
CDA´s do município de 
Belém serão cobradas
de forma extrajudicial

Missão Pará
Projeto une procedimentos
nos tabelionatos do estado

I E P T b - P a  N E W S
4ª EDIÇÃO

Preparativos para a 
Convergência 2017

PGFN atenção aos 
procedimentos



ACESSE: WWW.IEPTBPA.COM.BR



Parceria entre IEPTB-Pa E SEFIN-Belém no 
envio das Certidões de Dívida Ativa.

Treinamento Cancelamento eletrônico 
Anuência Digital

IEPTB-PA vai às comarcas do estado com 
o projeto Missão Pará.

Coluna Fique por dentro: Código de normas 
dos serviços notariais e de registro

9

5

7

9

Coluna Perfil do tabelionato: Dr. Joselias 
Deprá

10

SUMÁRIO

6
Convergência dos tabelionatos de Protesto 
do Brasil em Belém do Pará. 

Manual de emissão de Guia de Pagamento 
de Título de CDA da PGFN

11

14

6

7

5

10

14



EDITORIAL

O Instituto de Estudos de Pro-
testos do Brasil, seção Pará, re-
cebe 2017 com grande desafi o. 
Esse é o ano da Convergência, 
em nossa cidade. Um evento 
que completa 15 edições e que 
muito contribui para o intercâm-
bio de informações e procedi-
mentos que visam a melhoria 
constante e o aperfeiçoamento, 
cada vez maior, para a celeri-
dade dos trabalhos de Cartórios 
de Protesto do País.

Diante de um cenário de tur-
bulências econômicas e sociais, 
é cada vez mais urgente, a dedi-
cação ao serviço mais acessível 
à população, permitindo que o 
público utilize, com maior intensidade, um meio efi ciente e seguro para 
a cobrança de suas dívidas.

Nesta edição do IEPTB-NEWS vamos falar sobre o que o Instituto 
de Estudos de Protestos do Brasil, seção Pará, está fazendo para o 
aprimoramento dos serviços com base na plataforma tecnológica da 
distribuição de protesto, as CRA´S. Neste sentido, já temos em cam-
po duas equipes que estão percorrendo o Estado, com a missão de 
adequar os procedimentos dos cartórios das cidades do Interior com 
as demandas que a tecnologia impõe para a celeridade com que os 
negócios são hoje, realizados. Com isso, traz melhores perspectivas 
para todos nós. As equipes se apresentam, devidamente credencia-
das, conversam com o tabelião, se integram das difi culdades que o 
tabelionato tem em processar os títulos e repassar valores e assim 
trazem um melhoramento para o serviço. Esta visita, feita pelo IEPTB-
PA, tem custo zero àqueles a quem benefi cia, como vem sendo feito, ao 
longo dos anos, com intuito de aumentar a qualidade e padronização 
das atividades.

Ainda nesta edição, você verá que a parceria do IEPTB-PA com a 
PGFN, tornou efetiva a recuperação de créditos. Também a Prefeitu-
ra de Belém, através da SEFIN, é mais uma parceira dos serviços dos 
cartórios de Protesto da Capital, com a cobrança das CDA´S.

Falaremos, ainda, sobre a Convergência 2017, que acontecerá em 
Belém de 20 a 22 de setembro e reunirá Tabeliães do Estado e de todo 
o Brasil. Desde já, o convite está feito. Vamos tornar o evento, uma 
oportunidade de elevar em excelência os nossos serviços.
Uma boa leitura a todos!!!!

                                                      Armando Moura Palha
                                                      Presidente IEPTB-PA

Armando  Moura  Palha
De 20 a 22 de Setembro

Inscrições pelo site:
www.convergencia2017.com.br

Hotel Princesa Louçã
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A cobrança extrajudicial de títulos para o município 
de Belém passou a ser uma realidade, desde o dia, 08 
de fevereiro, quando ocorrera o envio do primeiro lote 
de CDA´S da capital para protesto.

