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A terceira edição do IEPTB-PA chega com o clima de dever cumprido.  
2016 foi um ano difícil com desafios políticos, econômicos e sociais travados dia após dia, não 
só em nossa região, mas em todo o País.

Para o Tabelionato de Protestos do Pará a superação das dificuldades está na união e na 
força que a padronização de procedimentos oferece ao conceito de nossos serviços.
Muito ainda há de se fazer para que a missão de idoneidade, qualidade, segurança e cele-
ridade continuem sendo marcas fortes do protesto à comunidade.

Nesse sentido, o Instituto de Estudos de Protestos do Brasil é um instrumento de apoio 
à solidez da eficácia aos cumprimentos exigidos, publicamente, na recuperação de ativos.

Nosso objetivo é oportunizar, sempre, ações que promovam modernização, ações conjun-
tas e uma única identidade do protesto.  Em junho de 2016, reunimos os Tabeliães do Estado, 
em Belém, no II Encontro dos Tabelionatos do Estado do Pará.

Para 2017, o Tabelionato de Protestos do Pará estará estreitando laços e construindo 
trocas de experiências no encontro nacional, que reunirá Tabeliães de Protestos do Brasil, 
a Convergência 2017.

Nosso desafio é, para além de uma extraordinária acolhida a quem participará de outros 
Estados, fazer um evento digno da qualidade que o Tabelionato de Protestos almeja para a 
continuidade de um serviço eficaz à sociedade.
Em nome do IEPTB-Pa, desejo a todos votos de abençoado natal e 2017 cheio de conquistas!

 
 Uma boa leitura a todos!

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

    

EDITORIAL



o Protesto de Títulos, antes exclusivo aos títulos 
cambiais, tem apresentado alterações recentes, 

as quais superaram as expectativas de sua utilização, 
tornado o processo cada vez mais amplo e eficaz. Ag-
ora, os documentos de dívida, antes excluídos desse 
elenco de títulos a protesto, já podem ser encamin-
hados aos tabelionatos, até mesmo por meio digital, 
num claro avanço não só de costume, mas também 
legislativo, que vem ao encontro dos interesses da 
sociedade, buscando formas práticas de atuar em seu 
cotidiano. 
 Comparando-se a uma ação judicial de co-
brança os custos do protesto são irrisórios. Possibil-
itando, inclusive, quando se trata de títulos públicos, 
que os emolumentos sejam somente pagos quando o 
devedor comparece para o ato de pagamento. Essa 
é uma vantagem fundamental para o credor que 
não tem despesas para o protesto. Por essa razão, o 
desempenho do protesto fez com que as Prefeituras 
Municipais, assim como as Secretarias de Fazenda 
Estadual, e a própria União, ou seja, os Municípios, 
Estados e a União percebessem a celeridade do pro-
cedimento e assim, muitas já começam a aderir, at-
ravés de convênios, no sentido de encaminhar ao pro-
testo as dívidas de seus contribuintes inadimplentes. 
Tomemos como exemplo a prefeitura do município 
de Barcarena, que firmou parceria com o IEPTB-PA 
para o recolhimento das Certidões de Dívida Ativa, 
ou CDA, outro exemplo é a Prefeitura de Belém, que 

assinou recentemente convênio juntamente com o 
IOEPA (Imprensa Oficial do Estado do Pará) para 
que passem a encaminhar suas CDA´S, além disso so-
mam-se Procuradorias Federais, os Órgãos Públicos, 
Agências de Governo, Receita, Ministério do Trans-
porte, Ministério do Trabalho, INMETRO, IBAMA e 
tantos outros órgãos que tenham um serviço de fis-
calização e cobrança perante os contribuintes. Enfim, 
esse é hoje o papel que o protesto assume, com uma 
importância, antes nunca inimaginável. 
 Sabe-se que a função primordial do protesto é 
a prevenção de litígios e recuperação de crédito, com 
isso trazendo uma grande influência no desafogo do 
Poder Judiciário e, por consequência, perseguindo os 
ideais de uma Justiça rápida e eficiente.
 Na sua atuação, perante os órgãos públicos, 
tem o mérito de ter recuperado mais de 20% das 
dívidas fiscais federais e estaduais, nos cinco últimos 
anos, evitando consequências de execuções lentas e 
custosas quando levadas ao judiciário.
 Gratuidade para o credor, eficácia, rapidez, 
procedimento simples, já caracterizam uma mo-
tivação suficiente para escolher o protesto como 
ferramenta de recuperação de crédito. Além disso, 
conforme se disse, ao escolher o protesto, o credor 
tem o respaldo da segurança jurídica e fé-pública 
características dos tabelionatos que sempre oferece 
um serviço seguro, isento e sobretudo eficaz na sua 
atuação. 

