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Começamos 2017 com muito orgulho da nossa trajetória e com a certeza de que teremos muitos 
desafios pela frente. Iniciar o ano com mais uma edição da nossa revista já é um bom motivo para 
comemorar. Por meio deste veículo de comunicação, deixamos nossos sócios, clientes e sociedade 
a par das ações desenvolvidas pelo Instituto de Protesto de Minas Gerais.

Em 2016, tivemos um recorde de títulos públicos enviados a protesto. Foram aproximadamente 
900 mil recebidos, com uma recuperação de crédito para os cofres públicos que chegou a R$ 364 
milhões. Na entrevista exclusiva com o procurador-chefe da Fazenda Nacional em Minas, Rafael 
Amaral Amador dos Santos, o leitor comprovará que o protesto extrajudicial tem ganhado cada vez 
mais força no setor público, em especial na União.

Quanto aos títulos privados, recebemos para protesto mais de 1 milhão em 2016, que corres-
pondem a quase R$ 2 bilhões. No período, conseguimos recuperar mais da metade deste valor. É 
dinheiro que retorna ao mercado e reaquece a economia em tempos de crise.

Também continuamos a parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para desafogar o 
Judiciário, por meio do projeto Execução Fiscal Eficiente. A ação tem colocado nosso estado como 
referência em todo o Brasil. Outro ponto importante, que não poderíamos deixar de apresentar nas 
próximas páginas, é a tecnologia como fator inequívoco para a contínua modernização dos cartó-
rios, trazendo eficiência e segurança para os serviços prestados à população, à iniciativa privada e 
ao poder público.

Mas não só. Mostramos também, nesta edição, que o Instituto de Protesto-MG está cuidando das 
pessoas. Em 2017, novas instituições sociais serão beneficiadas com o projeto Corrente de Bem, 
que teve seus mecanismos de arrecadação aperfeiçoados. 

Esperamos seguir em frente no fortalecimento da classe dos tabeliães de protestos em Minas 
Gerais e na busca constante pela excelência nos serviços prestados pelo Instituto. Neste ano, 
continuaremos pautados pela ética e valorizando nossas parcerias. Participe conosco da renovação 
desses compromissos!

EVERSIO DONIZETE DE OLIVEIRA 
Presidente do Instituto de Protesto de Minas Gerais
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Setor público impulsiona  
protestos em Minas
Soluções extrajudiciais crescem, contribuem para elevar a 
recuperação de crédito de estados e prefeituras, e geram retorno para a sociedade 

TÍTULOS PÚBLICOS
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O ministro Luís Roberto Barroso defendeu a constitucionalidade das Certidões de Dívida Ativa
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Por Daniel Sampaio

A quantidade de títulos levados a protesto e 
de recursos recuperados aumenta ano e ano 
em Minas Gerais. A soma de todos os títulos 
públicos e privados enviados ao Instituto de 
Protesto-MG entre abril de 2012 e dezembro de 
2016, processados pela Central de Remessa de 
Arquivos (CRA), foi de R$ 14 bilhões. O cres-
cimento dos títulos públicos foi determinante 
para alavancar esse montante. 

De abril a dezembro de 2012, foram registrados 
2.734 títulos públicos, saltando para 12.128 
entre janeiro e dezembro de 2013. Em 2014, o 
número teve um crescimento 10 vezes maior 
do que no ano anterior, chegando a 125.536 
ao longo do ano. Outro salto ocorreu em 2015, 
com o registro de 313.964 títulos de janeiro a 
dezembro. E entre janeiro e dezembro de 2016, 
esse volume chegou à marca de 882.053.

Em todo o período analisado, foram levados 
a protesto 1.336.415 
títulos públicos, por 
meio da CRA, com valo-
res que atingem cerca 
de R$ 4,5 bilhões. Desse 
total, houve recuperação 
de R$ 624.482.661,81, o 
que representa um índice 
ano a ano de, aproxima-
damente, 14%.

Na avaliação do assessor 
econômico do Instituto, 
Guilherme Costa, “o 
crescente aumento de 
títulos públicos decorre 
da eficiência e da eficácia 
do protesto”. O assessor 
complementa ainda que: 
“O poder público encon-

trou nos cartórios de protesto um parceiro na 
recuperação de dívida ativa, pois o serviço 
é gratuito para o setor”. Segundo Costa, o 
interesse no envio da dívida ativa aumentou 
porque os cartórios de protesto recuperam o 
crédito de forma mais rápida e barata do que 
pelas vias judiciais.

PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO

A expectativa é de que o protesto de títulos 
públicos aumente ainda mais. Em novembro 
de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
derrubou a Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) que questionava a cobrança 
extrajudicial de créditos tributários por meio 
dos cartórios. O ministro Luís Roberto Barro-
so, relator da ação, defendeu que o protesto 
das Certidões da Dívida Ativa (CDA) é um 
mecanismo constitucional e não representa 
uma sanção política, um dos argumentos da 
ADI. “Agora, os governantes poderão cobrar 
dívida ativa com ainda mais segurança 
jurídica. Cabe o alerta para os prefeitos 

eleitos com municipalidades quebradas, pois 
o protesto recupera a dívida ativa de maneira 
gratuita e pode se tornar um meio de compor as 
contas do município”, explicou Guilherme Costa.

Para o assessor econômico, quem mais se 
beneficia na cobrança dos inadimplentes é 
quem está com seus impostos em dia. “Os 
cidadãos se beneficiam, pois o poder público 
consegue aumentar sua receita sem aumentar 
tributos e, dessa forma, investir mais. Ademais, 
é uma forma adicional de o cidadão saldar 
suas dívidas antes de incorrer em pesados 
custos judiciais”, analisou.

ALÍVIO PARA MUNICÍPIOS

Os prefeitos recém-eleitos podem utilizar a 
cobrança extrajudicial para tentar vencer o 
momento de crise econômica. Atualmente, 
66 prefeituras do estado possuem convênio 
com o Instituto de Protesto-MG. Essas 
administrações enviam pela internet, sem 
custo algum, os títulos para a CRA. A Cen-
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TÍTULOS PÚBLICOS

R$ 2.961.383.388,56 R$ 4.461.755.760,87 

R$ 364.209.181,11 R$ 624.482.661,81

2.734 12.128 125.536 313.964 882.053 1.336.415

548 2.120 26.407 80.005 187.275 296.355

20162012*

R$ 999.928.720,67

R$ 168.751.723,11 

R$ 466.136.609,38

R$ 87.349.883,63 

R$ 30.728.945,45

R$ 3.672.755,82R$ 499.118,14 

R$ 3.578.096,81
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FONTE: CRA/INSTITUTO DE PROTESTO-MG
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Procuradoria Federal/MG

Governo do Estado de Minas Gerais

Procuradoria da Fazenda Nacional/MG

Total

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Procuradoria Federal/MG

Governo do Estado de Minas Gerais

Procuradoria da Fazenda Nacional/MG
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R$ 70.223.216,40 R$ 160.748.653,10 R$ 516.728.487,63

R$ 15.649.009,57 R$ 19.437.904,43 R$ 14.437.927,70

R$ 144.798.480,70 R$ 425.403.920,32 R$ 1.197.052.579,32

R$ 222.716.170,48 R$ 374.608.302,45 R$ 1.125.368.803,33

R$ 453.386.877,15 R$ 980.198.780,30 R$ 2.853.587.797,98

R$ 12.610.046,15 R$ 21.550.853,92 R$ 63.337.116,52

R$ 3.337.836,97 R$ 1.823.285,13 R$ 2.037.857,76

R$ 19.217.304,88 R$ 95.598.400,33 R$ 144.819.053,33

R$ 87.144.641,74 R$ 167.247.298,48 R$ 352.835.533,39

R$ 51.979.453,74 R$ 48.274.759,10 R$ 142.641.505,78

2014 2015 2016

tral, por sua vez, encarrega-se de enviá-los 
aos cartórios, que fazem a cobrança e o 
protesto junto aos inadimplentes.

Em janeiro deste ano, Luciano Machado 
assumiu a Prefeitura de Manhumirim. Ele 
pretende utilizar o protesto para reforçar o caixa 
da prefeitura durante seu mandato. O prefeito 
disse que, agindo com transparência e por meio 
de ações educativas, a própria população cria 
consciência sobre a importância do pagamento 
dos impostos. “O que fica a desejar é o gestor 
não mostrar o que está sendo feito. Aí, cria-se 
indignação na comunidade. Se a gente conse-
guir demonstrar o que está fazendo e mostrar 
a necessidade de a comunidade participar, 
acredito que o êxito será muito bom”, enfatizou 
Machado, reforçando que o dinheiro que retorna 
aos cofres públicos pode voltar para a socieda-

de em obras e benfeitorias para a cidade.
Reeleito, o prefeito de São Sebastião da 
Vargem Alegre, Claudiomir Vieira, disse que 
também usará o protesto em seu segundo 
mandato. De acordo com ele, a inadimplên-
cia é ruim para todos os munícipes. “É um 
dinheiro que tem de ser gasto com o povo”, 
destacou Vieira, referindo-se aos valores re-
cuperados por meio do protesto extrajudicial.

AUTARQUIAS

A agilidade na recuperação de créditos para 
os cofres públicos é um dos atrativos para 
as autarquias utilizarem o serviço. De acordo 
com os dados do Instituto de Protesto-MG, de 
2014 a 2016, as cobranças de títulos públicos 
pelas quatro autarquias que mais utilizaram o 
serviço somaram mais de R$ 4 bilhões. 