Para o Secretário Municipal de Finanças, Dr. Gilber-
to Noronha, essa parceria com o IEPTB-Pa, represen-
ta um avanço significativo, na recuperação de crédi-
tos, uma vez que o protesto, além de mais seguro e 
eficiente, traz celeridade a todo o processo. “Esse 
convênio veio para colaborar com o aumento de ar-
recadação. Sem arrecadação não há como proporcio-
nar resultados eficazes nas áreas mais necessitadas 
como saneamento, saúde”, acrescenta o secretário.

A intenção é recuperar, com a parceria, 25% dos títu-
los protestados no município. O que para o secretário 
representa uma boa margem inicial.

Os procuradores, Dr. Rafael Queiroz e Dra. Márcia 
Antunes Batista, também estiveram presentes no 1º 
envio de lotes da CDA´s, que contou com a supervisão 
do Gestor do Instituto Willys Campos e da Cinbesa, 
Benevram Santos.

Parceria entre IEPTB-Pa e SEFINBelém no envio das 
Certidões de Dívida Ativa.

NOTÍCIAS



O Instituto de Estudos de Protestos do Brasil, seção 
Pará, realiza ao lado do IEPTB-Brasil, a 15ª edição da 
Convergência.   O evento que acontecerá nos dias 20, 
21 e 22 de setembro, deste ano, será realizado em 
Belém, no Salão Karajás, do Hotel Princesa Louçã. 
É mais uma oportunidade de trocar experiências, de 
adquirir conhecimentos que tornem, cada vez mais 
efetiva, a atuação dos serviços de Protesto em todo 
o País.

O primeiro evento aconteceu em 2003, e o Estado 
escolhido foi o da Paraíba. O encontro foi pensado 
como forma de discutir e convergir para a lei 94/92. O 
evento foi uma idealização do Presidente do Instituto 
de Estudos de Protestos do Brasil, Léo Almada. 

A Convergência cresceu e se tornou uma ferramen-
ta importante para os Tabeliães, colaboradores das 
Serventias e profi ssionais de direito de todo o Brasil. 
Durante os dias do evento são debatidos temas rele-

vantes, relacionados as atividades do Protesto. 
O Presidente do Instituto de Estudos de Protesto do 

Brasil, seção Pará, Armando Moura Palha, revela que 
para o evento em Belém, “ tudo está sendo pensado, 
tanto em organização estrutural como nos temas que 
serão debatidos no evento, levando em consideração 
o histórico do encontro que preza pela qualidade, até 
agora, apresentados nas edições anteriores. 

A partir de maio, os interessados em participar 
da Convergência 2017 já poderão efetuar suas in-
scrições. Para Willys Campos, gestor do IEPTB-PA, 
uma das novidades desse evento será a automação, o 
que permitirá ao Tabelião uma comunicação acessível 
aos detalhes e temas que serão discutidos, durante 
os dias do encontro.

Abaixo, um quadro com os anos de Convergência e 
a cidade por onde já passou:

Na cidade das mangueiras!

2003 - Paraíba
2004 - Rio de Janeiro
2005 - Mato Grosso do Sul
2006 - Espírito Santo
2007 - Brasília
2008 - Minas Gerais
2009 - Ceará

2003 - Paraíba
2004 - Rio de Janeiro
2005 - Mato Grosso do Sul
2006 - Espírito Santo
2007 - Brasília
2008 - Minas Gerais
2009 - Ceará

2010 - Amazonas
2011 - Piauí
2012 - São Paulo
2013 - Paraná
2014 - Bahia
2015 - Mato Grosso
2016 - Santa Catarina

E em 2017 será no Pará!

