas que iria pensar. 
Logo em seguida, com a concepção de que a Lei do Protesto 
veio para unificar os nossos procedimentos, imaginei que 
o nome CONVERGÊNCIA desse certo. Liguei para o Leo Al-

mada e expliquei que a palavra era um chamamento para 
que todos convergissem para a nossa Lei 9.492. Esse seria 
o propósito do nome. O nosso presidente Leo Almada en-
tendeu e aprovou imediatamente. Mas aí veio a parte mais 
complicada, o IEPTB-BR sem recursos. Ele, então, me pe-
diu que nós realizássemos o primeiro encontro na Paraíba, 
precisamente em João Pessoa, sob os auspícios do nosso 
IEPTB-PB com o apoio da ANOREG-PB.
Não fugi da raia, e como sou e sempre fui obediente cum-
pridor das tarefas e ordens emanadas do Leo Almada,  com 
muito entusiasmo realizamos o nosso primeiro CONVER-
GENCIA na Paraíba, no Hotel Tambaú entre os dias 27 e 28 
de junho de 2003, aproveitando inclusive o clima das fes-
tas de São João. Foi um encontro memorável, muito bom e 
proveitoso. Foi a semente plantada que deu a partida para 
a realização ininterrupta dos demais encontros até hoje. E 
que com certeza deverá continuar acontecendo sempre.
 
IN: A ideia de desenvolver o evento, a cada ano, em uma 
cidade brasileira diferente foi por qual motivo?
Dr. Germano Toscano: Aí então,  realizado o primeiro na 
Paraíba, em assembleia foi decidido que para integrar mais, 
dentro do espírito do CONVERGENCIA, seria necessário que 
todo ano fosse realizado um novo encontro em um outro 
Estado. Sendo aprovada a proposição da diretoria do IEPTB-
BR, o evento se seguiu e  há 15 anos vem sendo realizado 
em Estado diferente. 
 
IN: Os temas das Convergências, ao longo dos anos, falam 
direto as vivencias diárias do cartórios, mas também são 
relacionados de forma indireta com os temas do dia a dia 
dos serviços de protesto. Podemos, com isso, destacar que 
além de troca de experiências, a convergência é uma capac-
itação para o tabelião?
Dr. Germano Toscano: Foi concebido exatamente com esse 
objetivo, um encontro nacional onde pudéssemos trocar 
experiências no campo tecnológico, de marketing, de rel-
acionamento entre os serviços de  protesto e o mercado a 
que servimos e principalmente o relacionamento humano 
entre os colegas que exercem a tarefa do Protesto de Títu-
los.
 
IN: Chegada na 15ª edição, o senhor considera que as ex-
pectativas à época de sua implantação foram e estão sendo 
atendidas?
Dr. Germano Toscano: Superaram enormemente. Com as 
experiências vividas e continuadas  ano a ano,  o resulta-
do dos encontros CONVERGÊNCIA têm superado em mui-
to todas a nossas expectativas. Sem deixar de se fazer uma 
referência muito importante pra que isso venha acontecen-
do, o incentivo e o entusiasmo de duas grandes figuras, líde-
res do nosso seguimento e  que fazem o Instituto de Protes-
to de Títulos no Brasil, Dr. Leo Barros Almada e o Dr. Cláudio 
Marçal Freire.

 
IN: Quais os maiores desafios em manter um evento como 
este, uma vez que serve de referência aos serviços notariais 
e registrais?
Dr. Germano Toscano: Eu não diria os maiores, mas diria o 
maior desafio é contar, a cada ano, com a disponibilidade de 
um colega presidente de Instituto Estadual de Protesto que 
assuma a responsabilidade com alegria, força e um  primo-
roso desempenho como o que temos testemunhado ao lon-
go de todos esses anos na realização do CONVERGENCIA, da 
forma como já podemos antever com o  que vai acontecer 
na maravilhosa cidade de Belém no Estado do Pará, sob o 
comando do nosso querido e competente colega Armando 
Palha, presidente do IEPTB-PA.
 