Em todo o período, foram 1.212.338 títulos 
enviados a protesto pela Prefeitura Munici-
pal de Belo Horizonte, Procuradoria Federal 
em Minas, Governo do Estado e Procurado-
ria da Fazenda Nacional em Minas Gerais. 
Somente em 2016, essas autarquias recu-
peraram 165.594 títulos, que representa-
ram cerca de R$ 350 milhões de volta 
aos cofres públicos.

O número de títulos protestados pela Prefei-
tura de Belo Horizonte, por exemplo, cresceu 
exponencialmente nos últimos anos. Passou 
de 8.537, em 2014, para 375.818 títulos em 
2016. Consequentemente, o valor recupera-
do passou de R$ 12,6 milhões para cerca de 
R$ 63,3 milhões, respectivamente. O mesmo 
pode ser observado nas demais autarquias 
(veja gráfico).

FONTE: CRA/INSTITUTO DE PROTESTO-MG
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JUDICIÀRIOJUDICIÁRIO

Tribunais pedem socorro
Ações extrajudiciais têm sido saída para desafogar o Judiciário,  
que enfrenta taxa de congestionamento de 91,9% 

Por Luciana Mayer

Enquanto o Judiciário agoniza em meio ao 
grande acúmulo de processos nos tribunais, 
os brasileiros sofrem com as consequências 
de um sistema sobrecarregado, que deixa 
os processos ainda mais lentos. De acordo 
com o relatório Justiça em Números 2016, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), o maior 
problema do país são as execuções fiscais: 
29 milhões dessas ações estão em trami-
tação na Justiça, o que representa, aproxi-
madamente, 39% dos 74 milhões de casos 
pendentes. As execuções não concluídas 
ainda demonstram uma alta taxa de conges-
tionamento de 91,9%, ou seja, de cada 100 
processos que tramitaram no ano de 2015, 
apenas oito chegaram ao fim.

Em Minas Gerais, uma das formas encon-
tradas pelo Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) para reduzir as ações de 
execução fiscal de pequenos valores ajui-
zados pelo estado e pelos municípios foi 
propor alternativas de cobrança, como o 
protesto extrajudicial, via cartórios. Assim 
nasceu o projeto Execução Fiscal Eficiente, 
desenvolvido pelo órgão com a proposta de 
estabelecer políticas de desjudicialização e 
de enfrentamento do estoque de processos 
de execução fiscal. 

A juíza auxiliar da presidência do tribunal, 
Luzia Divina de Paula Peixoto, conta que 

a iniciativa ganhou diversos 
prêmios e foi o modelo escolhi-
do pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) para ser adotado no país.  
“O projeto começou com uma necessidade 
que tivemos, principalmente na comarca 
de Belo Horizonte. Precisávamos baixar o 
número de execuções fiscais, que era muito 
grande. A diminuição de todo o nosso acervo 
era urgente, para que pudés-
semos tramitar apenas o que 
realmente fosse necessário, de 
maneira célere e eficaz”, explica 
a magistrada.

Segundo levantamento do CNJ, 
entre 2011 e 2016, as comarcas 
de Minas Gerais reduziram o acervo de 
584,4 mil execuções fiscais municipais 
para 470 mil. A juíza explica que, além de 
proporcionar a redução efetiva do número 
de processos em tramitação na Justiça, o 
protesto possibilitou um aumento consi-
derável na arrecadação.

Para o TJMG, essa redução do número de 
processos é muito bem-vinda, tanto para 
o Judiciário quanto para o jurisdicionado, 
porque proporciona agilidade no julgamento 
dos demais processos e diminui a taxa 
de congestionamentos na Justiça. “Essa 
iniciativa é muito importante para nós, pois 
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nos permite fazer uma prestação de contas 
jurisdicional muito melhor. Assim, o tribunal 
pode entregar o trabalho dele com mais 
agilidade para o cidadão”, ressalta a juíza. 

ADESÃO DAS PREFEITURAS 

Já chega a 56 o número de prefeituras 
mineiras que aderiram ao projeto Execução 
Fiscal Eficiente e estão reduzindo o número 
de ações de execução fiscal de pequeno 
montante. De acordo com a juíza do TJMG, 
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Luzia Peixoto, a parceria entre o tribunal, o 
Poder Executivo e as administrações muni-
cipais é essencial para o sucesso do projeto: 
“Queremos muito que todas as prefeituras 
sigam esse projeto, porque a execução fiscal 
é a que tem maior demanda para o Judiciá-
rio, é o que realmente congestiona”. 

Para participar da iniciativa, as prefeituras 
precisam, primeiramente, fazer uma legis-
lação e criar um programa eficaz, que torne 
o protesto um meio regular para a cobrança 
e o acordo da dívida. A juíza reforça que o 
protesto também é uma alternativa que 
“gera economia para o estado, pois reduz a 
força de trabalho humano e os custos bási-
cos dos processos”.

Em Belo Horizonte, conforme informações da 
Procuradoria-Geral do Município, no período de 
novembro de 2013 a setembro de 2016, 325,7 
mil certidões de dívida ativa seguiram para 
protesto. Pelo menos 31,5 mil foram quitadas 
ou parceladas pelos contribuintes. Dessa 
forma, de um total de R$ 528 milhões, o 
município recuperou cerca de R$ 52 milhões. 

O assessor jurídico do Instituto de Protesto-MG, 
Magno Luiz Barbosa, enfatiza que o protesto é 
um importante instrumento para a recuperação 
de crédito, já que contribui com a implantação 
de um ambiente negocial de confiança: “A ação 
extrajudicial é extremamente segura, pois é 
um ato realizado por um tabelião que tem fé 
pública, de acordo com a lei. 

“

LUZIA PEIXOTO, JUÍZA AUXILIAR DO TJMG ” 

De acordo com a juíza Luzia Peixoto, o projeto Execução Fiscal E ficiente se tornou referência nacional na redução dos processos acumulados no Judiciário
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O protesto é uma 
alternativa que gera 
economia para o 
estado, pois reduz 
a força de trabalho 
humano e os custos 
básicos dos processos. 
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A celeridade e praticidade também são algumas 
das vantagens da característica do protesto. 
Quando você busca essa solução, além de uma 
alternativa legal de provar a inadimplência, 
temos a oportunidade de ver satisfeita a obri-
gação de uma forma muito mais rápida do que 
uma ação judicial. Com o protesto, o índice de 
recuperação é elevado, enquanto um processo 
no Judiciário pode perpetuar por anos e anos na 
Justiça, sem resultado”.

2017 . 11

Nos gráficos ao lado, 
os impactos das ações 
extrajudiciais para a 
retomada da saúde 
judiciária do estado ficam 
claros. Em 2013, foram 
distribuídos 150 mil 
processos. Já em 2015, 
esse número caiu para 75 
mil e, em 2016, chegou 
a cerca de 30 mil. Ainda 
em 2015, pelo menos 
196 mil processos foram 
baixados. E de 2013 a 
2015, a arrecadação 
cresceu 4.400%, um 
aumento que, de acordo 
com Luzia, deu-se por 
causa do protesto.

IMPACTO DA EXECUÇÃO FISCAL NA TAXA DE CONGESTIONAMENTO
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FUNÇÃO ECONÔMICA  
DO PROTESTO

O brasileiro adora fazer compras parce-
ladas. A constatação é do professor de 
processo civil da Faculdade de Direito da 
UFMG, Dierle Nunes. “É muito comum as 
pessoas precisarem de crédito para ad-
quirir seus bens, como um automóvel, um 
imóvel ou eletrodomésticos”, ressalta. 

Nunes diz que foi pensando nesse 
comportamento dos brasileiros que 
os legisladores agregaram às formas 
tradicionais de cobrança de dívidas – que 
se davam pelo bloqueio do patrimônio do 
devedor – algumas situações que envol-
vem o protesto. Assim, tornou-se possí-
vel “inviabilizar a situação creditícia, ou 
seja, o crédito que o devedor possa ter, 
em termos concretos”. 

O professor conta que, no Brasil, a criação 
do protesto é fruto da evolução econô-
mica, social e jurídica. Originalmente 
concebida num universo mais restrito, 
essa alternativa extrajudicial surgiu para 
atender, em especial, à necessidade 
rápida de crédito diante de uma crescente 
cultura de inadimplência.

E qual é a aposta dos legisladores com 
o Novo Código de Processo Civil, que 
entrou em vigor no dia 18 de março 
de 2016? “Com o ataque ao crédito 
do inadimplente, a ideia é induzi-lo ao 
pagamento, buscando uma forma mais 
eficiente e até mais rápida de captar 
sua vontade em efetuar o pagamento 
das dívidas. Esse é mais um meio para 
induzir o pagamento pelo inadimplente”, 
destaca o professor de direito. 

O professor Dierle Nunes acredita que o protesto é um meio mais rápido para induzir o inadimplente ao pagamento das dívidas 

Com o ataque ao 
crédito do devedor, 
a ideia é induzi-lo ao 
pagamento, buscando 
uma forma mais 
eficiente e até mais 
rápida de captar sua 
vontade em efetuar o 
pagamento das dívidas. ” 

“ 
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Esforço para recuperar 
títulos públicos
Procurador-chefe da Fazenda Nacional fala sobre a relevância dos 
protestos extrajudiciais na recuperação dos Créditos da Dívida Ativa

ENTREVISTA
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Por Daniel Sampaio

A partir do momento em 
que se protesta um crédito 
e esse protesto resulta em 
arrecadação para a União, 
é menos uma execução 
fiscal que é ajuizada.

“

” 

À frente da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional em Minas Gerais (PGNF), Rafael 
Amaral Amador dos Santos acompanha de 
perto a projeção do protesto extrajudicial de 
Créditos da Dívida Ativa (CDAs) na recupera-
ção de recursos públicos. Para o procurador-
-chefe, essa é uma tendência importante, 
principalmente num momento em que o 
Brasil passa por uma grave crise econômica.