Na cidade das mangueiras!
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Na coluna Fique por Dentro desta edição, você vai 
saber o que o Código de Normas dos serviços no-

tariais e de registro do Estado do Pará fala sobre dis-
tribuição, recepção e protocolização dos serviços de 
protesto.
   Art. 358. O tabelião de protesto ou o oficial de regis-
tro de distribuição, onde houver, fornecerão ao apre-
sentante recibo circunstanciado contendo as carac-
terísticas essenciais do título ou documento de dívida 
apresentado e o valor dos emolumentos, taxas e des-
pesas, quando cobrados antecipadamente. 
   Art. 359. No ato da apresentação do título ou do- 
cumento de dívida, o apresentante declarará expres-
samente, sob sua exclusiva responsabilidade, os se-
guintes dados: 
I – seu nome e endereço, podendo indicar conta-cor-
rente, agência e banco em que deva ser creditado o 
valor do título liquidado, caso em que suportará as 

despesas bancárias;
II – o nome do devedor, endereço e número do CNPJ 
ou CPF, ou, na sua falta, o número do documento de 
identidade; I
II – o valor a ser protestado, caso não corresponda ao 
valor nominal do título ou documento de dívida, de-
verá ser acompanhado de um demonstrativo do mon-
tante indicado a protesto; IV – a conversão da taxa de 
câmbio para os títulos e outros documentos de dívida 
em moeda estrangeira e o total dos juros e da atuali- 
zação monetária, caso estes dois estejam expressos 
no título ou convencionados em pacto adjeto; V – se 
o protesto é para fins alimentares; 
   Parágrafo único. Quando o apresentante for pessoa 
jurídica de direito público e o protesto for de docu-
mentos de dívida pública ou débitos oriundos de exe- 
cução trabalhista, o requerimento de protesto conterá 
os dados relacionados nos incisos II a V. 

Fique por dentro do
Código de Normas dos serviços notariais e de registro do estado
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NOTÍCIAS

O primeiro município a receber, o projeto, em 2017, 
foi Tailândia, no nordeste paraense, localizado a 260 
quilômetros de Belém. Lá funciona o Serviço Notarial 
e Registral Souza Negrão, administrado pela tabeliã 
Maria Raimunda de Souza Negrão. A visita do IEPTB-
PA à Comarca possibilitou a recuperação da rotina 

IEPTB-PA vai às comarcas do estado com o projeto 
Missão Pará.

Integração 
é a força 

do Protesto
“ “

O   Instituto de Estudos de Protestos do Brasil é 
uma entidade que representa os cartórios de 

protesto de todo o País. 
No Pará, essa representatividade ganha força com 

o projeto Missão Pará. Um projeto que visa o alinha-
mento de procedimentos e a integração de todas as 
novidades que o serviço oferece à população e as Ins- 
tituições, que se utilizam do protesto.

Entre os problemas que poderão ser resolvidos na 
comarca com a visita do IEPTB-Pa, estão:

- Importância da Base Nacional
- Treinamento de Anuência Digital
- Convite para a Convergência 2017
A visita do IEPTB-Pa nas comarcas é uma forma de 

solucionar problemas locais, que dificilmente poderi-
am chegar ao Instituto, na capital, ou seja, é um facili- 
tador das demandas que as diversas comarcas apre-
sentam cotidianamente.

Marabá, Tailândia e Mocajuba já receberam a visi-
ta do Instituto. Segundo Rafaely Tomaz, executiva do 
IEPTB-Pa, o projeto é um intercâmbio de informações 
fundamentais para o dia a dia dos serviços. Isso ga- 
rante cada vez mais qualidade, eficiência e celeridade 
no Protesto, acrescenta Tomaz.

operacional da Instituição e ajudou no desbloqueio do 
cartório, pela CRA Nacional.

A segunda cidade a ser visitada pelo IEPTB-PA  foi  
Marabá, onde funciona o 2º Ofício de registros públi-
cos e tabelionatos de Notas, administrado pelo tabe-
lião Dr. Alberto Santis Filho. O município fica na região 
Sudeste do Estado, localizado a mais ou menos 500 
quilômetros da Capital.