IN: Por que é importante a participação do Tabelião de pro-
testo no evento?
 
Dr. Germano Toscano: Se o evento tem como objetivo to-
dos convergirem para universalização dos atos de protes-
to; se tem como objetivo todos convergirem para o que há 
de mais moderno em tecnologia aplicada à execução das 
nossas tarefas. Se o evento tem como objetivo de todos 
convergirem para troca de experiências, aprimoramento, 
aprendizado e congraçamento humano, está plenamente 
justificado a necessidade da participação dos colegas Tabe-
liães de Protesto acorrerem a este já famoso e tradicional 
encontro de cultura e aperfeiçoamento da categoria. 
 
IN: Quais os destaques a considerar, que foram relevantes 
nas convergências anteriores, e que resultaram em conquis-
tas para os serviços extrajudiciais de protestos?
Dr. Germano Toscano: Eu destacaria como muito importante 
e relevante nos encontros CONVERGENCIA anteriores, além 
da troca de experiência e  do relacionamento com todos os 
colegas, a aproximação com o seguimento bancário tendo 
como base o fundamento profissional, interesse comum na 
execução da nossa principal tarefa que é a recuperação do 
crédito; a  concretização em nível nacional  da nossa Central 
Nacional de Protesto; a conscientização lenta, mas que já se 
consolida, da necessidade da postergação; a  conquista de 
podermos protestar além dos títulos de crédito, as CDA’S, 
abrindo um horizonte que para muitos parece ser invisível, 
mas que teve uma concreta e significativa importância no 
núcleo de administração de recuperação de crédito junto 
aos entes  públicos, seja no âmbito federal, estadual e mu-
nicipal, elevando e destacando nossa imagem e conceito no 
universo dos poderes constituídos. 
 
IN: Uma expressão sobre o evento.
Dr. Germano Toscano: O Encontro CONVERGENCIA conso-
lidou-se como um evento  integrador, modernizador e de 
evolução tecnológica e profissional dos Tabeliães de Protes-
to brasileiros

Uma ideia que já rende 15 edições.
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A cidade de Belém do Pará recebe, pela primeira vez, o en-
contro que reúne tabeliães de protesto de todo o País. A 
Convergência 2017 tem como tema: Protesto com Inovação.
O Instituto de Estudos de Protesto e Títulos do Brasil, seção 
Pará é o organizador do evento, que completa 15 edições. 
Para o presidente do IEPTB-PA, Armando Moura Palha, é 
uma oportunidade de acolher bem aos participantes e de 
proporcionar discussões que contribuam, sobremaneira, 
para a qualidade e uniformização dos procedimentos de 
serviços extrajudiciais de protesto.
Em meio a organização do evento, Doutor Armando Moura 
Palha, concedeu entrevista para o IEPTB-NEWS e falou so-
bre o desafio de organizar a Convergência e as expectativas 
para a 15ª edição, que esse ano apresenta uma novidade, o 
1º Hackaton da Convergência. Confira a entrevista.

IN: Como o senhor conceitua a Convergência e qual a im-
portância do evento?
Dr. Armando Moura Palha: A Convergência é um evento re-
alizado há 15 edições. Congrega especificamente os tabe-
liães de protesto, mas é aberta a quem tenha interesse em 
participar. Ela como evento tem identificação com um in-
tercâmbio de ideias, palestras; ao mesmo tempo em que se 
agrega a isso costumes, folclores, cultura das cidades onde 
ela acontece, enfim, é um fórum onde grandes ideias e pro-
jetos são imaginados, criados e materializados para aprimo-
ramento dos serviços de protesto.
A importância do evento é reunir as diferentes visões, 
propostas de trabalho, além de confraternizar um universo 
de pessoas, onde a disseminação de novas ideias é muito 
mais rápida.

IN: Trazer um evento como este é uma grande responsabili-
dade. Quais as principais dificuldades que o IEPTB-PA apon-
ta no atendimento às expectativas dos participantes?
Dr. Armando Moura Palha: Já que não é um evento só de 
quem realiza, mas para as pessoas com diferentes ideias, a 
grande dificuldade é identificar assuntos de interesses de 
todos e trazer pessoas que possam contribuir para dissemi-
nação desse conhecimento.