Em 2014, a PGFN em Minas enviou a 
protesto 55.952 títulos de CDAs. Em 2016, 
esse volume saltou para 92.771. Segundo 
Rafael, em termos de recuperação, de 
2014 a 2016, a Procuradoria protestou 
cerca de R$ 10 bilhões. A recuperação, 
nesse período, foi de 18%. Sua expectativa 
é de que haja um crescimento no número 
de títulos públicos enviados a protesto, 
principalmente após a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que derrubou a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade que ques-
tionava o protesto extrajudicial.

Confira a entrevista exclusiva do procurador-
-chefe da PGFN em Minas à Revista do 
Instituto de Protesto-MG. 

Revista do Instituto de Protesto-MG: 
O protesto extrajudicial tem ajudado 
a Procuradoria a cumprir sua missão, 
que é assegurar recursos para as po-
líticas públicas, recuperar e defender 
o crédito público, primar pela justiça 
fiscal e garantir o cumprimento da 
ordem jurídica?
Rafael Amaral: Com certeza. O protesto 
de CDA é uma medida que está em um 
âmbito maior de atuação da Procuradoria, 
que busca formas alternativas de cobrança 
do crédito público. Só para destacar alguns 

números, a Procuradoria da Fazenda defende 
a Fazenda Nacional e administra a Dívida 
Ativa da União, que hoje é de R$ 1,8 trilhão. 
É um valor muito expressivo. Desse R$ 1,8 
trilhão, R$ 1,2 trilhão está em cobrança em 
execuções fiscais, são créditos ajuizados. A 
Procuradoria consegue, por ano, recuperar 
menos de 1% desse R$ 1,2 trilhão. 

A execução fiscal, que era, por assim dizer, 
o instrumento tradicional de cobrança do 
crédito público, tem um percentual de 
retorno inferior a 1%, que é algo muito baixo. 
Existem até estudos que estimam que o 
custo de uma execução fiscal para a União 
é de R$ 20 mil. Então você precisa de R$ 20 
mil para que uma execução fiscal seja viável 
e, no fim das contas, você consegue recupe-
rar aproximadamente 1% ou menos de 1% 
do R$ 1,2 trilhão que está ajuizado. Então, 
a execução fiscal é o instrumento natural 
de cobrança do crédito público, mas não é 
o instrumento mais eficaz. E o protesto, por 
outro lado, é uma medida tão importante... 
De março de 2013 a julho de 2016, a Pro-
curadoria protestou mais de 1,3 milhão de 
CDAs, em um total de aproximadamente 
R$ 10 bilhões. Desse total, foi recuperado 
R$ 1,8 bilhão – quer dizer, 18% do que a 
Procuradoria encaminhou para protesto. Se a 
gente compara o 1% da execução fiscal com 
18% do protesto, fica uma briga até desleal, 
não tem nem comparação.

RIPMG: Existe outro fator, que é o 
tempo. A execução fiscal tem demo-
rado anos. Qual a importância de o 
protesto extrajudicial ser mais ágil?
RA: São vários atos processuais que se 
encadeiam e que vão levando, a cada etapa, 
alguns bons meses e, no fim das contas, a 
conta que se chega é uma média de duração 
da execução fiscal de mais ou menos 10, 12 
anos. A taxa de congestionamento da execu-

ção fiscal é de mais de 90%. O protesto, por 
outro lado, é algo extremamente ágil, célere. 
A Procuradoria envia de forma eletrônica as 
CDAs para o protesto; o cartório recebe o 
título, comunica o inadimplente, e ele tem 
dali até três dias para pagar o crédito sob a 
pena de o título ser efetivamente protestado. 
Quer dizer, em vez de 10 anos, a gente tem 
algo que se resolve em três dias. É algo 
extremamente vantajoso em termos de 
índice de tempo gasto.

RIPMG: Como o senhor coloca o 
protesto extrajudicial dentro desse 
contexto de crise econômica pelo qual 
o país está passando?
RA: Num momento de economia normal, já 
seria muito importante o protesto de CDA. 
Em momento de economia fraca e de crise 
econômica grande – tanto é que estamos 
vivenciando aí discussões sobre PEC de teto 
de gastos, PEC de Reforma da Previdência –, 
neste contexto, qualquer dinheiro que entra 
efetivamente nos cofres públicos é bastante 
relevante. É claro, a gente não consegue 
com protesto de CDA, evidentemente, abas-
tecer os cofres públicos e superar todos os 
rombos que a gente tem, como a Previdên-
cia e outras despesas. A gente está falando 
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Rafael Amaral iniciou sua carreira em Uberaba 
e passou pela sede da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, em Brasília. Desde novembro 
de 2015, chefia a secção mineira do órgão.
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de valores menores, mas não deixam de ser 
valores importantes, que vão ser revertidos 
seguramente para as políticas sociais desen-
volvidas pelo Governo.

RIPMG: O senhor falou que a Dívida 
Ativa é de R$ 1,8 trilhão, sendo R$ 1,2 
trilhão a quantidade da dívida ajuiza-
da. De que forma esse número poderia 
ser maior? Como o protesto poderia 
ser utilizado de uma forma mais efi-
ciente pela Procuradoria?
RA: O protesto de CDA começou na 
Procuradoria a partir de 2013. A ideia 
no primeiro momento foi de não levar 
a protesto todos os títulos, até porque 
era algo novo, pelo menos no âmbito da 
União. Então, adotou-se o máximo de cau-
tela possível e se começou pelo protesto 
de crédito de até R$ 20 mil. Uma portaria 
que regulamentou o assunto, que é a Por-
taria PGFN 429/2014, previa como limite 
máximo para protesto um crédito de R$ 
50 mil. O protesto tem se mostrado tão 
eficiente que, no fim de 2015, veio uma 
nova portaria, que é a Portaria (PGFN) 
693/2015, que retirou o limite que havia 
de R$ 50 mil. Então, hoje, a Procuradoria 
da Fazenda protesta créditos de qualquer 
valor, e é isso que tem sido feito.

RIPMG: Então é uma questão de mu-
dança de cultura do órgão, que vai 
aprendendo ao longo do tempo?
RA: Não é só a questão de uma cultura. Têm 
de ser estabelecidas com calma, com pru-
dência, as rotinas de encaminhamento dos 
créditos para protesto, que é o que já tem 
sido feito. O IEPTB (Instituto de Estudos de 
Protesto de Títulos do Brasil), desde 2012, 
tem um termo de cooperação técnica com a 
Procuradoria. Tem sido tudo feito da forma 
correta, no seu tempo, sem ter açodamento.
 
RIPMG: Como o senhor avalia a derrubada 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
que questionava o protesto extrajudicial, 
pelo Supremo Tribunal Federal?
RA: Eu falei muito da questão da recupe-
ração do crédito, mas o protesto tem outro 
viés. Não é só aumentar a arrecadação da 
União, como também diminuir o número de 
processos no Judiciário brasileiro. Foi isso 
que o Supremo acabou compreendendo 
muito bem em um acórdão relatado pelo 
ministro Luíz Roberto Barroso. A partir do 
momento em que se protesta um crédito e 
esse protesto resulta em arrecadação para 
a União, é menos uma execução fiscal que é 
ajuizada. A Procuradoria da Fazenda evitou 
que aproximadamente 300 mil novas execu-
ções fossem levadas para o Judiciário. Em 

compensação, a gente tem a possibilidade 
de um juiz cuidar de outros 300 mil proces-
sos que ficariam parados.

RIPMG: Essa decisão, que traz se-
gurança jurídica ao protesto, pode 
aumentar o acionamento desse tipo 
de instituto tanto na União quanto nos 
outros entes federados, como estados 
e municípios?
RA: É muito importante essa decisão, 
para dar segurança aos entes públicos de 
promoverem o protesto extrajudicial. Talvez 
outros entes não empreendiam essa medida, 
temendo alguma indenização por danos mo-
rais, caso se entendesse que o protesto seria 
inconstitucional. Essa decisão dá segurança 
especialmente para aqueles entes que ainda 
não estão nesse processo de levar seus 
créditos a protesto. Acredito que o protesto 
extrajudicial cresça exponencialmente.

RIPMG: Como tem sido o protesto em 
Minas Gerais? Existe alguma particu-
laridade?
RA: Acredito que (o estado de Minas) está 
bem alinhado com a sistemática nacional. 
Temos um percentual de êxito que gira mais 
ou menos em torno de 18%. Não temos tido 
dificuldades. O relacionamento com os cartó-
rios, até por conta do convênio com o IEPTB, é 
uma relação muito boa, bastante fluida.

RIPMG: O Instituto de Protesto, portanto, 
tem desempenhado um bom trabalho 
nessa parceria com a Procuradoria?
RA: Tem desempenhado sim. A Procura-
doria, ao se relacionar diretamente com o 
IEPTB, tem um ganho gigante, porque não 
precisa fazer um convênio, por exemplo, 
com cada um dos cartórios. A relação é 
centralizada com o IEPTB. Isso eu não tenho 
dúvida nenhuma de que facilitou esse quadro 
atual que temos hoje.
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Suzana Abrantes, diretora financeira da empresa Dona Formosa
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Parceria certa para  
colocar as contas em dia
Iniciativa privada tem no protesto um importante aliado  
na hora de equilibrar o orçamento

TÍTULOS PRIVADOS

Enquanto o setor público vem descobrindo 
a cada ano as vantagens do protesto, 
a iniciativa privada continua tendo o 
recurso como um importante aliado na 
recuperação de crédito. Em valores, 
os títulos privados recuperados pelos 
cartórios de protesto de Minas Gerais 
em 2016 ultrapassaram a cifra de R$ 1 
bilhão – montante que ajudou a equilibrar 
a saúde financeira de diversas empresas 
pelo estado. 

