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Alcançando
objetivos
Embora o quadro financeiro e político nacional ainda se encontre instável,
o Instituto de Protesto de Minas Gerais prossegue alinhado aos objetivos
traçados para 2018. A modernização dos processos necessários para se
protestar um documento, a reestruturação do modelo de gestão em nossa
área comercial e a consolidação do protesto extrajudicial para recuperação de débitos resultou, em 2017, no aumento do número de contratos firmados. O crescimento do uso do protesto extrajudicial em todo o estado
como uma alternativa eficaz ao processo de execução para se cobrar uma
dívida foi, para nós, outro fator igualmente favorável.
A perspectiva para os próximos meses é ampliar, cada vez mais, o número de conveniados que também querem obter êxito na recuperação de
débitos. Motivos e ferramentas para isso não nos faltam. Os Cartórios de
Protesto - MG têm sido pioneiros na adaptação à transformação digital.
Temos investido na área tecnológica e obtido excelentes resultados. Criamos um novo site, que agora está mais moderno, com visual inovador e
navegação mais simples. Colocamos em prática o Edital Eletrônico de Protesto, que possibilita a publicação dos editais pela internet. Assim, o acesso aos documentos é quase instantâneo. A Central de Protesto - CENPROT
está mais acessível, desde a abertura dos processos pelos associados às
facilidades em se realizar cancelamentos e certidões.
Nesta edição da Revista do Protesto, falamos sobre o Protesto Online, que
é, cada vez mais, forte aliado para aqueles que precisam reaver créditos.
Não podemos deixar de falar também da evidente praticidade que o Cancelamento Eletrônico tem proporcionado aos usuários.
Mais adiante, apresentamos o caso de sucesso do estado do Rio de
Janeiro com o protesto de decisões judiciais e obtenção de excelentes resultados, conforme demonstrado pelo presidente regional
do IEPTB-RJ. Representando o nosso estado, divulgamos a análise
dos índices de envio e recebimento de CDAs encaminhadas a protesto em comparação à execução fiscal na cidade de Belo Horizonte feita pelo Procurador do Município, Hércules Guerra.
No âmbito social, divulgamos as três instituições contempladas,
até o presente mês, pelo projeto Corrente do Bem, que agora está
com novo formato. Você poderá conhecer o trabalho dessas casas
assistenciais, que sempre precisam de auxílio para prestarem um
atendimento digno e humanizado aos seus assistidos.
Nos valemos da revista também para,
reafirmar nossos compromissos com os
tabeliães de protesto mineiros. Estejam
certos que seguimos firmes e trabalhando para que a classe se fortaleça. Faremos com que os benefícios do protesto
sejam cada vez mais reconhecidos pela
população.
Boa leitura!
Eversio Donizete de Oliveira
Presidente do Instituto de Protesto - MG

Protesto
extrajudicial
pode ser feito
pela internet
Dr. Magno Luiz Barbosa – Assessor Jurídico do
Instituto de Protesto-MG.
Qualquer pessoa ou empresa que precisa cobrar uma dívida
pode recorrer ao protesto extrajudicial. Basta acessar o site
protestomg.com.br ou procurar um cartório de protesto para
iniciar o processo de cobrança do débito. Diante disso, o Instituto de Protesto-MG, entidade que representa os cartórios de
protesto do Estado, traz como exemplo de dívidas que podem
ser recuperadas por meio do protesto via internet duplicatas
mercantis e de serviços por indicação e cédulas de crédito
bancário por indicação.
Também podem ser apresentados a protestos via internet
aqueles títulos e documentos de dívida produzidos em meio
eletrônico e assinados digitalmente, bem como os títulos de
crédito emitidos a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente na forma do art. 889, § 3º, do Código Civil.
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Para facilitar o processo, o Instituto disponibiliza a Central de
Remessa de Arquivos Eletrônicos (CRA). A ferramenta permite
não apenas o envio e acompanhamento de títulos protestados, mas também ajuda o devedor a regularizar sua situação,
já que o sistema tem todas as orientações que a pessoa precisa para quitar as dívidas.
“A possibilidade de protestar eletronicamente além de ser um
recurso a mais para quem necessitar reaver um débito, gera
uma economia de tempo, deslocamento e custos indiretos,
como reconhecimento de firma em documentos, já que o cidadão não precisa estar fisicamente no cartório para efetivar
o protesto”, destaca Magno Luiz Barbosa, assessor jurídico do
Instituto de Protesto-MG.
Ele lembra que qualquer documento ou título que comprove
um débito pode ser encaminhado para protesto. “O que não
for possível enviar pela CRA, pode ser protestado pessoalmente, no cartório. É importante observar que, em regra, são
passíveis do protesto extrajudicial dívidas vencidas e não pagas, cujo credor comprove a existência do débito, por meio de
algum documento”, diz.
Barbosa acrescenta que dependendo do caso, só é possível
protestar o documento original, como cheques e notas promissórias.
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Instituições já contempladas
pelo projeto Corrente do
Bem em 2018
DESDE O MÊS DE FEVEREIRO, TRÊS INSTITUIÇÕES JÁ RECEBERAM
AUXÍLIO DOS CARTÓRIOS DE PROTESTO
O projeto Corrente do Bem, iniciado em 2014, busca uma nova forma de
colaborar para a construção de uma sociedade mais justa a cada edição.
Desde então, já contemplou diversos projetos e instituições sociais mineiras,
contribuindo para o desenvolvimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Foto: Casa de Apoio Beatriz Ferraz.