IN: Que temas o senhor destacaria, esse ano, de relevância 
para os procedimentos de serviços extrajudiciais?
Dr. Armando Moura Palha: Para realizar alguns projetos 
nossos é preciso que haja um empenho do Tribunal em in-
stituir o selo eletrônico, porque com isso, nós prestamos 

um serviço muito melhor à sociedade e poderemos imple-
mentar muita coisa em função dessa medida. A maioria dos 
Estados já utiliza, mas aqui no Pará não sai. Isso facilita os 
procedimentos do protesto, facilita cancelamento eletrôni-
co, facilita o atendimento remoto dos serviços registrais de 
protesto. A falta de selo eletrônico é um absurdo não ter 
no Pará. E a outra ideia é a postergação, ou seja, o apresen-
tante não paga para protestar. É gratuito e isso deve ser es-
tendido, senão plenamente, pelo menos em empresas que 
querem protestar e que seriam, eventualmente, homologa-
das pela Corregedoria ou então pelo Tribunal para poder 
gozar do mesmo benefício que gozam as Procuradorias e as 
Autarquias Públicas.

IN: Esse ano a Convergência realiza o 1º Hackaton, uma 
novidade no evento. Como surgiu a ideia e que soluções 
poderão ser propostas pelo Hackaton?
Dr. Armando Moura Palha: Essa ideia me foi proposta pelo 
Willys Campos e eu acolhi de pronto porque, além de divul-
gar o protesto pode trazer ideias e inovações para o próprio 
protesto. Não é um evento paralelo e sim integrante, uma 
vez que os jovens que irão concorrer terão que absorver, 
primeiramente, o que é o protesto e depois criar em cima. 
Nós estamos sempre em busca de novas ideias, então esse 
é o objetivo.

IN: E como foi receber a proposta para realizar o evento em 
Belém?
Dr. Armando Moura Palha: Eu havia prometido que faria em 
2015, mas por alguma razão, não pude fazer e ficou acerta-
do que seria em 2017, mas muito assustado com a respons-
abilidade, um sentimento que só terminará depois do dia 
22. 

IN: E qual a mensagem para os participantes da Convergên-
cia?
Dr. Armando Moura Palha: A convergência foi organizada 
para eles. É uma retribuição pelas que eu participei e sem-
pre fui muito bem recebido. 
O espaço da convergência é puramente físico, uma vez que 
o IEPTB está aqui. Serão discutidas questões de caráter na-
cional de interesse a todos os participantes. Uma oportuni-
dade única de somar e certamente, ninguém voltará para 
casa de cabeça vazia.  Tivemos um cuidado com a escolha 
dos palestrantes e dos temas e espero que todos os partici-
pantes tenham boas experiências no evento.

A novidade do evento Convergência 2017 é a realização do 
1º Hackathon. Mas, afinal, o que é o Hackaton?
Uma maratona de programação, ou seja, uma reunião com 
pessoas apaixonadas por tecnologia e inovação sustentável. 
A ideia é que propor soluções inovadoras para problemas 
antigos e recorrentes nos serviços extrajudiciais de protes-
to. Já pensou se você tem uma dívida com alguém e esse 
alguém desaparaceu? O Instituto de Protesto te ajuda com 
isso! Com a Hackathon, pretende-se pensar em soluções 
para ajudar empreendedores e pessoas comuns a conse-
guir esse dinheiro de volta com segurança, por meios legais, 
através dos mecanismos de inovação dos serviços extraju-

Informações gerais:
Datas: 20,21,22 de setembro
Hora de início: 14h
Credenciamento: a parir das 9h até 13h50 do dia 20 de setembro

Jurados:
Armando Mura Palha - Presidente do IEPTB-PA
Guilherme Gaia - Presidente do IEPTB-SC
Paulo Ulian- Diretor executivo da P21
Willys Campos- Diretor Executivo do IEPTB-PA

diciais, que garantem cerca 70% de casos solucionados no 
Brasil.
Os participantes do Hackaton Convergência 2017 farão 
parte de uma maratona de 48h de produção pesada, dis-
tribuídos em 08 equipes que contarão com a presença de 
mentores para auxiliar no desenvolvimento das soluções. O 
encontro de prototipagem e colaboração tem como tema  
Protesto Acessível, e envolve participantes de todo o Brasil, 
profissionais com especialidade em negócios, design/UX e 
desenvolvedores. 
Ao final do evento, teremos a votação dos jurados para de-
cidir os ganhadores.