De acordo com o Instituto de Protesto
-MG, 37% de seus clientes conseguiram 
reaver 100% de suas dívidas. O número 
é significativo e representa um total de 
29.801 usuários. A diretora-executiva da 
entidade, Raquel Duarte Garcia, chama 
a atenção para a rapidez com que esses 
usuários tiveram suas dívidas recupe-
radas. Numa média de cinco dias úteis, 
mais da metade dos usuários do protesto 
contaram com recuperação acima de 
60%, no caso dos pagamentos feitos no 
prazo de intimação do cartório.

A recuperação global desses usuários foi 
ainda melhor, segundo Raquel. “Devido 
aos efeitos que o protesto produz no 
mercado de crédito, a tendência é de que 
os devedores procurem sanar as dívidas 

Por Daniel Sampaio
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protestadas o mais rápido possível. Isso 
aumenta o índice de recuperação em mais 
10% ou 15%, quando consideradas as 
autorizações de cancelamento de protesto 
que ingressam nos cartórios”, afirmou.

Entre abril e dezembro de 2012, foram 
levados a protesto 618.758 títulos privados. 
Já em 2013, esse número saltou para 
1.029.567, ficando praticamente estável 
nos anos seguintes: 1.063.940, em 2014; 
1.067.570, em 2015; e 1.108.864, em 2016.

Em reais, todos os títulos da iniciativa 
privada desse período registraram R$ 
9.594.328.168,12, dos quais  
R$ 5.953.620.864,67 foram recuperados no 
tríduo. Enquanto o total de títulos públicos 
recuperados no mesmo período ficou em 
torno de 3%, esse percentual atingiu 62% 
em créditos privados, considerando somen-
te os títulos pagos e retirados.

“O protesto de títulos públicos é recente, 
ainda está sendo descoberto; e o protesto 
de dívida privada existe desde sempre e 
está consolidado como um parceiro do co-
mércio e da indústria na recuperação de 
crédito para o aquecimento da economia”, 
explicou Guilherme Costa, assessor eco-

nômico do Instituto de Protesto-MG. Costa 
reforçou ainda que o dinheiro recuperado 
pelos cartórios de protesto movimenta o 
caixa das empresas: “Com maior fluxo de 
caixa, as empresas podem investir, gerar 
emprego e aquecer a economia”.

ALTA RECUPERAÇÃO

A empresa Dona Formosa, em seus 20 
anos de história, sempre trabalhou com 
títulos registrados em bancos. “Devido ao 
crescimento das empresas, sentimos a 
necessidade de proteger nossas finanças. 
Com pensamento futuro, verificamos que 
seria viável uma cobrança eficaz e, nesse 
caso, o protesto seria uma ferramenta 
facilitadora”, contou a diretora financeira 
da empresa, Suzana Abrantes.

Segundo a executiva, o percentual de re-
cuperação de títulos da empresa chega a 
80%. O protesto, entretanto, é utilizado de 
forma estratégica por Dona Formosa. “No 
momento de crise atual, essa ferramenta 
é de grande valia, pois nos proporciona 
certa segurança, uma vez que obtemos 
um bom percentual de recuperação de 
crédito. Contamos também com uma 
ação conjunta de análise de crédito nos 

auxiliando na prevenção de problemas 
futuros, na qual avaliamos o potencial de 
adimplência do cliente”, revelou Suzana.

FACILIDADE DE ACESSO 

A informatização dos cartórios e a pos-
sibilidade de utilizar os serviços pela 
internet ampliaram o acesso ao protesto 
extrajudicial. Hoje, o empresário pode 
protestar usando sua conta do internet 
banking ou celebrando convênios com a 
Central de Remessa de Arquivos Eletrôni-
cos (CRA), disponível no portal do Insti-
tuto de Protesto-MG. O sistema permite 
que todo o processo seja feito do próprio 
escritório da empresa. 

Entre as facilidades proporcionadas pela 
Central, estão o envio eletrônico de títulos, 
o acompanhamento da solução da cobrança 
passo a passo e a possibilidade de cancelar o 
protesto eletronicamente. As vantagens para o 
credor não param por aí. “Além do alto índice 
de recuperação, pode-se destacar a cobrança 
de juros, a possibilidade de pedir falência do 
devedor e a interrupção da prescrição (efeito 
que chega a dobrar, em favor do credor, o 
prazo para que este cobre a dívida na Justiça, 
quando necessário)”, ressaltou Raquel. 
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4.888.699

3.025.780

R$ 5.953.620.864,67

TOTAL

R$ 9.594.328.168,12

1.108.864

643.516

2016

R$ 2.111.685.265,51

R$ 1.199.513.200,53

1.067.570

651.049

2015

R$ 2.298.639.077,63

R$ 1.400.657.304,01

677.357

1.063.940

2014

R$ 2.143.279.031,84

R$ 1.407.809.856,16

1.029.567

659.890

2013

R$ 1.934.424.798,04

R$ 1.245.377.824,86

618.758

393.968

2012*

R$ 1.106.299.995,10

R$ 700.262.679,11

* De abril a dezembro.

FONTE: CRA/INSTITUTO DE PROTESTO-MG
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Solução para empresas  
em época de crise
Rápido, eficiente e com respaldo legal, protesto extrajudicial é 
boa opção para quem precisa receber de inadimplentes

RECUPERAÇÃO
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O consultor Hermann Kraus ressalta que as recuperações
de 80% a 100% dos títulos privados chegaram a mais de 
R$ 635 milhões20 . INSTITUTO DE PROTESTO DE MINAS GERAIS
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Por Poliana Napoleão

Em momentos de recessão econômica, 
reaver uma dívida pode se tornar um pro-
blema. E para o empresário ou pessoa física 
que tem seus compromissos, o não recebi-
mento de qualquer valor pode afetar todo o 
orçamento. Uma alternativa nesses casos é 
o protesto extrajudicial. 

O instrumento se tornou um dos mais vanta-
josos por seu elevado percentual de recupe-
ração de crédito, num curto espaço de tempo. 
Conforme dados do Instituto de Protesto-MG, 
os cartórios de protesto do estado conseguem 
recuperar, em apenas três dias, uma média de 
60% dos créditos de títulos privados. 

“Uma recuperação rápida e alta somente 
o cartório consegue atingir, nenhum outro 
órgão. Isso porque o protesto tem amparo 
legal, ou seja, o tabelião intima o devedor. 

PROTESTO VIA WEB 

A possibilidade de utilizar os serviços dos cartórios de protesto pela 
internet ampliou o acesso ao protesto extrajudicial. Hoje, uma pessoa 
física ou jurídica pode protestar usando os serviços on-line do Instituto 
de Protesto-MG ou celebrando convênios com a Central de Remessa 
de Arquivos Eletrônicos (CRA), também disponível no portal da asso-
ciação. O sistema permite que todo o processo seja feito com comodi-
dade, sem que o credor precise sair de casa ou do escritório. 

Entre as facilidades proporcionadas pela Central estão o envio 
eletrônico de títulos, o acompanhamento da solução da cobrança 
passo a passo e a possibilidade de cancelar o protesto eletro-
nicamente. Outras vantagens proporcionadas ao credor são a 
cobrança de juros, a possibilidade de pedir falência do devedor e 
a interrupção da prescrição (efeito que chega a dobrar o prazo da 
cobrança da dívida na Justiça, em favor do credor).

Além disso, o cartório recorre a outra for-
ma para comunicar que a pessoa precisa 
regularizar sua situação, como a criação de 
um edital, por exemplo”, destaca Hermann 
Rainer Kraus, consultor do Instituto. 

Os números da entidade apontam ainda 
que, em 2016, os cartórios de protesto 
recuperaram aproximadamente R$ 1,2 
bilhão de títulos privados. Desse total, mais 
de R$ 295 milhões foram reavidos em sua 
totalidade, ou seja, a recuperação desses 
débitos foi de 100%. 

Outro dado significativo é que quase 30 mil 
credores que recorreram ao protesto extra-
judicial no estado, no ano passado, receberam 
suas dívidas. Além disso, as recuperações 
de 80% a 100% dos títulos privados corres-
ponderam a mais de R$ 635 milhões. 
“Esse número é bastante expressivo para 
apenas um ano. É muito positivo para 

uma pessoa física ou jurídica que busca 
receber sua dívida. É praticamente uma 
garantia de retorno”, enfatiza o consultor. 
Segundo Hermann, diante do cenário de 
crise financeira enfrentada pelo país nos 
últimos anos, a recuperação de crédito é 
uma forma de fazer os recursos retornarem 
aos caixas dos credores. 

A Montar Locação de Andaimes, situada em 
Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, tem tido experiências positivas nes-
se sentido. A empresa, que atua com aluguel 
de andaime para o ramo industrial, recorre ao 
cartório de protesto de sua cidade para dimi-
nuir os problemas com os inadimplentes. 

Alice Amaral Ramos Ferreira Campos, 
diretora financeira da Montar Locação 
de Andaimes, não tem dúvidas: “Dinheiro 
entrando no caixa é sempre bom, princi-
palmente em momentos de crise, quando 
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as dívidas aumentam ainda mais. Tudo 
o que recuperamos com o protesto foi 
destinado para pagar despesas gerais ou 
para investir”.