Segundo o gestor do IEPTB-PA, Willys Campos, 
“a comunicação presencial entre o IEPTB-PA e os 
cartórios é de extrema importância, principalmente, 
nos municípios onde a comunicação tradicional, via 
telefone fixo ou celular; ou ainda a comunicação digi- 
tal (e-mails, site.) não provoca a interação desejada 
entre as Instituições.” A ideia é atingir todas as co-
marcas do Estado com esta ação.
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Aconteceu na tarde do dia 24 de janeiro de 2017 
na sede do Instituto de estudos de protestos de 

títulos do Brasil, seção Pará, o primeiro treinamento 
sobre a implementação da Anuência Digital no esta-
do, do ano. Ministrado pelo gestor do IEPTB-PA, Wil-
lys Campos a um grupo de colaboradores dos cartóri-
os Moura Palha e Vale Veiga de Belém e também do 
Cartório Bezerra Falcão de Ananindeua. 

O treinamento consistiu em ensinar aos funcionári-
os como operar o sistema do cancelamento eletrôni-
co e quais os softwares necessários. Além de expla-
nar a importância de implementar e tornar efetiva a 
utilização do novo mecanismo nos Cartórios, assim 
como mostrar o quanto é fundamental massificar a 
divulgação do serviço para os credores e devedores.

Portanto, esse treinamento tem como objetivo en-
sinar aos colaboradores do cartório que operam o 
sistema de cancelamento como reconhecer, implantar 
e sugerir ao consumidor a utilização.  Como reconhe- 

cer um documento assinado digitalmente e como vali- 
dar uma anuência digital. 

Segundo o gestor do IEPTB-PA, Willys Campos, “o 
sistema recentemente começou a funcionar efetiva-
mente nos municípios de Belém e Ananindeua, por-
tanto é de suma importância que os treinamentos 
tenham começado agora, para que os usuários se 
adaptem e conheçam bem o sistema e para que este 
seja implantado com rapidez e eficiência para melhor 
atender ao consumidor. Espera-se que a médio pra-
zo os cartórios se tornem cada vez mais modernos 
e informatizados, evitando o transtorno de procedi-
mentos burocráticos e economizando tempo. Assim 
o serviço será prestado de modo eficiente, atraindo 
cada vez mais consumidores. ”

A redução da papelada também é um item de suma 
importância. Desafogar os arquivos dos cartórios e 
principalmente reduzir o consumo de papel visando 
contribuir para a proteção do meio ambiente. 

1º Treinamento Cancelamento eletrônico 2017
Anuência Digital
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Manual de emissão de Guia de Pagamento de Título de Certidão
de Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

A recuperação de créditos já é uma realidade efetiva para a Procuradora Geral 
da Fazenda Nacional, no Estado do Pará. A parceria entre o IEPTB-Pa e a PGFN 
trouxe vantagens e celeridade a recuperação das CDA´s.

Agora fique atento Tabelião para as informações importantes no processo de 
protestos de CDA´s, envolvendo a PGFN.
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O termo de inscrição em Dívida Ativa da 
União, bem como o das autarquias e fundações 
públicas federais, a Certidão de Dívida Ativa 
dele extraída e a petição inicial em processo 
de execução fiscal poderão ser subscritos 
manualmente, ou por chancela mecânica ou 
eletrônica, observadas as disposições legais.

“ “

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

Todos os requerimentos da PGFN serão pela CRA. 
Não deve ser acatado nenhum pedido por ofício físico, 
nem desistência, nem de cancelamento.

As imagens deverão ser materializadas (impressas) 
pelas próprias serventias.  

Não haverá envio de documento física por parte da 
CRA.

O Arquivo encaminhado para a CRA será assinado 
digitalmente, ou utilizada chancela eletrônica, como 
prevê o art. 25 da Lei n.º 10.522/02, in verbis:

Desta forma, quando as imagens forem impressas 
na serventia, terão valor de original, na forma do art. 
11 da Lei n.º 11.419/2006.