A força do Protesto
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Em entrevista ao IEPTB-NEWS, a coordenado-
ra da dívida ativa da Secretaria de Estado de 

Fazenda, Aida Peixoto Silva e o um dos servidores 
que coordenada a CCDA/DAIF, na Secretaria, Édrick 
Soane, falou da importância dessa parceria entre o 
Instituto de Estudos de Protestos do Brasil, seção Pará 
e a SEFA para a recuperação do crédito tributário.
 A coordenadora da dívida ativa salientou a 
importância dessa cobrança extrajudicial de títulos 
para o Estado, primeiro por atender ao dever que 
tem o poder público de empregar os meios mais efi-
cientes na cobrança do crédito público, além do que 
é um meio seguro e eficiente de recuperação do 
crédito, permitindo que o Poder Judiciário seja desa-
fogado de demandas de execução fiscal de baixo val-
or, por exemplo. O servidor Édrick Soane acrescen-
tou que o protesto interrompe a prescrição, ou seja, 
enquanto o título está protestado não há contagem 
do prazo que o Estado tem para ajuizar uma ação 
de execução fiscal, isso possibilita índices de recu-
peração de crédito superiores àqueles que se obtém 
com a cobrança judicial da dívida. Para ambos, com 
o protesto das dívidas, o devedor tem mais pressa em 
honrar o compromisso financeiro e pagar a dívida, 
pois precisa cancelar o protesto para voltar a ter 
crédito no mercado.
 A história dessa parceria começou em no-
vembro, de 2014. Em um primeiro envio, foram 

protestados 121 títulos. Desses, houve o pagamento ou 
parcelamento da dívida junto a SEFA de 30 títulos, 
perfazendo um percentual de recuperação de crédi-
to tributário em torno de 25%. O envio a protesto 
ficou interrompido durante um período por algumas 
questões, entre as quais a pendência de convênio en-
tre a Imprensa Oficial do Estado do Pará, IOE e a 
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA. Atualmente, 
o convênio está em vigor e tem como objetivo a 
postergação dos pagamentos das publicações dos ed-
itais das intimações de devedores de títulos públicos 
estaduais encaminhados a protesto.
 Após a renovação dos convênios, a remessa 
de títulos foi retomada em junho deste ano.  Até se-
tembro de 2016, houve o protesto efetivo de 73 títulos. 
Desses, houve o pagamento ou parcelamento da dívi-
da junto a SEFA de 09 títulos, ou seja, um percentual 
de recuperação de crédito tributário em torno de 
12%.
 A expectativa do Estado é que o número de 
títulos enviados a protesto aumente com o sistema 
informatizado de protesto, o que traz mais celeridade 
em muitos procedimentos, que ainda dependem de 
um funcionário/servidor da SEFA.
 O protesto, a coordenadora da dívida ativa da 
Secretaria de Estado de Fazenda, Aida Peixoto Sil-
va, traz maior celeridade de procedimentos e menor 
onerosidade para os cofres públicos.

Convênio IEPTB-PA e SEFA já recuperou mais 
de 25% de crédito tributário para o estado.
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Em outubro, o Instituto de Estudos de Protestos do 
Brasil, seção Pará,  na pessoa do senhor presi-

dente Armando Moura Palha, convocou uma reunião 
extraordinária para prestação de contas do triênio 
2014-2016. Estiveram presentes, o gestor do Instituto 
Willys Campos, o 1º tesoureiro, Salvio Corrêa Neto, 
a contadora do Instituto, Elvira dos Santos Pinheiro, 
além das colaboradoras do Instituto, Rafelly Tomaz, 
Jamille Lobato e Adriana Fazzi.
 O encontro durou cerca de 04 horas e foram 
analisados todos os gastos do Instituto, ao longo do 
Triênio e também trabalhadas questões como, despe-
sas futuras, reserva de caixa, procedimentos de pro-
testo e novas tecnologias e aquisição de orçamentos 
para a Convergência 2017.