Segundo Campos, a empresa já protestou mais 
de 100 títulos, sendo aproximadamente 40 em 
2016. A diretora financeira destaca que 90% das 
dívidas protestadas foram quitadas depois que 
ela acionou o cartório. “O protesto é uma forma 
de receber que traz muito resultado. Sempre que 
preciso recorro a essa alternativa. Além de ser 
rápida, principalmente quando comparada com a 
Justiça comum, não exige gasto com advogado, é 
segura e tem amparo da lei”, ressalta Alice. 
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1.199.513.200,53

2.111.685.265,51

TOTAL DE PROTESTOS EM 2016 (R$)

194.761.504,61

295.118.091,68

147.006.512,22

145.579.849,72

152.843.852,73
90% a 99,99%

100%

60% a 69,99%

70% a 79,99%

80% a 89,99%

TÍTULOS RECUPERADOS ($)
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Com quantos bits  
se cria eficiência?
Na vanguarda da informatização, o protesto em Minas 
dita rumos para diminuir papelada e burocracia
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Por Emanoel Ferreira
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Com 74 milhões de processos acumu-
lados em tribunais por todo o país, a 
Justiça brasileira enfrenta um de seus 
principais gargalos: a lógica processual 
ainda baseada na tramitação de toneladas 
de papéis. Tanta morosidade também era 
característica dos cartórios de protestos, 
mas, em Minas Gerais, a tecnologia se 
tornou precursora de uma necessária e 
urgente mudança. 

Hoje, na maioria dos cartórios do estado, 
a eficiência e a praticidade são marcas 
registradas e têm na informatização um 
forte propulsor. “Antes da informatização, 
recebíamos títulos pelo correio. Os pro-
gramas de informática implementados 
mais tarde foram muito importantes, por-

que as remessas começaram a ser feitas 
eletronicamente, o que deu ao cartório 
mais segurança e agilidade para fazer o 
apontamento dos títulos”, conta Ângela 
Iglesias Marion, tabeliã do cartório de 
protestos da comarca de Baependi (MG).

Leandro Santos Patrício, vice-presidente 
do Instituto de Protesto-MG e tabelião 
da comarca de São Domingos do Prata, 
concorda que a tecnologia foi funda-
mental para a prestação de serviços nos 
cartórios. “Os procedimentos relacionados 
ao protesto de títulos eram todos manuais 
e só podiam ser solicitados presencial-
mente junto ao cartório, o que tornava os 
serviços mais lentos e, às vezes, inaces-
síveis”, afirma. 

Imaginar uma prestação de serviço de 
qualidade sem a informatização, hoje, 

quando o instituto mineiro registrou quase 
2 milhões de títulos públicos e privados 
levados a protesto somente em 2016, é 
quase impossível. O volume de entradas 
de processos exige alta eficiência dos 
cartórios do estado, o que se torna mais 
simples com o auxílio da Central Eletrônica 
de Protestos de Minas Gerais (Cenprot). O 
sistema é composto por quatro módulos: a 
Central de Remessa de Arquivos Eletrôni-
cos (CRA), a Central de Informações de 
Protesto (CIP), a Central de Certidões de 
Protesto (Certprot) e a Central de Cancela-
mento Eletrônico (Cecane).

Após o Provimento nº 313/2015, da Corre-
gedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, 
os sistemas que compõem a Cenprot 
passaram a ser de uso obrigatório por 
todos os cartórios de protestos do estado. 
Para o vice-presidente do Instituto, essa 

O  uso de papéis nos cartórios de Minas está sendo substituído
por processos informatizados
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obrigatoriedade tem sido fundamental, 
pois consegue integrar, num mesmo 
ambiente, 100% dos cartórios de pro-
testo de Minas Gerais. “O usuário desses 
serviços foi o grande beneficiado com a 
criação da Cenprot, o que lhe permite, 
hoje, acesso aos serviços prestados por 
qualquer cartório de protestos do estado, 
sem sair de casa ou do escritório e com a 
mesma segurança do atendimento pre-
sencial”, diz.

PRATICIDADE PARA OS USUÁRIOS

O serviço conhecido como Protesto On-line 
tem sido um dos grandes diferenciais da 
informatização endossada pelo Instituto 
de Protesto-MG. Trata-se, basicamente, do 
serviço prestado pela CRA, principal ponte 
para o intercâmbio de informações entre os 
envolvidos no processo do protesto.

Pelo sistema, os apresentantes, tais como 
bancos, empresas privadas e órgãos 
públicos, podem encaminhar títulos a 
protesto para qualquer cartório do estado 
com poucos cliques, sem precisar de 
qualquer deslocamento físico. A seguran-
ça não fica em segundo plano: por meio 
de um certificado digital, os arquivos 
podem ser assinados eletronicamente, 
assegurando sua originalidade. “A CRA é 
de suma importância para o protesto, pois 
é por meio dela que os apresentantes, 
onde quer que estejam, conseguem fazer 
com que os títulos que desejam enviar 
a protesto sejam entregues ao cartório 
competente no mesmo dia do envio, tor-
nando o protesto mais rápido e seguro”, 
resume Leandro.

A diretora-executiva do Instituto, Raquel 
Duarte Garcia, também ressalta a faci-
lidade e a efetividade do processo: “Por 

meio de login e senha, os títulos podem 
ser encaminhados via internet. O sistema 
da CRA indica para o credor o passo a 
passo do resultado da cobrança – desde 
o envio ao cartório até o repasse final do 
valor recebido pelo credor ou o envio do 
instrumento de protesto”. Raquel ainda 
enfatiza a disponibilidade do serviço em 
tempo integral. “Caso haja protesto da dí-

vida, o credor que negociar com o devedor 
e quiser indicar a quitação da dívida poderá 
fazê-lo eletronicamente, usando o Cance-
lamento Eletrônico”, destaca. Segundo a 
diretora, dessa forma, todo o procedimento 
de cobrança, desde o envio do título de dí-
vida até o recebimento ou o cancelamento 
do protesto, é feito virtualmente, 24 horas 
por dia, 365 dias por ano.

A criação da Central Eletrônica integrou todos 
os cartórios de protesto do estado
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AGILIDADE PARA OS CARTÓRIOS

Ao receber os arquivos pelo sistema CRA, os 
cartórios fazem o processamento dos dados 
e dão início ao procedimento do protesto, 
que consiste em intimar o inadimplente 
para que o mesmo faça o pagamento da 
dívida. O vice-presidente Leandro Santos 
Patrício revela como funciona a sequência 
da tramitação. “Caso a dívida seja paga, o 
cartório gera um arquivo eletrônico, cha-
mado Retorno, informando tal circunstância 
ao apresentante, e faz o repasse da quantia 
paga. Não havendo pagamento, o título é 
então protestado; e o arquivo Retorno, gera-
do, informa ao apresentante a ocorrência do 
protesto de seu título.” 

Já o serviço chamado de Cancelamento 
Eletrônico é feito mediante o uso da Ceca-
ne. Quando o credor consegue receber ou 
renegociar com o inadimplente a dívida, é 
por essa central que ele emite sua anuência, 
para que o protesto em questão seja cance-
lado. “A Cecane permite que o credor envie 
sua carta de anuência, assinada eletronica-
mente com seu certificado digital, a qual-
quer cartório do estado, 
sem necessidade de envio 
de documentos físicos 
pelo correio, cabendo ao 
inadimplente apenas pro-
curar o cartório”, enfatiza 
Leandro.

SATISFAÇÃO  
PARA TODOS

Com a implantação de 
todo esse processo de 
informatização no estado, 
a diretora Raquel Duarte 
Garcia reforça: “Os car-
tórios de protesto estão 

automatizados e prontos para receber as 
dívidas de modo eletrônico”. Atualmente, os 
301 cartórios de protesto em Minas Gerais, 
além de dois distribuidores de títulos, são 
associados ao Instituto de Protesto-MG. Na 
última pesquisa de satisfação, realizada com 
44 deles, o feedback foi positivo, por exem-
plo, quanto ao monitoramento de arquivos 
eletrônicos: 71% dos associados indicaram 
estar “muito satisfeitos”, enquanto 25% 
disseram estar “satisfeitos”.

“Desde que tomamos o Instituto como 
parceiro, temos tido diversas vantagens. A 
primeira é que estamos contando com uma 
assessoria jurídica de qualidade, que nos dá 
suporte e nos orienta sempre que precisa-
mos”, destaca a tabeliã Ângela, da comarca 
de Baependi. “A segunda é que contamos 
com a ajuda de um instituto formado por 
nossa própria categoria, que tem os mesmos 
interesses que os nossos. Essa formação de 
classe é importante para manter a vigilância 
sobre nossos anseios e por promover as-
sembleias para discutir problemas atuais, 
decidindo pela melhor solução”, conclui. 

OUTROS SERVIÇOS ON-LINE

Consultas gratuitas de CPF/CNPJ e 
pedidos de certidão também passaram 
a ser feitos pelo Portal do Instituto de 
Protesto-MG. Os cartórios de protesto 
contam com um banco de dados 
gratuito, que pode ser consultado 
por qualquer credor. Basta acessar 
www.protestomg.com.br e 
clicar em Consulta Gratuita de CPF/
CNPJ, na página principal. O site reúne 
informações sobre protestos no Brasil 
inteiro, sem exigir cadastros.

“Também as certidões de protesto 
podem ser pedidas e recebidas via in-
ternet, clicando em Certidões On-line”, 
explica Raquel. “Por meio do próprio 
site, o usuário faz o pedido de certidão, 
faz o pagamento e escolhe a forma de 
recebimento do documento: eletronica-
mente (via e-mail), por correio ou para 
retirada no cartório à sua escolha.”
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Qualidade 
que fideliza 
e encanta
Cartório de Protestos de Contagem 
se consagra como modelo em  
gestão e infraestrutura, graças à 
busca constante pela modernização

BOAS PRÁTICAS
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A tabeliã Nancy Raquel Felipetto Malta está à 
frente do cartório há quatro anos
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Por Rodrigo Melo

“Não vejo como um cartório pode continuar 
existindo sem oferecer tecnologia, eficiência e 
um bom atendimento.” A opinião é da tabeliã 
Nancy Raquel Felipetto Malta, responsável 
pelo Tabelionato de Protestos de Títulos de 
Contagem, o único da cidade. E tem sido 
assim no cartório, que existe desde 1972. 