Da Apresentação

Apresentante (PGFN)        CRA Pará        Cartório

As CDAs virão como Documentos de Dívida, so-
mente em arquivo eletrônico. NÃO TEREMOS O 
“FÍSICO”. O sistema do SERPRO irá transmitir para 
a CRA-WEB o arquivo de remessa junto com as se-
guintes imagens para cada título: 1) a CDA, 2) Anexos 
e um relatório descritivo do débito inscrito. O “Saldo a 
Protestar” será o valor consolidado constante nessa 
Planilha Descritiva de débito.

O procedimento será o mesmo dos demais títulos, 
sendo necessária a confirmação e o retorno (inclusive 
dos cancelamentos). 

As CDAs serão encaminhadas por volta do dia 10. 
A CRA-Nacional irá represar os arquivos, sendo li- 
berado para os estados por lotes até o dia 15 de cada 
mês, conforme aditamento ao Termo de Cooperação. 

O DARF, para repasse dos valores, só poderá ser 
pago até a data do vencimento. Deve-se estar atento 
ao vencimento, cuja data limite é o último dia útil do 
mês. Depois que mudar o mês, muda a taxa de cálculo 
da contribuição. E se houver diferença para o reco- 
lhimento, esta será de responsabilidade da serventia.

Da Retirada via PGFN

As CDA’S protocolizadas nas serventias poderão 
ser retiradas pela PGFN (desistência), no tríduo (ou 
enquanto não protestado o título). Neste caso, a PGFN 
enviará o arquivo de retirada para a CRA.  A serventia 
procederá da mesma forma que já faz com os bancos 
(Itaú, Bradesco, etc). Não incidirá cobrança de emolu-
mentos, face ao convênio assinado entre a PGFN e o 
IEPTB-Brasil. Chamamos esse procedimento de So-
licitação de Retirada/Desistência, quando ocorre erro 
no envio. As retiradas devem ser informadas à CRA 
pela serventia no arquivo-retorno, denomina-se “ar-
quivo DP” exatamente como já é feito com os bancos 
que utilizam a CRA.

Da Intimação

A intimação, em função do prazo para pagamento 
do DARF – que vence no último dia útil de cada mês 
– deve ser realizada por portador da própria serventia, 
ou empresa terceirizada; em último caso pelo correio, 
em virtude da demora na devolução dos ARs.
 

Comprometemo-nos com a PGFN a colocar uma 
informação nas intimações, sobre a forma como o 
contribuinte deve proceder após o protesto para liqui- 
dação (texto sugerido por eles): (Pode-se usar etique-
ta ou Colagem).

 Prezado Contribuinte: 

Para obter mais informações sobre esta intimação, acesse 
o sítio eletrônico da PGFN (www.pgfn.gov.br),  vá ao 
item “Cidadão” ou “ Empresa”, localize a opção “Todos 
os Serviços” e clique no serviço “Protesto de Certidão de 
Dívida Ativa da União”.
Não sendo efetuado o pagamento dentro do prazo indica-
do, o título será protestado. Para cancelamento do protes-
to, o interessado deverá: 
a) efetuar o pagamento do título por meio de Documen-
to de Arrecadação de Receitas Federais- DARF perante a 
rede bancária;
b) dirigir-se ao cartório, após 6 dias úteis do pagamen-
to do DARF, para requerer o cancelamento do protesto e 
efetuar o pagamento dos emolumentos e demais despesas.

O DARF para pagamento após o protesto também pode 
ser emitido no sítio da PGFN, item e-CAC PGFN.
As CDAs com endereço insuficiente ou devedor descon-
hecido devem ser devolvidas com o código de endereço 
insuficiente, para que o endereço possa ser tratado pela 
PGFN. Não deve ser realizada a intimação por edital.