N O final de setembro, a Advocacia Geral da 
União se reuniu comv o Instituto de Estudos de 

Protesto do Brasil, seção Pará, para alinhamento do 
fluxo de protesto e como é adaptado para o protesto 
de CDA´s, ou seja, como uma entidade federal faz o 
alinhamento para a recuperação de créditos.
 A reunião foi coordenada pelo gestor do 
IEPTB-PA, Willys Campos e contou com a presença 
da procuradora- chefe da Procuradoria Federal no 
Estado do Pará, Carolina Bastos. Durante o encontro 
ficou acertado o dia do treinamento do servidor Pau-
lo Amazonas e o Procurador Glauber da Silva Lima, 
que estarão ligados diretamente, com o fluxo para 
procedimento de protestos de CDA´s pela AGU. 

Prestação de contas 
do triênio 2014-2016

 Reunião de procedimentos 
AGU e IEPTB-PA.

O treinamento ocorrera, na primeira semana de ou-
tubro. E serviu para que a Advocacia Geral da União 
consiga fazer a conversão da entrada digital do siste-
ma da CRA.  Hoje, a AGU já se encontra em ho-
mologação e testes para adaptação ao procedimento 
da CRA.
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No final de setembro, o Instituto de Estudos de 
Protesto do Brasil, seção Pará, foi informado 

pelo 2º tabelionato de protesto de títulos Moura Pal-
ha da tentativa de golpe do falso protesto. Trata-se 
de uma prática criminosa, que vem se tornando fre-
quente, no Brasil, principalmente com o avanço, cada 
vez mais intenso, das tecnologias.  A tentativa de 
delito está prevista no artigo 171 do Código Penal 
(estelionato).
 A instituição Tabelionato de Protestos é dene-
grida e utilizada por bandidos para financiar suas 
atividades ilícitas, intimando devedores, tendo acesso 
a informações sigilosas sobre dados reais. O esteliona 
tário utiliza o prestigio do Tabelionato do Protesto, 
usurpando a fé pública de que este está investido, 
induzindo criminosamente o devedor de boa-fé.
 Além do Cartório Moura Palha a prática tam-
bém envolveu, no mês de outubro, o Cartório Vale 
Veiga.  Essa situação, chamada de “golpe do falso 

protesto” envolve quadrilhas de estelionatários de 
todo o País. Eles intimam o suposto devedor, por car-
ta protocolada, informando de que existem títulos 
protestados em cartórios e orientam que seja feito pa-
gamento por meio de depósito bancário, sem o qual 
o (falso) protesto será efetivado. Vale salientar, que o 
requinte do golpe está na tática dos fraudadores em 
revelar dados corretos do devedor e na sequencia 
informar em qual Cartório o título está protestado. 
Normalmente, eles dão um falso número de telefone, 
para a vítima checar as informações e assim, serem 
informados da falsa conta bancária para depósito. 
 O fato mostra a importância dos procedimen-
tos padrões a serem seguidos pelo tabelionato de pro-
testo. 
 Se o seu cartório de protesto tomar conhec-
imento ou for envolvido pelo ato criminoso do fal-
so protesto, entre em contato imediatamente com o 
IEPTB-PA.

Cuidado tabelião com o golpe do falso protesto!

NOTÍCIA



COLUNA

Fique por dentro

COLUNA

Art. 356. Nos atos de protesto das Certidões de 
Dívida ativa da Fazenda Pública serão utiliza-

dos os selos de segurança dos tipos “Geral” e “Cer-
tidão”. 
 Art. 357. Após a lavratura do instrumento de 
Protesto o devedor deverá, primeiramente, quitar o 
débito tributário junto à Fazenda, e com a carta de 
anuência deverá solicitar o cancelamento do protes-
to com o consequente pagamento dos emolumentos 
devidos pelos atos praticados. 

Treinamento inicia uma nova fase 
para a Anuência digital em Belém.

Durante os meses de outubro e novembro, os 
colaboradores dos cartórios de protestos Mou-

ra Palha e Vale Veiga receberam treinamento de 
anuência digital. Isso significa que Belém, agora, está 
preparada para receber qualquer credor que que-
ira fazer anuência, através do site do Instituto de 
Estudos de Protestos do Brasil, seção Pará. Os dois 
cartórios, a partir de agora, poderão receber e faz-

er a verificação se a anuência digital  está correta. 
Mas, atenção, os cartórios de protestos vão aceitar 
a anuência digital e irão aguardar o devedor para 
efetivo cancelamento das custas. É uma nova fase de 
atendimento eletrônico digital, de maneira segura, 
através do Certificado digital ICP-Brasil, válido em 
todo o território nacional.
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Perfil do Tabelionato
Com Nelcy Maranhão