Mentores:
Sergio Celestino - Analista de Sistemas
Tânia Pelissari - Gestora do IEPTB-MT
Claudenilson Dias- Gestão e Automação Notorial
Paulo Roberto - Gestor de Inovação e Tecnologia

Facilitadores no evento
Willys Campos
Bruna Barbosa
João Júnior

Um encontro de conhecimento e confraternização
Convergência 2017

Premiação
1º Lugar: Um final de semana em Brasília com direito a imersão na P21
2º Lugar: 2 meses em um espaço de coworking em Belém
3º Lugar: 3 meses de hospedagem para poder colocar sua aplicação em nuvem



A Banda foi criado em 1986, em Belém do Pará. É composta 
por 20 músicos, comandados pelo Maestro Nelson Neves, 
pianista premiado, Doutor em Artes Musicais pela Univer-
sidade de Nebraska-Lincoln em piano performance, Me-
strado em Música, na Universidade Missouri-Columbia, em 
piano performance e Bacharel em Teologia com ênfase em 
Música Sacra na Faculdade Batista Equatorial. 
O repertório da Banda engloba a tradição jazzística 
norte-americana, obras contemporâneas, entre as quais 

algumas escritas especialmente para o grupo por compos-
itores como Marlos Nobre, Almeida Prado, Ney Rosauro e 
Gilberto Mendes, além das contribuições de compositores 
paraenses como Tynnoko Costa, Luiz Pardal, João Mascar-
enhas e Albery Albuquerque. 
A Amazônia Jazz Band teve como solistas, entre outros, 
os multi-instrumentistas Nailor Proveta, Roberto Sion e 
Marcelo Martins (BRA), os trombonistas Radegundis Feito-
sa e Pete Madsen (EUA); os pianistas Jorge Luiz Prats (Cuba), 
Luíza Camargo e Nelson Neves (BRA); os saxofonistas Fred 
Henk (EUA) e Paulo Levy (BRA); o clarinetista russo Oleg An-
dreyeyev, e os percussionistas Ney Rosauro e Bill Molenhoff 
(EUA). 
Algumas das grandes vozes paraenses já solaram à frente da 
AJB, como Lucinnha Bastos, Walter Bandeira, Daniel Araujo 
e Adriane Queiroz. Jane Duboc, uma das maiores intérpre-
tes do jazz contemporâneo, participou do primeiro DVD da 
Amazônia Jazz Band, gravado em julho do ano passado no 
Theatro da Paz, e lançado em abril deste ano.  
Com um repertório bastante eclético, reunindo estilos vari-
ados dos grandes sucessos musicais mundiais já consagra-
dos, e peças que ainda não são conhecidas do público, a 
Amazônia Jazz Band segue em frente, na busca da excelên-
cia para o deleite de quem a escuta.
A apresentação da Banda é fruto do apoio que a Secretaria 
de Cultura do Estado, através do Secretário Paulo Chaves, 
presta à Convergência 2017.
Além de seus tradicionais concertos em Belém, a Banda já 
se apresentou como convidada em Recife (PE), João Pessoa 
(PB) e Natal (RN), tendo participado ainda dos Festivais In-
ternacionais de Música do Pará, do Festival Internacional de 
Londrina (PR), do Festival Eleazar de Carvalho, em Fortale-
za (CE), Bienal de Música Contemporânea Brasileira, no Rio 
de Janeiro (RJ), Festival Internacional de la Cultura Tunia, 
em Boyacá (Colômbia) e do Encontro de Compositores Lati-
no-Americanos, em Porto Alegre (RS).
A formação da  Amazônia Jazz Band hoje é a seguinte:
Saxofones: Harley Bichara, Marcos Puff, Alexandre Pinheiro, 
Thiago Levy e Carlos Eduardo; Trombones: Kelson Pinheiro, 
Josibias Ribeiro, Josiel Saldanha e Adnelson Deodato; Trom-
petes; Elielson Gomes, Joabe Nunes, Ilson Cruz e Márcio 
Ramos; Bateria: Mariano Primo e Paulo Borges; Percussão: 
Ricardo Aquino e Cláudio Costa; Contrabaixo: Augusto 
Meireles; Guitarra: Marcelo Viana; Piano: Edgar Matos. 
Sua equipe Técnica/Produção é formada por Nide Braga, 
Gerente; Kennedy Ribeiro, Técnico de Som; Rubens Almei-
da, Técnico de Iluminação; Luciano Pimentel, Inspetor; Nir-
lando Cardoso e Samuel Monteiro, Montadores e Edivaldo 
Santos, Arquivista. 
Mantida pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Sec-
retaria de Cultura (SECULT), e contando com o apoio da 
Fundação Carlos Gomes e do Theatro da Paz, a Amazônia 
Jazz Band, hoje com mais de duas décadas de existência, 
vem realizando importante trabalho de difusão da música 
instrumental entre o público paraense. 