Na direção do órgão há quatro anos, Nancy 
enumera importantes mudanças de gestão, 
infraestrutura e atendimento, que deram 
resultado mesmo com tão pouco tempo. 
“Quando assumi o tabelionato, nosso espaço 
físico era deficiente e não atendíamos as 
pessoas da forma que elas precisavam. 
Nossos clientes, em horários de grande mo-
vimento, precisavam esperar do lado de fora. 
Todos os recibos eram feitos com máquina 
de escrever, os títulos eram apresentados 
em disquete e não utilizávamos o e-mail 
para receber qualquer pedido de retirada”, 
relembra-se a tabeliã. 

A primeira mudança foi no espaço. O cartório 
foi transferido para uma sede maior e mais 
confortável. Além disso, graças a um intenso 
pente-fino, todo o cartório foi informatizado 
e, hoje, orgulha-se de ser 100% digital. A 
reestruturação tecnológica inclui ainda a 
implantação da ferramenta Escriba, principal 
desenvolvedora de sistemas para áreas 
notariais e registrais do país. Graças ao 
software, o departamento de TI do cartório 
consegue digitalizar todos os seus documen-
tos, evitando fraudes e garantindo agilidade 
na busca dos documentos.  

Para Nancy, as inovações são reflexos de 
uma demanda da sociedade, que tem exigido 
soluções rápidas e eficientes. “Não podemos 
parar no tempo. Os cartórios de protesto 

precisam oferecer soluções tecnológicas de 
forma mais dinâmica, pois trabalham com 
direito empresarial, atuando com crédito, 
que impõe rapidez e soluções eficientes e 
inteligentes. O protesto precisa se preocupar 
com isso. E uma de nossas principais preo-
cupações sempre será a sistêmica e cons-
tante busca pela modernização. Precisamos 
pensar e agir sempre à frente.” 

A tecnologia implantada pelo cartório ga-
rantiu mais comodidade aos clientes, que 
passaram a contar com soluções on-line, 
evitando, muitas vezes, a obrigação de ir ao 
cartório para serem atendidos. Isso só foi 
possível porque muitos serviços e dúvidas 
passaram a ser resolvidos pelo e-mail e pelo 
site do tabelionato. Essa possibilidade fez 
com que as filas de espera diminuíssem e o 
atendimento fosse mais 
rápido e eficaz. “Nossos 
clientes estão começando 
a perceber que o docu-
mento eletrônico tem o 
mesmo valor. Ainda não 
se habituaram plenamen-
te, mas os cartórios já 
estão trabalhando para 
isso”, explica a tabeliã. 

Os clientes – muitos, de 
anos – percebem e co-
memoram as mudanças. 
Para o empresário Fábio 
Cosme da Silva, atendido 
no local há mais de 30 
anos, além do aumento 
da eficiência no serviço 
notarial, que garantiu 
mais resultados para sua 
empresa, o cartório tem 
se preocupado também 
com a satisfação e o 
conforto dos clientes. 

“A localização é uma facilidade para nossa 
empresa, e percebemos uma preocupação 
com a cordialidade, a eficiência e a acessi-
bilidade”, diz. O Tabelionato de Protestos de 
Contagem oferece atendimento em libras e 
disponibiliza tabelas e cartilhas em braile. 
O próximo passo, que garantirá ainda mais 
acessibilidade, é a adaptação de um banhei-
ro para pessoas com deficiência. 

Todo ano, a equipe do cartório participa de 
um treinamento de técnicas de atendimento 
ao público. “Percebemos uma grande melho-
ria no relacionamento com nossos clientes. 
Fazemos os treinamentos continuamente, 
para estarmos sempre alinhados”, conta 
Nancy, que explica que ainda foram implan-
tadas metas de espera do cliente e tempo 
de atendimento. Quando descumpridas, são 

Todos os documentos do cartório foram digitalizados por softwares, como o Escriba
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apurados os motivos que levaram a isso e o 
que pode ser feito para evitar que se repita.  
Caixas de críticas, sugestões e elogios, 
localizadas na recepção, também ajudam na 
busca pela excelência no atendimento. 

O envolvimento, a motivação e o engaja-
mento da equipe do cartório foi fundamental 
na conquista da excelência em todos os 
setores. “Podemos sugerir melhorias para 
possibilitar um atendimento de qualidade 
a nossos clientes, o que também impacta 
em nosso trabalho, com o aprimoramento 
de boas práticas e procedimentos eficazes”, 
comemora a escrevente Fernanda Araújo. 

QUALIDADE TOTAL

Desde 2015, o Tabelionato de Protestos de 
Títulos de Contagem possui duas certifica-
ções: a ISO 9001:2008, que atesta a quali-
dade e a padronização para os produtos e 

serviços entregues; e a ISO NBR 15906:2010, 
específica para gestão de cartórios. A ISO 
9001 é baseada em oito princípios: foco no 
cliente; liderança; envolvimento de todos; 
abordagem de processos; abordagem 
sistêmica; melhoria contínua e continuada; 
decisão tomada com base em fatores reais 

e concretos; e benefícios mútuos entre a 
organização, os clientes e os fornecedores. 

Ser certificado significa que o cartório possui 
o Sistema Interno de Gestão da Qualidade 
(conhecido como SGQ), que garante que 
a instituição tenha consistência nos serviços 
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O atendimento tem como foco o conforto do cliente

As boas práticas no Cartório de Contagem começam pelo engajamento da própria equipe
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prestados e atue de forma coerente, entregando 
com qualidade o serviço solicitado e de forma 
repetitiva, ou seja, padronizada e constante. 
Entre os resultados alcançados pelas organiza-
ções certificadas estão a melhoria da imagem 
e da credibilidade, a redução de custos e recla-
mações, e a melhora de clima interno.

Para a tabeliã Nancy, as certificações ISO 
possibilitam ao cartório gerir todos os seus 
processos com qualidade, de forma a satis-

fazer as partes interessadas, atender aos 
requisitos legais e possibilitar uma gestão 
socioambiental, de saúde e segurança 
ocupacional de excelência. ”Essas conquis-
tas revelam nossa crescente busca pela 
qualidade e excelência constantes de nossos 
serviços e processos internos.”

Presente em mais de 162 países, a ISO 
é uma Organização Não Governamental 
(ONG), com sede em Genebra, na Suíça. 

Ao contrário do que muitos imaginam, a 
palavra não é uma sigla. É, na verdade, 
derivada do grego isos, que significa 
igualdade. Muito se pergunta sobre qual 
é o papel que sua certificação representa 
para as empresas e o que diferencia uma 
organização certificada de outra sem esse 
reconhecimento. 

A ISO estabelece diversas normas, que 
passam por constantes revisões para se-
rem seguidas pelas empresas. Em todos 
os países onde atua, uma instituição é 
responsabilizada por fazer a tradução, 
divulgação e certificação dessas regula-
mentações. No Brasil, a Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT) é quem 
cuida da edição e cópia fiel da ISO. 

EXEMPLO DE  
SUSTENTABILIDADE

O Tabelionato de Contagem cultiva 
uma horta em suas dependências. 
Os próprios colaboradores plantam, 
cuidam e colhem diversos legumes 
e verduras, que são doados para 
a Casa de Apoio de Contagem. A 
instituição atende mais de 900 
crianças em situação de vulnerabili-
dade social. Além disso, os insumos 
plantados também são divididos 
entre os funcionários do cartório.
  
A equipe socioambiental do tabelio-
nato também realiza, anualmente, 
a campanha Plante uma Árvore, 
que tem como objetivo promover o 
plantio de mudas e distribuí-las aos 
clientes do cartório.
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A assecibilidade é garantida com o atendimento em libras e a oferta de cartilhas em braile
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Para aproximar o tabelião das necessi-
dades de sua comunidade, o Instituto de 

Empenhados em fazer o bem
Em quatro anos, o projeto social Corrente do Bem, do Instituto de Protesto-MG, 
beneficiou cerca de 800 pessoas em situação de vulnerabilidade em Minas Gerais

Por Juliana Soares Protesto-MG criou o projeto Corrente do 
Bem. Idealizado pela tabeliã Karyne Nasci-
mento, a iniciativa de mobilização social é 
realizada pelos cartórios de protesto minei-
ros, que anualmente indicam instituições 

beneficentes para serem contempladas. 
As entidades passam por uma avaliação, 
de acordo com critérios estabelecidos em 
edital, e recebem doações financeiras e 
reforço nas ações sociais.

O Som nas Geraes é o projeto contemplado pelo Corrente do Bem em 2017
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Segundo Karyne, o projeto surgiu para cons-
cientizar os profissionais do protesto de que 
eles podem fazer mais pela sociedade. “Tudo 
o que podemos fazer para transformar o ser 
humano em alguém melhor é valido. Com 
esse trabalho, estamos dando oportunidade 
para uma pessoa ver o outro lado, despertar 
nela uma disciplina, uma vontade de cres-
cer”, declara.

Em 2017, o projeto que será contemplado 
pelo Instituto é o Som nas Geraes, da Cor-
poração Musical Santa Cecília, que atua em 
Itapecerica, Centro-Oeste mineiro. A insti-

tuição existe há mais de 60 anos e oferece 
aulas de música para crianças e adoles-
centes carentes. “Acredito que podemos 
modificar a vida de uma pessoa por meio 
de uma movimentação que tem a finalidade 
de trazer alegria e esperança. E a escola 
de música leva um novo olhar para essas 
crianças”, afirma Selma Ribeiro, gestora de 
projetos culturais da corporação.