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

30 anos de dedicação ao tabelionato

COLUNA

Perfil do Tabelionato
Com Ivone Dal Ponte

Ivone Rodrigues Dal Ponte, tabeliã do Cartório de Uruará - 
Pará, desde 1992, é nossa segunda convidada para o quadro 
“Perfil do Tabelionato”. Dra. Ivone nos fala um pouco de sua 
história e sua visão do protesto ao longo dos anos, e também 
de suas aspirações de unir toda classe de protesto, estimulan-
do sempre o crescimento em conjunto.

COLUNA

interior, ficamos gratificados com o respaldo que 
os serviços prestados oferecem a todos que estão 
com dúvidas e dificuldades. E assim, também nos 
estimulou a querer buscar sempre mais dentro dos 
nossos tabelionatos. 

IN: Qual a sua expectativa para CDA?

Dra. Ivone: Eu vejo como um abranger a todos os 
cartórios de protesto, para caminharmos mais rápi-
dos e buscando nos igualar aos tabelionatos dos ou-
tros estados. Temos que mostrar nossa competência 
e provar que somos tão capazes quanto qualquer 
outro do país. Os cartórios passaram os correios 
no índice de satisfação, e isso deve ser apenas um 
estimulo gratificante para buscarmos sempre mais.

IN: O que achou do II Encontro de Tabelionatos de 
Protesto do Estado?

Dra. Ivone: Tivemos palestrantes muito esclarece-
dores das nossas necessidades, e vimos o empenho 
dos colegas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, 
para que caminhemos juntos na evolução do pro-
testo. Não somos mais um estado isolado, somos in-
tegrados, de modo que devemos trabalhar sempre 
com carinho, segurança e respeito para crescer-
mos ainda mais. 

IN: Como foi a sua história para se tornar tabeliã? 

Dra. Ivone: Entrei por concurso distrital, a partir 
da comarca de Monte Alegre, do baixo Amazonas. 
E em 1992 conseguiu estabelecer a comarca em 
Uruara, e assim acumulei as atribuições.
 
IN: Qual a importância do protesto?

Dra. Ivone: Hoje a sociedade e o órgãos públicos, 
já começaram a perceber a importância de um 
tabelionato de protesto, principalmente pela agili-
dade, facilidade e segurança que consegue em seus 
processos, sem que haja qualquer ônus para quem 
desejar protestar. Enquanto que em um processo 
judicial há a demora de 3, 5 ou até 10 anos para 
uma penhora, onde muitas vezes nem há mais bens 
do devedor, no protesto em 72 horas você tem um 
retorno significativo.

IN: Qual a importância para o tabelionato de pro-
testo em ter o IEPTB-PA ?

Dra. Ivone: Estou muito satisfeita, estivemos por 
muito tempo paralisados no tempo e após a entrada 
do IEPTB-PA houve uma enorme evolução, princi-
palmente como representante de uma comarca do 
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IN: Qual sua expectativa para a Convergência 2017?

Dra. Ivone: Este encontro em nível nacional, onde en-
contraremos colegas de grande excelência de todos 
os sistemas. Devemos aproveitar esta oportunidade 
para entradas de conhecimento, sendo de grande 
valor para troca de informações.

IN: Nos fale sobre a força do protesto com o novo 
código civil:

Dra. Ivone: O código civil foi uma alavanca muito 
forte para o setor de protesto, eu entendo que ele 
veio exatamente para fazer com que os tabeliães pos-
sam agilizar e ajudar o judiciário, e nós temos com-
petência de superar e vencer qualquer dificuldade, 
de modo que assim desafoguemos o judiciário.
 
IN: Que recado você daria para aqueles colegas que 
ainda não perceberam a importância das interações 
e inovações de procedimentos do Protesto?

Dra. Ivone: Esses colegas que estão ausentes de con-
gressos, palestras e encontros que interagem com o 
Instituto de Protesto, eu vejo como uma regressão 
para eles mesmos. Acordem! Vocês precisam se unir 
conosco, precisamos de mais profissionais para que 
possamos unir forças e assim fortificar nossa classe 
dos cartórios de protesto. Colegas acordem, precisa-
mos sair do anonimato e assim mostrar nossa qual-
idade de serviço buscando sempre conhecimento. 
Viemos para somar, não esqueçam disso.
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