Jantar da 15ª Convergência terá som da 
Amazônia Jazz Band



das cíveis possuem entre 1 e 2 possíveis apresentações de 
protesto.

IN- Explique como funciona?

Dr. Marcos Ganga: O sistema poderá ser operado por: Ad-
vogado, Defensor Público, Serventuário, funcionários dos 
Escritórios de Advocacia.O Apresentante será o Advogado 
e quando para créditos de seus clientes apresentará por 
procuração.O sistema foi desenhado para atender os es-
critórios mesmo com equipe operacional, mesmo tendo 
a equipe operacional o advogado não pode mandar o es-
tagiário apresentar fisicamente o protesto, pois ele tem que 
se apresentar no tabelionato como procurador do cliente e 
assinar um termo de responsabilidade pela apresentação, 
ou seja, o custo operacional dele não tem relação com o 
serviço de courier eletrônico no qual o advogado assina 
este termo eletronicamente dando validade aos documen-
tos eletrônicos apresentados evitando o tempo gasta com 
o deslocamento e atendimento no tabelionato de protes-
tos.Os Apresentantes poderão ser também as Defensorias 
pública e o Juízo quando nos casos previstos em lei de ações 
de alimentos e sem advogado.As remessas somente serão 
enviadas após a assinatura digital do Operador do Direito, 
que deverão obrigatoriamente possuir certificação digital. 
O Advogado primeiramente deve solicitar a certidão de 
sentença (CDE, Certidão de Dívida Exequenda), artigo 517, 
Novo Código de Processo Civil. 

Resumidamente após estar de posse da Certidão, deve se-
guir os seguintes passos:

a) Efetuar o cadastro gratuito no Portal www.eprotesto.com 
(este cadastro segue as normas de segurança do cadastra-
mento nos portais da Justiça).
b) De posse da CDE, seja física ou eletrônica o Apresentante 
efetua o login no portal.
c) Ao efetuar o login será checado da mesma forma que nos 
sistemas dos tribunais se ao advogado está apto a exercer 
as atividades.
 d) Liberado o acesso, será cadastrado os dados da CDE
e) O Operador fara o upload da Certidão de Sentença, da 
Procuração, do Deposito Judicial.
f) Estando tudo pronto para envio será exigido a assinatura 
digital no termo de responsabilidade da apresentação.
g) Todos os documentos anexos são assinados também no 
mesmo ato da assinatura do termo, dando a veracidade e 
garantindo a integridade dos documentos a serem apresen-
tados.
h) Feita a assinatura, será checado o perfil financeiro da en-
tidade se possui créditos ou se deve adquirir neste momen-
to por intermédio de meios de pagamento eletrônicos.
i) Após assinado e pago o serviço de distribuição eletrônica 
o sistema se integra ao sistema dos IEPTBs para distribuição 

nos domicílios/praça de pagamento do devedor.
j) O sistema recebe todos os status da apresentação, bem 
como o Tabelionato que fora distribuído e os valores das 
custas e emolumentos, no caso de desistência, mantendo o 
apresentante informado dos acontecimentos.