O Som nas Geraes é parte de uma nova fase 
do Corrente do Bem. Em sua quarta edição, 
a iniciativa do Instituto passou por uma mu-
dança recente. Enquanto nos anos anteriores 

o projeto se adequava ao Fundo da Infância 
e Adolescência (FIA), contemplando apenas 
entidades voltadas ao público infantojuvenil, 
agora, a iniciativa arrecada recursos pela Lei 
Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultu-
ra, o que ampliou sua atuação. 

TUDO COMEÇOU EM OURO BRANCO

A primeira edição do Corrente do Bem, em 
2014, foi direcionada à instituição Casa de 
Música, em Ouro Branco. Foi feita uma mobi-
lização para que os usuários dos cartórios de 
protesto de todo o estado doassem seu troco 
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para ajudar a entidade, que assiste crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade. 
A Casa de Música oferece oficinas gratuitas de 
musicalização infantil e necessita de doações 
para a compra de instrumentos musicais 
e para o ensaio da orquestra. “Mais do que 
tirar meninos da rua, oferecemos às crianças 
oportunidades para formação musical”, ressalta 
Kênia Libânio, diretora da instituição.

Ainda em 2014, o coral infantil e o flautista da 
Casa de Música se apresentaram no III Con-
gresso Estadual do Instituto de Protesto-MG. De 
acordo com Kênia, parcerias como a do Corren-
te do Bem são importantes porque envolvem 
pessoas com predisposição em ajudar. “Para 
uma pessoa destinar o Imposto de Renda ou fa-
zer uma doação espontânea para algum órgão 
ou entidade, tem que estar sensibilizada”, diz.

MOBILIZAÇÃO EM SANTOS DUMONT

Em 2015, foi a vez do Educandário Santa Tere-
zinha, localizado em Santos Dumont, integrar 
o projeto. A entidade realiza diversas atividades 
educacionais, culturais e esportivas para crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social e precisa de doações para a manutenção 
do campo de futebol e da iniciativa Dança na 
Escola. Este trabalho, por sua vez, busca desen-
volver a autoestima, o conhecimento do corpo e 
a contemplação da arte 
como forma de expressão 
e interação social. 

De maneira inovadora, 
os tabeliães destinaram, 
via FIA, de 3% a 6% do 
seu Imposto de Renda 
ao Educandário. “Esse 
foi o início do amadure-
cimento da campanha e 
foi quando conseguimos 

comarcas diferentes, para que um número 
maior de tabeliães fosse envolvido. Com 
isso, alcançaríamos comunidades diferentes, 
e a repercussão da imagem do cartório de 
protestos seria melhor e maior”.

As instituições selecionadas foram a Asso-
ciação Cultural e Assistencial Evangélica 
Construir (Jacutinga), Associação Bene-
ficente Católica (Ubá), Associação Milton 
Campos para Desenvolvimento e Assistência 
à Vocação de Bem Dotados (Ibirité), Apae 
(Santa Vitória) e Apae (Aiuruoca).

Apae, em Aiuruoca

estimular mais pessoas a participarem”, explica 
a idealizadora Karyne.

ATUAÇÃO SE EXPANDE

Com o sucesso da arrecadação pelo FIA, 
em 2016, o Corrente do Bem ampliou sua 
atuação para mais de uma instituição 
social. Foram beneficiadas seis entidades, 
de diferentes localidades. Karyne esclarece: 
“Resolvemos fazer diferente. Ao invés de be-
neficiar apenas um tabelião e uma comarca, 
resolvemos escolher mais entidades, com 

Patronato São José, em Ubá

Educandário Santa Terezinha, em Santos Dumont
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Itapecerica
Som nas Geraes
50 crianças e adolescentes

AÇÕES QUE VÃO ALÉM

Os tabeliães de protesto não abraçam apenas projetos sociais ou culturais por intermédio do Corrente do Bem. Existem também aque-
les que ajudam entidades pela própria vocação e boa vontade. É o caso de Carlos Londe, de Itamarandiba, que auxilia na coordenação 
religiosa e administrativa da fazenda de recuperação de dependentes químicos Amar e Renascer, na qual são atendidos cerca de 40 
adultos do sexo masculino. 

Londe coordena seis grupos religiosos que vão à fazenda realizar palestras para os internos e reuniões semanais de apoio às famílias. 
“Com o nosso trabalho, temos conseguido, com êxito, recuperar e ressocializar pessoas de diferentes níveis de dependência, seja por causa 
das drogas ou do álcool”, conta o tabelião. Segundo Londe, é preciso fazer um resgate da dignidade desses homens: “É realmente salvar 
uma vida. Espero que com isso possamos incentivar mais pessoas a participarem de trabalhos como este em sua cidade”.

CORRENTE DO BEM  
EM MINAS GERAIS

Santa Rita de Caldas
Acae

40 crianças

Ubá
Associação Beneficente  
Católica e Patronato São José
190 crianças

Ouro Branco
Casa de Música
200 crianças e adolescentes

Ibirité
Adav

80 crianças

Aiuruoca
Apae
40 crianças e adolescentes

Santos Dumont
Educandário Santa 

Terezinha
100 crianças

Santa Vitória
Apae
De 150 a 200 crianças e 
adolescentes
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NACIONAL

O ano do protesto no Brasil
Em encontro nacional dos representantes de cartórios de protesto, categoria faz 
balanço da movimentação política em defesa da regulamentação da atividade 

Por Ana Carolina Bicalho

A modernização dos cartórios de protesto é 
mais do que urgente. Tornou-se uma ques-
tão de sobrevivência em tempos de avanço 
da tecnologia e acirramento da corrida pelo 
mercado. Esses e outros desafios foram 
destaques na 14ª edição do evento Conver-
gência, entre os dias 24 e 26 de agosto, em 
Balneário Camboriú (SC). 

Idealizado pelo Instituto de Protesto-BR, o 
congresso reuniu tabeliães, profissionais do 
setor jurídico, representantes de institui-
ções financeiras e membros do poder públi-
co do Brasil. Todos com foco num interesse 

comum: buscar soluções para os gargalos no 
desenvolvimento profissional, tecnológico e 
administrativo dos serviços cartorários.

O alinhamento de questões técnicas, as 
adequações ao Novo CPC, a melhora da 
gestão de pessoas, da comunicação e do 
marketing, e a urgente demanda por ino-
vação e tecnologia foram alguns pontos de 
atenção ressaltados nas mesas-redondas, 
plenárias e palestras. 

Na Assembleia-Geral da classe, realizada 
durante o congresso, o presidente nacional 
Léo Barros Almada enfatizou que a priorida-
de, no momento, é integrar os cartórios de 

todo o Brasil de forma digital, como já vem 
ocorrendo em Minas Gerais.

“A salvação do protesto foi a criação do sistema 
CRA e do nosso banco de dados. Infelizmente, 
nem todos aderiram à ferramenta ainda, mas 
ela é essencial para que organizações privadas, 
como a Febraban, procurem-nos para firmar 
convênios”, disse Almada. 

O presidente nacional também afirmou que o 
Instituto de Protesto-BR está participando de 
audiências públicas de todas as especialida-
des, elaborando pareceres e se articulando 
politicamente em defesa do registro civil, do 
registro de imóveis e, claro, do protesto. 
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14ª edição do Convergência, em Balneário Camboriú (SC)
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AVISOS DE RECEBIMENTO (ARs)

De relatoria do senador Romero Jucá, o PLC 85/2009 
segue em tramitação no Congresso Nacional, com novos 
enlaces. O projeto regula o funcionamento dos bancos 
de dados e serviços de proteção ao crédito. Entre suas 
determinações, está a obrigatoriedade da comunicação de 
inadimplência ao consumidor, o que poderia ser feito por 
qualquer meio idôneo, desde que comprovada a entrega 
da notificação no endereço do inadimplente. 

O Instituto de Protesto-BR tem atuado para que o projeto 
de lei não seja impactado pela grande pressão da concor-
rência em retirar a necessidade de ARs para comprovar a 
entrega da comunicação. Segundo o Instituto, nesse caso, 
seria preciso alterar também a Lei do Protesto, desobri-
gando os cartórios a enviarem ARs mediante a comprova-
ção da entrega da intimação pelo correio.

Ainda não é possível prever qual será 
 o desenlace do PLC 85/2009, mas o  
Instituto está se articulando interna- 
mente para encontrar uma solução  
para a questão. Neste momento, o  
projeto de lei está pronto para entrar na  
pauta da Comissão de Meio Ambiente,  
Defesa do Consumidor e Fiscalização  
e Controle. 

QUEDA DE BRAÇO

A elaboração do novo Código Comercial, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, também é alvo de atenção nacional. Ins-
tituída pelo PL 1572/2011, a proposta, em termos gerais, versa 
sobre a organização e a exploração das empresas no âmbito do 
direito privado. O Instituto de Protesto-BR teve acesso à minuta 
de um anteprojeto, que estava prestes a ser apresentado. 

Na avaliação da entidade, o documento enfraquecia a atividade 
do protesto em todos os aspectos, desde o tipo de crédito 
avaliado até as ordens de pagamento. O anteprojeto sugeria, 
por exemplo, a modificação da lei da duplicata e outras dis-
posições cambiais, o que permitiria o “protesto ou notificação 
extrajudicial”. Para o Instituto, a decisão aumentaria a concor-
rência acerca das duplicatas, tendo um impacto direto neste, 
que é o maior nicho da classe hoje. 