° Fluxo Básico Apresentante 910 PGFN
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Da Retirada pela Serventia

Se não for possível realizar a intimação em tempo 
hábil de pagar o DARF no vencimento, a serventia de-
verá proceder a retirada (exclusão) automática, como 
previsto na Cláusula Terceira do Termo de Cooper-
ação, disponível no site do IEPTB-BRASIL, evitan-
do-se a lavratura do protesto ou um recolhimento in-
tempestivo, com multa e correção.
 
Nessa hipótese, a CDA será retirada e devolvida para a 
PGFN com código específico capaz de permitir a sua 
identificação e reenvio pela PGFN nos meses subse-
quentes.
 
O importante, na prática, é que o tabelião não seja res- 
ponsabilizado pelo pagamento da diferença do DARF, 
após o vencimento.
Atenção
Neste caso, quando não formos levar adiante o pro-
cesso por falta de tempo hábil para repasse do di- 
nheiro, o programador poderá ver qual das duas 
opções melhor cabe:
 
a) Informar no arquivo retorno o código “Z”, no lugar 
do código 3 (código de ocorrências).   A PGFN lê o 
código “Z” como retirada por falta de tempo hábil para 
o repasse do dinheiro, conforme cláusula 3 do Termo 
de Cooperação;
  
b) Informar no arquivo retorno o código 5 (devolução 
por irregularidade sem custas da tabela de código 
de ocorrências) e complementar com o código 98 do 
código de irregularidades.  A PGFN lê o código “5 ex-
plicado com o 98” como retirada por falta de tempo 
hábil para o repasse do dinheiro, conforme cláusula 3 
do Termo de Cooperação;
 
c) Nos demais casos de retirada/desistência, informar 
no arquivo retorno o código normal, ou seja, código 
“3”.  

Do Pagamento

É obrigatório o Retorno do Título via CRA para que o 
procedimento abaixo funcione, sendo que o DARF  só 
estará disponível 24 horas após seu RETORNO na CRA

Ocorrendo o pagamento, o tabelionato deverá fazer o 
repasse para a PGFN (através do DARF) no 1º dia útil 
após o recebimento, ainda que o DARF possa ser pago 
até o último dia útil do mês em curso.
 
Caso o cartório não realize o pagamento do DARF, até 

a data de vencimento, o mesmo deve ser atualiza-
do e-CAC da PGFN, basta preencher as informações 
“CPF/CNPJ” e “inscrição” (nº da CDA) e digitar os ca- 
racteres, o sistema fornecerá o DARF para impressão.

Observação: 2 dias antes do final do mês os DARF’s 
estarão disponíveis para pagamento sem a necessi-
dade do Retorno via CRA.

Agora, fique atento para emissão da DARF de pa-
gamento, caso o título de CDA tenha sido pago 
ao cartório. Acessar o site da PGFN no campo de 
emissão de DARF e efetuar o preenchimento dos da-
dos de acordo com a informação contida no título que 
poderá ser consultada no site da cra. Frisando que o 
título deverá estar retornado com o STATUS de pago 
no sistema da CRA. 

E para completar uma última informação importante, 
o número de inscrição solicitado no site da PGFN é o 
nosso número do título, e que a guia de pagamento 
só ficará disponível no site para impressão 24 horas 
após o envio do arquivo de retorno como pago.
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Perfil do Tabelionato
Com Joselias Deprá

Dr. Joselias Deprá, tabelião do Cartório de Dom Eliseu - Pará, é o 
nosso terceiro convidado para a coluna “Perfil do Tabelionato”. Dr. 
Joselias nos conta um pouco sobre suas história e sua visão do 
protesto ao longo dos anos, e também de suas aspirações de unir 
toda a classe de protesto, estimulando sempre o crescimento em 
conjunto.

COLUNA

IN: Como foi a história para se tornar tabelião de Dom 
Eliseu?