IN: O que muda, efetivamente, na rotina dos Cartórios de 
Protesto?

Dr. Marcos Ganga:Para os cartórios aumentará a busca pela 
apresentação de protesto, quanto a rotina será a mesma 
hoje utilizada pelos bancos a décadas. A única diferença é 
que os sistemas dos tabelionatos devem se adaptar ao novo 
título executivo “certidão de sentença” ou CDE “Certidão de 
Dívida Exequenda”, ou seja criar um novo template, (mod-
elo) para este tipo de título CDE diferente do atual.Pois a 
atual nomenclatura das intimações e instrumentos de pro-
testo, (número do título, Cedente, Sacado, Sacador), não 
remetem ao novo título executivo que possui número de 
processo, Credor, Devedor e Advogado (apresentante por 
procuração). Esta necessidade existe mesmo para os instru-
mentos de CDEs apresentadas fisicamente. 

IN:Quais Estados já implantaram?

Dr. Marcos Ganga: O projeto piloto está acontecendo no 
Amazonas, na sequência da homologação espera-se o con-
vênio e início das atividades nos Estados (São Paulo, Santa 
Catariana, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Alagoas, Distrito Federal, Goiás). O principal impeditivo da 
propagação nacional é o diferimento, ou seja, as custas e 
emolumentos serem pagas pelo devedor, pois o não diferi-
mento diminui a atratividade pelo protesto. Apesar do ver-
bo ser optativo na letra da lei 9492 no §1º do artigo 37, que 
“Poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos”, a 
pratica é exigir. Pela natureza da CDE ser oriunda de deter-
minação judicial na qual foi condenado o Devedor a pagar, 
deveria ser obvio o diferimento.

IN: Qual o objetivo?

Dr. Marcos Ganga: Difundir a apresentação de protesto, fa-
cilitar o acesso, dar segurança e confiabilidade, eliminar o 
deslocamento e sustentabilidade sem consumo de papel e 
dispersão de poluentes.

IN: O projeto atende as realidades específicas de cada 
região?

Dr. Marcos Ganga: Sim, o sistema foi projetado para atender 
as realidades estaduais, ademais, que as Corregedorias dos 
Tribunais de Justiça que são os órgãos fiscalizadores, pos-
suem autonomia de gestão e normatização.

IN:Qual a importância desse sistema que o senhor vem 
apresentar na Convergência?

Dr. Marcos Ganga: A plataforma é uma solução que viabi-
liza o protesto de sentença em forma eletrônica. Em con-
sonância com o disposto no Novo Código de Processo Civil 
(NCPC), a solução eletrônica garante mais segurança, agi-
lidade e transparência, trazendo mais efetividade nas ex-
ecuções. Permite a apresentação de protesto de sentenças, 
advindas de todos os ramos da Justiça que gerem execução 
de quantia certa (credito do exequente e ou sucumbência). 
Com essa nova solução realizar a apresentação do protesto 
de sentenças ficou mais simples e rápido e com a mesma 
segurança do peticionamento eletrônico dos tribunais. Di-
fundindo o protesto e facilitando o acesso aos tabelionatos 
por meio eletrônico.Existe uma diferença entre honorários 