No anteprojeto, também havia um dispositivo que trata da 
prescrição. Segundo o Código Civil, a interrupção desse prazo 
se dá pelo protesto cambial. O Instituto sugeriu, então, inserir 
no Código Comercial o dispositivo que permitiria a interrupção 
da prescrição também pelo protesto notarial. Mais uma vez, 
as empresas de Registro de Títulos e Documentos interviram e 
trocaram o termo “protesto notarial” por “notificação extrajudi-
cial”. No entanto, o Instituto alertou para o fato de que, dificil-
mente, essas opções ficariam a critério do credor, aumentando 
a imprevisibilidade sobre o futuro da atividade do protesto.  

O PL 1572/2011 já está no terceiro voto complementar. No 
último, o deputado Paes Landim, relator do projeto, retirou 
as questões delicadas propostas no anteprojeto. Entretanto, 
o Instituto de Protesto-BR está acompanhando de perto os 
próximos passos. 

SAIBA O QUE TEM SIDO FEITO EM ÂMBITO NACIONAL  
PARA CONSOLIDAR A ATUAÇÃO DOS CARTÓRIOS DE PROTESTO:
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411, 236, 845, 255...

Há uma grande articulação nacional para segu-
rar a PEC 411/2014, que determina que empre-
sas públicas, sociedades de economia mista, 
cartórios, concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos respeitem o teto remunerató-
rio definido pela Constituição Federal. A decisão 
foi adiada em 2015, para que neste ano houves-
se uma força-tarefa para revertê-la. 

Além da PEC 411, regulamentações como o 
artigo 236 da Constituição Federal e o 845 do 
Novo Código Civil são consideradas extrema-
mente genéricas pela categoria, não satisfa-
zendo todos os aspectos que a envolvem. Por 
isso, em paralelo ao trabalho que tem sido 

PRESENÇA EM COMISSÃO

Outro projeto que desperta a atenção da catego-
ria nacional é o PL 1.983/2015, do deputado Hildo 
Rocha. A proposta altera o artigo 28 da lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994, para estabe-
lecer que os notários e oficiais de registro serão 
remunerados por subsídio em até valor idêntico 
ao recebido pelos ministros do Supremo Tribunal 
Federal. Além do teto para os profissionais, o 
projeto ainda determina o repasse do excedente 
para a saúde pública. 

O PL 1.983 aguarda a instalação de uma Comis-
são Temporária e o parecer do relator na Comis-
são Especial.  O Instituto de Protesto-BR fez um 
grande esforço para colocar nas comissões um 
representante da categoria e se fazer presente 
nas próximas movimentações políticas.

feito com a PEC 411, a categoria sintetizou 
todas as suas ideias na PEC 255/2016, que 
busca proteger o exercício de suas atividades. 

A proposta, de autoria do deputado Roberto de 
Lucena (PV/SP), já foi apresentada na Câmara 
dos Deputados e, em breve, deve ser votada 
na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. No momento, os deputados Arnaldo 
Faria de Sá, Chico Alencar, João Campos, Lin-
coln Portela, Luiz Couto e Paulo Freire pediram 
vista conjunta do atual parecer. A expectativa é 
de que, com a aprovação da admissibilidade da 
255, a 411 perca força. E é nessa estratégia que 
a categoria vem trabalhando intensamente.

FOTO: CANSTOCK
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Cada vez mais o Brasil está menos toleran-
te e leniente com a corrupção. O brasileiro 
não suporta mais ouvir falar dos chamados 
crimes do colarinho branco, e a atividade 
de notas e registros, mais do que nunca, 
não pode ficar fora deste importante mo-

ARTIGO

Os cartórios  
no combate à corrupção

Por Roberto Andrade mento que o país vive. Temos muito para 
contribuir com a redução desses crimes 
que prejudicam o desenvolvimento de 
nossa nação.

Os cartórios sempre dispuseram de meios 
efetivos que possam ajudar nesse nobre 
objetivo. O sistema notarial e registral 
adotado no Brasil é o latino, que por si só 

já confere publicidade e transparência aos 
atos nele praticados. Exatamente por isso, 
constitui uma forma segura para a consulta 
de informações por agentes públicos. 

Como bem observa o desembargador 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), Marcelo Rodrigues, esse sistema 
prevê a independência do profissional do 

 *
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A prevenção e o combate 
à lavagem de dinheiro 
fazem parte de um 
conjunto de temas 
em que o notário e o 
registrador aprofundam 
seus papéis de geradores 
de informações, auxiliando 
assim na decisão das 
políticas públicas.

* Deputado estadual e presidente da  
Serjus-Anoreg/MG, a Associação dos Notários 
e Registradores do Estado de Minas Gerais.

“

” 

Imobiliários de São 
Paulo (Arisp), em 
conjunto com o 
Ministério Público e 
a Justiça, ajudou a 
identificar os fiscais 
criminosos por meio 
do levantamento 
patrimonial dos 
mesmos. Mas ainda 
precisamos que no-
tários e registradores 
se engajem mais no 
tema do combate às 
operações suspeitas.

É importante que o no-
tariado brasileiro tenha 
a percepção de sua importância no combate à 
corrupção. Precisamos contribuir de forma mais 
intensa com as autoridades e, hoje, contamos 
com conhecimento e tecnologia para ajudá-las 
nisso. A prevenção e o combate à lavagem de 
dinheiro fazem parte de um conjunto de temas 
em que o notário e o registrador aprofundam 
seus papéis de geradores de informações, auxi-
liando assim na decisão das políticas públicas.

Sirvo-me da explicação que o presidente do 
Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf), Antônio Gustavo Rodrigues, 
costuma usar: a importância dos notários no 
combate à corrupção e lavagem de dinheiro 
está, entre outras, na medida em que, por 
meio das procurações e escrituras públicas, 
é possível rastrear os “laranjas” que movi-
mentam patrimônios adquiridos ilegalmente. 
Vale ressaltar que os serviços extrajudiciais 
não custam absolutamente nada para o 
Estado, na verdade, eles sustentam boa 
parte da máquina estatal. 

Por isso, tenho certeza de que, com o contí-
nuo aperfeiçoamento da nossa legislação e 

a evolução tecnológica, os notários e regis-
tradores serão cada vez mais importantes 
aliados da sociedade na redução da crimina-
lidade que está incrustada na vida pública. 
Temos uma fonte de informações enorme, 
mas ela só é prática quando utilizamos 
esses dados de maneira adequada.

direito face ao Estado, sua imparcialidade 
em relação aos particulares e à exigência 
de submissão a concurso público, além de 
atribuir fé pública e presunção de legalidade 
aos documentos nele produzidos. Tais ele-
mentos dão segurança jurídica no âmbito 
das relações sociais, ao contrário do sistema 
anglo-saxão, em que o notário apenas colhe 
depoimentos tomados em sua presença, 
não oferecendo nenhum grau de segurança 
jurídica ao ato praticado.

Agora, com o registro eletrônico e as cen-
trais eletrônicas, nosso sistema dará facili-
dade e celeridade no acesso à informação. 
Isso ajudará ainda mais as autoridades no 
combate à corrupção. A Central Notarial de 
Serviços Eletrônicos Compartilhados (Cen-
sec), por exemplo, é uma ferramenta que 
colaborou em muito com sua inovação no 
combate à lavagem de dinheiro.

Outro exemplo bem-sucedido é o que desba-
ratou o esquema de corrupção em São Paulo, 
que ficou conhecido como Máfia dos Fiscais, 
cuja atuação da Associação dos Registradores FO
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PÍLULAS DE PROTESTO

Encontro em Varginha

A utilização do protesto extrajudicial para recuperação de créditos 
públicos foi tema de uma das palestras do Encontro para o Desenvol-
vimento do Sul de Minas através do Turismo. O evento foi realizado 
em dezembro de 2016, na Câmara de Vereadores de Varginha, com a 
presença de prefeitos e parlamentares de municípios da região Sul do 
estado. O tabelião Carlos Londe representou o Instituto. Ele explicou 
que estão entre as vantagens do protesto extrajudicial a rapidez e a 
economia na recuperação, já que não há custas cartorárias para os 
entes públicos.

Congresso em  
Belo Horizonte

O Instituto de Protesto-MG participou do 
XXV Congresso Estadual dos Notários e 
Registradores do Estado de Minas Gerais, 
em outubro de 2016. Cerca de 200 partici-
pantes se reuniram para debater as formas 
como os cartórios podem auxiliar os órgãos 
públicos no combate aos crimes de cor-
rupção, como a lavagem de dinheiro e as 
fraudes no INSS. A Gratuidade de Justiça do 
Novo Código de Processo Civil e o Protesto 
de Pronunciamento Judiciais foi o tema da 
palestra do assessor jurídico do Instituto, 
Magno Luiz Barbosa.

Convergência e nova diretoria

A edição 2017 do Convergência – evento que fomenta discussões para colaborar com o 
desenvolvimento profissional, tecnológico e administrativo dos serviços cartorários – será 
realizada em Belém, no Pará, de 20 a 22 de setembro. Outra novidade é a composição da 
nova diretoria do Instituto de Protesto-BR para o biênio 2017-2018. Ela é formada pelo 
presidente Léo Barros Almada, pelo vice-presidente Cláudio Marçal Freire, pelo secretário-
geral Germano Carvalho Toscano de Brito, pela 1ª tesoureira Danielle Alves Cabral Rodri-
gues, pela 2ª tesoureira Cláudia Viviane Vaz Brandão e pelo diretor de Marketing Guilherme 
Gaya. Compõem o Conselho Fiscal: João Norberto França Gomes, João Dalmácio Castello 
Miguel e Cloves Barbosa Siqueira.
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