Dr. Joselias: Um concurso público realizado nos dias 
14, 21 e 23 de outubro de 1987, ainda na comarca de 
Paragominas-PA, tendo assumido o Cartório Extra-
judicial de Dom Eliseu- PA, em 01/06/1989, após a 
instalação do município em 01/01/1989, criado em 
10/05/1988, tendo sido desmembrado do município 
de Paragominas-PA. Efetivamente o primeiro títu-
lo apontado para protesto em nossa Serventia data 
de 12/04/1995. Na década de 80, Dom Eliseu tinha 
sua economia quase toda voltada ao extrativismo 
da madeira. Um pouco na pecuária. Nenhuma agên-
cia bancária. Hoje, o município possui quase 100 mil 
hectares de soja plantada na mais moderna tecnolo-
gia. Já conta com 6 agências bancárias. Uns 50 mil 
habitantes.

IN: Qual a importância do protesto hoje na sociedade?

Dr. Joselias: Nos dias atuais a sociedade exige a 
prestação de serviços com mais rapidez. O protesto 
é o procedimento mais rápido e eficiente para rece-
ber uma dívida. Com o envio diário de informações de 
protestos e cancelamentos realizados pelos Cartórios 
participantes ao banco de dados da Central Nacional 

de Protesto (CNP), os usuários do serviço de protesto, 
poderão obter informações sobre a existência de pro-
testo gratuitamente.

IN: Quais as melhorias o IEPTB-PA trouxe para os ta-
belionatos de protesto?

Dr. Joselias: O alinhamento de procedimentos e infor-
mações do Instituto, através dos tabeliães de protesto 
de títulos do Pará, no apontamento e eventual protes-
to das CDA’s dos créditos tributários e não tributári-
os da União, Estados e Municípios. A implantação da 
Central de Remessa de Arquivos Eletrônicos (CRA). O 
convênio para participação na base nacional de pro-
testo da CNP. A implantação do novo sistema de can-
celamento eletrônico de protesto, a chamada anuên-
cia digital ou eletrônica e repito o protesto de CDA’s, 
envolvendo a PGFN.

IN: Belém sediará este ano, a 15a Convergência, qual 
sua expectativa para o evento e que importância este 
evento tem para classe dos tabelionatos?

Dr. Joselias: O II Encontro Regional dos Tabelionatos 
de Protesto realizado em 2016, abordou os temas 
Modernização do Protesto, CRA, Anuência Digital e 
CNP. O presidente Dr. Armando Moura Palha e sua 

| 14  -----------------------------------------------------Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil - Seção Pará -------------------------------------------------------------------



equipe de trabalho Willys, Rafaely, Jamille e Adriana e 
outros colaboradores tem conduzido o IEPTB-PA, com 
proficiência, honestidade e zelo. Não temos nenhuma 
dúvida de que a programação e os palestrantes serão 
muito bem escolhidos, aprofundando nos temas já 
abordados, pela troca de experiências, já que se tra-
ta de um encontro nacional. Conhecedor do perfil de 
nosso presidente na acolhida que sempre dispensou 
aos participantes e palestrantes de seus eventos, to-
dos os Cartórios de Protesto do Pará, com certeza, es-
tarão lá representados.

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

Dr. Joselias: O art. 517 do novo CPC dispõe que se o 
condenado não pagar voluntariamente o valor devido 
no prazo de 15 dias, poderá o exequente apresentar 
ao Cartório de Protesto a certidão de teor da decisão 
contendo o nome e a qualificação do exequente e do 
executado, o número do processo, o valor da dívida e a 
data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 
o chamado protesto de título executivo judicial. O 
art. 784, inciso X, da nova lei, trouxe como novidade, 
a criação de um novo título executivo extrajudicial: 
os valores devidos pelo condômino ao condomínio 
edilício. Vencida a parcela condominial e não paga a 
administração do condomínio poderá protestar a dívi-
da no Cartório competente, o chamado protesto de 
título executivo extrajudicial.