e sucumbência que merece ser comentado para dar noção 
que o universo não é apenas ações que gerem credito ao 
vencedor da ação.Honorários são os valores cobrados pelo 
advogado de seu cliente pela execução do serviço, alguns 
cobram um valor fixado e outros cobram um percentual so-
bre o valor do credito (ad exitum). Quando o juízo sentencia 
a pagar os honorários ele está dizendo que o Vencido na 
ação deve reembolsar o Vencedor do que ele pagou pelos 
serviços. Sucumbência é um prêmio/bônus que o advogado 
do vencedor recebe do vencido, o juízo é quem determina 
o percentual que será bonificado ao advogado do vencedor. 
Em suma, mesmo que o processo não tenha como objeto 
valor a ser pago pelo vencido (obrigação de fazer, obrigação 
de entregar, etc), o advogado do vencedor tem direito a 
sucumbência a ser fixada pelo juízo do processo. Sendo 
assim praticamente todas as ações trabalhistas e a maioria 

Protesto de Certidão de Sentença seguro, ágil e transparente      

Um projeto que pretende a democratização do protesto em forma eletrônica aos patronos e seus outorgantes, 
em consonância com o disposto no novo Código de Processo Civil, o qual viabiliza o protesto de certidão de sen-
tença, de forma segura, ágil e transparente. essa é a proposta da Softplan. Quem apresenta os detalhes numa 
entrevista ao IEPTB-NEWS é o executivo de novos negócios da empresa, graduado em direito, tecnólogo em pro-
cessamento de dados e em redação jurídica e técnica legislativa, doutor marcos ganga. 
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IN: Como foi a sua história para se tornar tabelião da comar-
ca de Mãe do Rio? 

Dr. Marcus: Acredito que os passos foram dados na direção 
de me tornar tabelião, ainda quando atuei como Advogado 
nos 15 anos antes da aprovação no concurso público e efeti-
va posse do cargo. Esta trajetória me proporcionou amadu-
recimento não apenas sobre os saberes da área como tam-
bém acerca das relações humanas. 
O metiê do Cartorário que desvela por traz de cada certidão 
emitida, cada registro realizado, o que a meu ver, represen-
ta a função do Tabelião na sociedade. Um marco decisivo, 

para chegar onde cheguei.  Considero o marco inicial para 
entrar na carreira de Tabelião, foi um episódio ao cursar 
uma especialização em direito público, pelo Curso Damásio 
de Jesus na cidade de Natal/RN, ao assistir a aula de Contra-
tos, fui provocado pelo prof. Vitor Kümpel, que perguntou 
qual a carreira que poderia concursar que não tivesse tem-
po de aposentadoria, que me faria estudar a vida toda e 
principalmente remuneraria satisfatoriamente? A resposta 
foi imediata concurso para Notário e Registrador. A partir 
daquela aula iniciei a minha peregrinação pela aprovação 
em concursos para Cartório.

IN: Qual a importância do protesto?

Dr. Marcus: O protesto é a serventia que traz o resgate de 
honradez, da ética e da moral em uma sociedade onde não 
se cumpre contratos, seja escrito ou verbal.  A publicização 
do devedor, preserva e fomenta a garantia ao credor, mas 
também dá oportunidade ao devedor de resgatar a sua 
honradez. Muito me preocupa é a cultura da imprudência 
instalada na sociedade, o que naturaliza quem deve, isto 
faz com que o Cartório muitas vezes seja considerado como 
vilão, aquele que cobra. Mas como estamos demonstrando 
o Tabelionato de Protesto é um braço direito dos empresári-
os no resgate de seus créditos e agora mais recente auxil-
iando as Procuradorias Fazendárias da União, Estado e dos 
Municípios no retorno de verbas públicas já dadas como 
perdidas. A tendências é abrangermos um leque maior 
de serviços em que a sociedade possa utiliza-los de forma 
diária em seus negócios e transações comerciais.

IN: De que maneira a categoria tabeliã, através do IEPTB-PA, 
ganha força na sociedade? 