Para 2018, o projeto aderiu um novo modelo para apoio financeiro que agora direciona R$ 3.000,00 (três mil reais)
a uma instituição social diferente a cada mês. Até o momento, três já foram favorecidas: Casa de Apoio Beatriz
Ferraz, Casa Aura e Lar Teresa de Jesus.

A primeira, Casa de Apoio Beatriz Ferraz, foi contemplada no mês de fevereiro. A casa acolhe pacientes adultos
com câncer que estão em tratamento em um dos hospitais do Instituto Mário Penna e não tem possibilidade de pagar pela sua hospedagem
ou de seus acompanhantes. São pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), vindos de,
aproximadamente, 800 cidades mineiras.
O PROJETO CORRENTE DO
BEM, ALÉM DE DISPONIBILIZAR O RECURSO FINANCEIRO QUE NOS AUXILIARÁ NA MANUTENÇÃO
DOS NOSSOS SERVIÇOS,
AJUDARÁ A DIVULGAR A
NOSSA CAUSA E MOSTRAR
QUÃO É IMPORTANTE O
TRABALHO REALIZADO
PELA CASA.
Simone Penna - coordenadora da Casa.

“O Projeto Corrente do Bem, além de disponibilizar o recurso financeiro que nos auxiliará na manutenção dos nossos serviços, ajudará a divulgar a nossa
causa e mostrar quão importante é o trabalho realizado
pela casa”, diz Simone Penna, coordenadora da Casa.
Em março, foi a vez de a Associação Unificada de Recuperação
e Apoio, mais conhecida como Casa Aura, ser assistida pelo Instituto de Protesto - MG. A Casa é uma entidade sem fins lucrativos,
que se mantém através do apoio e das parcerias firmadas com
representantes do setor público, privado e a comunidade.
“Criada 1998, a casa oferece todo suporte e cuidado a crianças e
adolescentes com câncer, que estão em tratamento em hospitais
do SUS, e a seus familiares”, destaca Paulo Pacheco.

“Devido ao seu alcance em todo estado,
o Instituto de Protesto - MG ajudará a
divulgar a nossa causa, o trabalho realizado pela instituição e a campanha de
arrecadação”, ressalta a coordenadora
de setor de telemarketing da entidade,
Rose.

Foto: Casa Aura.

CRIADA 1998, A
CASA OFERECE TODO
SUPORTE E CUIDADO
A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM
CÂNCER, QUE ESTÃO
EM TRATAMENTO EM
HOSPITAIS DO SUS, E
A SEUS FAMILIARES.

O último amparado, mês de abril, foi o
Lar Teresa de Jesus. O Lar é uma instituição filantrópica, não governamental
e sem fins lucrativos, que existe desde
Paulo Pacheco - presidente Casa Aura.
março de 1999. Fundado por Dona Magdalena de Araújo, tem como missão o
acolhimento de forma integral, com
ações baseadas em valores espirituais, sociais e humanísticos, por meio da garantia de acesso à cidadania e promoção humana de pessoas em tratamento do
câncer ou doenças crônicas.
“Ao longo de 18 anos de existência, o Lar Teresa de Jesus
já atendeu mais de 12.000 pacientes e seus acompanhantes, desenvolvendo um trabalho essencial à saúde e assistência social do país, com forte impacto social”, diz
Flávia Braga – assistente social.
Os projetos abraçados pelo IEPTB-MG,
além de apoio financeiro, recebem e
necessitam de outras formas de auxílio
para a manutenção dos seus atendimentos. Todos podem contribuir para que as
instituições continuem prestando um atendimento digno e humanizado aos seus assistidos.