IN: Que recado você daria para aqueles colegas que 
ainda não perceberam a importância das interações e 
inovações de procedimentos do Protesto? 

Dr. Joselias: Temos que reconhecer que o Pará é um 
Estado de dimensão maior que alguns países. Tem co-
lega nosso que viajará mais de 700 km, via terrestre, e 
completará a vigem até Belém, com mais de uma hora 
de vôo, para participar da Convergência 2017. Fora 
isso, a maioria dos cartórios do interior utilizam a in-
ternet via provedor. Qualquer “problema” no provedor, 
o cartório fica sem comunicação. A telefonia fixa nos 
municípios interioranos também deixa a desejar. Sem 
contar que as agências dos Correios constantemente 
não abrem ao público devido aos frequentes assaltos. 
Mas com a tecnologia atual disponível é possível sim 
acompanhar as inovações de procedimento do Pro-
testo, como a CNP, a CRA e anuência digital e o pro-
testo de CDA’s, envolvendo a PGFN.

IN: E o papel do IEPTB na padronização e moder- 
nização dos procedimentos de protesto. Qual a sua 

avaliação?
O Instituto foi fundamental para a implantação do 
fantástico sistema da CRA. Será fundamental para 
a implantação da anuência digital. O cancelamen-
to eletrônico é menos burocrático e sobretudo mais 
rápido e seguro que o cancelamento tradicional, me-
diante a apresentação da carta de anuência com toda 
a análise da representatividade de quem assina pelo 
credor ou do respectivo instrumento de protesto na 
sede do Tabelionato, processo oneroso, lento, buro-
crático e sobretudo sujeito a fraudes.

IN: Hoje um dos temas mais abordados é a crise que 
o país se encontra, gostaríamos de saber o que o se- 
nhor acha dessa situação em que estamos vivendo?

Dr. Joselias: Devagar fomos dilapidando patrimô-
nio. Deixamos corroer conceitos em nome do politi-
camente correto. Fechamos os olhos e ouvidos para 
pontos sensíveis que foram esvaindo-se. Valores 
foram se perdendo ao longo do tempo. Hoje estamos 
diante de uma situação caótica e preocupante. Afir-
mam que o custo para o governo manter um aluno 
na rede pública de ensino é maior do que a do pai na 
escola privada, com melhor qualidade. Na saúde não 
é diferente, afirmam que o custo para o governo com 
um parto normal é maior do que a parturiente gasta 
com uma cesariana num hospital particular, sem levar 
em consideração a qualidade do serviço. Falava-se 
que o problema da educação era a falta de dinheiro. 
Colocou-se mais dinheiro, não resolveu. Na saúde e 
na segurança pública, o mesmo. Parece que o proble- 
ma não está na falta de verbas, em mudar os políti-
cos, os governantes, as leis, etc., mas sim o modelo de 
gestão. Temos que superar a crise do “politicamente 
correto” para o “possivelmente correto”. As audiên-
cias públicas parece não ter dado o resultado espe- 
rado. Ao contrário, estamos “impondo aos ocupados a 
política dos desocupados”. O mundo progride e temos 
que inovar nas técnicas e formas de administração, 
senão estaremos nos condenando a levar uma vida 
medíocre, sem usufruir dos avanços tecnológicos na 
sua plenitude. O modelo administrativo do poder pú-
blico brasileiro parece ter se exaurido. Precisamos de 
um modelo alternativo, mesmo que, temporariamente, 
tenha que diminuir algumas garantias individuais 
concedidas à população. Vamos superar esta crise, 
não tenham dúvidas, com uma mudança profunda 
dos instrumentos e meios de gestão. O poder legis-
lativo, fazendo leis pensando na população. O exe- 
cutivo, planejando com profundidade suas ações e o 
judiciário, garantido a segurança jurídica, com julga-
mentos harmônicos e homogêneos.
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