Dr. Marcus: A organização de uma categoria é um instru-
mento de força política, força econômica e principalmente 
de luta por respeito a classe. Assim é que vejo o IEPTB-Pa. 
Para tanto é necessária uma classe esclarecida quanto a 
sua função na sociedade, e se organize com determinação 
no sentido de garantir a ética, a moral e o notório saber 
da aérea dos seus membros. O Instituto de Protesto vem 
de forma promissora construindo e organizando nosso seg-
mento de Tabelionato; parabenizo o nosso presidente o Dr. 
Armando Moura Palha, a equipe que trabalha no IEPTB-PA 
como o Willys, Adriana, Tais, Jamile, Rafaeli, Helen, Silvana; 
que trabalham com determinação e sempre solícitos aos 
nossos requerimentos e agonias. Desta forma o Instituto 
tem fortalecido a nossa classe e a nossa luta.

IN:O Sr já participou de alguma convergência? Se sim, onde 
foi e o que o Sr achou do evento? 

Dr. Marcus: Nunca participei de nenhuma Convergência. 
Sei que é um momento de encontro, troca de saberes, ex-
periências e aprendizado; estou com grande expectativa 
acerca da convergência que será realizada em Belém, em 
Setembro de 2017.

IN: Para o Sr, qual a importância desse tipo de evento para 
classe dos tabelionatos?

Dr. Marcus: Como disse anteriormente sendo um momen-
to de encontro da categoria com o objetivo de troca de 
saberes, tem potencialidades no sentido de engradecer e 
amadurecer a classe na serventia do Protesto, e trocar ex-

periências entre os diversos Protestos do Brasil na busca de 
melhorias da classe e novas soluções para as dificuldades 
de cada região, resultando em uma qualidade geral no Ta-
belionato de Protesto no País.

IN: Quais as principais dificuldades que o Sr enfrenta na co-
marca de Mãe do Rio?

Dr. Marcus: Na comarca de Mãe do rio em 2008, quando 
assumi o Oficio Único, só havia duas maquinas de datilogra-
fia e um computador pré-histórico, as condições a nível de 
equipamentos e infraestrutura eram muito frágeis, aos pou-
cos fui implementando sistemas por serventia e adquirindo 
equipamentos, e organizando tecnologicamente a Serven-
tia; então em um passado recente esta era a minha maior 
dificuldade; hoje considero que a maior dificuldade é o 
acesso a internet que considero a quem do que o Cartório, 
acesso a telefonia seja fixa ou de celular é sempre ruim; e 
o acesso a determinadas regiões do município para realizar 
as notificações de protesto; e a falta de mais cursos na área 
notarial e registral, mas esta deficiência é uma dificuldade 
Estadual e não só do Município. Hoje o Cartório de Vivi Cor-
deiro em Mãe do Rio, aciona os seus dados fora do Estado 
do Pará. Temos contratos com empresas em outros Estados 
da União.

IN: Em busca de solucionar problemas da categoria de 
protesto, a 15º convergência traz uma grande novidade, o 
Hackathon, um espaço de inovação e tecnologia. Dentre as 
dificuldades que o Sr falou anteriormente, quais delas o Sr 
acredita que possam ser resolvida com soluções tecnológi-
cas?

Dr. Marcus: Acredito que o Hackathon, seja uma inovação 
nos Encontros Nacionais em nossa classe, pois, como sou 
Ofício único, já fui em diversos como de Registradores de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, Registro 
Civil, e da Anoreg, e nunca foi realizado este tipo de evento 
dentro dos Encontros. Acho isso relevante e nos mantem 
em sintonia com a modernização da sociedade, espero que 
apareçam  programadores, designers e outros profissionais 
ligados ao desenvolvimento de software para desenvolver-
em um software que atenda alguma dificuldade da classe 
ou melhore a nosso serviço e que sejam inovadores e uti-
lizáveis e que vem ao encontro das nossas expectativas por 
garantir qualidade no sentido do diálogo entre as institu-
ições financeira de forma mais eficiente e mais próxima e 
regionalizada.  Acho que o Hackathon poderia achar uma 
solução para a Anuência Digital não só pelo Instituto, mas 
direto da empresa e o Tabelionato a que será baixado o pro-
testo; e das dificuldades acima levantadas quem sabe numa 
solução para acesso à internet mais rápido e barato. No 
mais estou ansioso para ver o funcionamento da Hackathon 
na Convergência.
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