CORRENTE DO BEM
Para doações e maiores informações acesse:
Casa de Apoio Beatriz Ferraz:
https://www.mariopenna.org.br/doacao
Casa Aura:
https://doe.aura.org.br/
Lar Teresa de Jesus:
https://larteresadejesus.org/

Foto: Lar Teresa de Jesus.

AO LONGO DE 18
ANOS DE EXISTÊNCIA,
O LAR TERESA DE
JESUS JÁ ATENDEU
MAIS DE 12.000
PACIENTES E SEUS
ACOMPANHANTES,
DESENVOLVENDO
UM TRABALHO
ESSENCIAL À SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO PAÍS, COM FORTE
IMPACTO SOCIAL.
Flávia Braga – assistente social.

Aproximação entre
Corregedoria e cartórios
favorece o sucesso das
ações de protesto
PARCERIA OFERECE CADA VEZ MAIS SEGURANÇA JURÍDICA E
CREDIBILIDADE AOS PROCESSOS DE TÍTULOS INADIMPLENTES,
CONSOLIDANDO MINAS GERAIS COMO REFERÊNCIA NACIONAL
EM MATÉRIA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Guilherme Ávila
Enquanto o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos de Minas Gerais (IEPTB-MG) tem a função de orientar e ajudar os cidadãos na recuperação de crédito, oferecendo segurança jurídica e credibilidade na apresentação de títulos inadimplentes (como duplicatas, cheques, notas
promissórias, contratos e afins), a Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais (CGJ-MG) tem
a função de orientar, disciplinar e fiscalizar a atuação das unidades que compõem a Justiça de
Primeira Instância. Só pela lista de atribuições é possível afirmar que quanto mais alinhadas as
duas estiverem, maior será a segurança jurídica da sociedade.
“É muito importante o relacionamento constante entre a Corregedoria e os serviços de protesto para garantir a prestação do serviço de modo eficiente e adequado em prol dos usuários”,
afirma a juíza auxiliar da CGJ-MG, Simone Saraiva de Abreu Abras, responsável pelos Serviços
Notariais e de Registro.
A juíza falou do artigo 23 da Lei Complementar nº 59/2001 (Lei de Organização e Divisão Judiciárias), que descreve as ações da Corregedoria-Geral de Justiça. Explicou também o artigo
236 da Constituição da República de 1988. Pelo texto, os serviços notariais e de registro serão
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, e acrescenta quais leis definirão
a fiscalização dos seus atos pelo Poder Judiciário. “Os Serviços de Protesto, como as demais
especialidades de serviços notariais e de registro, são orientados e fiscalizados pela Corregedoria-Geral de Justiça”.
Para Bruno Gonçalves, diretor do IEPTB-MG, os cartórios de protesto necessitam do suporte
da Corregedoria. “Ela contribui substancialmente com os serviços notariais, uma vez que padroniza procedimentos, conforme as leis estabelecidas em nível estadual e federal”, diz. “Por
conseguinte, os serviços prestados pelos cartórios de protesto tornam-se ainda melhores para
a população”.
Gonçalves explica que, com as orientações da Corregedoria, os cartórios têm a oportunidade
de melhorar os serviços prestados. Segundo o diretor, o Instituto e a Corregedoria possuem o
objetivo em comum de aprimorar o atendimento à população. Um produto dessa parceria é a
Central Eletrônica de Protesto (CENPROT), designada pela Corregedoria para tornar o serviço
de protesto cada vez mais rápido, eficiente e legítimo.
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“Nós, do Instituto, através dos retornos dos
associados, temos percebido que todo esse
esforço tem dado resultado, visto que as modernizações facilitam a vida do cidadão que
protesta um título. Logo, desburocratizar e tornar tal procedimento cada vez mais eficiente é
algo em contínuo processo”, explica Gonçalves,
sobre a relação entre as áreas de atuação dos
Cartórios de Protesto e da Corregedoria. Dra.
Simone concorda. “A importância dessa aproximação entre os serviços de protesto e a Corregedoria-Geral de Justiça é fundamental para
melhoria da prestação desse serviço. A Central
Eletrônica de Protestos de Minas Gerais é um
exemplo emblemático de parceria entre Corregedoria-Geral de Justiça e o IEPTB-MG”, reforça
a juíza.
A CENPROT foi instituída através do Provimento 315/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça.
Ela permite a consulta gratuita de CPF e CNPJ
sobre a existência de protesto; a solicitação de
Bruno Gonçalves, diretor do IEPTB-MG
certidões pela internet sem necessidade de
comparecer à serventia; e o envio eletrônico de
dívidas a protesto, requerimentos e, até mesmo, o cancelamento do protesto. “A criação dessa
Central veio da necessidade de tornar o protesto a ferramenta mais segura para recuperação
de crédito, efetiva e moderna”, diz Gonçalves.
Além da CENPROT, são várias as melhorias nos serviços prestados pelo IEPTB-MG e tabeliães
associados nos últimos anos. Entre eles, o Selo Eletrônico, já presente em todos os cartórios de
protesto de Minas Gerais. Outro exemplo é o Edital Eletrônico, inovação viabilizada através das
medidas tomadas pela CGJ-MG, também presente nos cartórios mineiros. “A disponibilização
dos serviços, em meio eletrônico e de forma integrada, é decorrente do natural processo de
informatização das atividades dos serviços extrajudiciais”, afirma o diretor. “O IEPTB - MG, no
que lhe concerne, busca garantir que os serviços cartorários sejam executados de forma cada
vez mais legítima, ágil e transparente para a população, e amparados nas leis em vigor”.

Via de mão dupla
Para entender melhor como funciona essa via de mão dupla da relação entre os cartórios e a
Corregedoria é preciso compreender como funciona a estrutura organizacional que compõe
a justiça de 1ª instância, os Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria-Geral de Justiça.
Órgão do Conselho Nacional de Justiça, é a Corregedoria quem edita as normas a serem seguidas por todos os cartórios no Brasil. Cabe-lhe, ainda, fiscalizar o funcionamento dos cartórios.
A CGJ-MG foi reestruturada através da Resolução nº 821/2016, com objetivo de aperfeiçoar e
atualizar sua estrutura organizacional.
Assim, o Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador André Leite Praça, conta com três juízes auxiliares superintendentes adjuntos dos serviços notariais e de registro. Pode-se destacar,
ainda, como órgão de assessoramento e execução da atividade correicional, a Diretoria da
Atividade Correicional (DIRCOR) que, entre outras funções, deve cuidar as atividades da Gerência de Orientação e Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro (GENOT). Por sua vez,
diretamente subordinada à GENOT, estão a Coordenação de Orientação e Fiscalização dos
Serviços Notarias e de Registro (COFIR) e a Coordenação de Registros Funcionais e de Sistemas
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dos Serviços Notariais e de Registro (COREF). O exercício da atividade de fiscalização é realizado de acordo com planejamento de fiscalização, elaborado com auxílio da DIRCOR e GENOT.
Existem ainda as correições extraordinárias. Elas podem ser realizadas a qualquer tempo, sem
aviso prévio, quando houver alguma denúncia de irregularidade em serventia extrajudicial.
“Todo esse empenho do Tribunal de Justiça torna mais legítima a atuação dos cartórios quando
comparada com alguns parceiros particulares, que não são fiscalizados da mesma maneira”,
ressalta o diretor do IEPTB-MG.
O Corregedor-Geral de Justiça edita portarias instaurando correições extraordinárias ou inspeções técnicas em serviços notariais e de registro de determinadas Comarcas. É atribuição
do juiz auxiliar superintender e proceder à correição extraordinária nos serviços notariais e
de registro, bem como orientar as inspeções técnicas a cargo das equipes técnicas da GENOT.
As Corregedorias de âmbito estadual, situadas nas capitais de cada estado junto aos Tribunais
de Justiça, também editam normas. Em cada comarca, há, pelo menos, um juiz responsável
pela vistoria anual e presencial dos cartórios extrajudiciais. Essa averiguação é denominada
correição ordinária. “No nosso estado, é feita sempre no início do ano até, normalmente, final
de março. Após o procedimento, os juízes encaminham relatórios para a Corregedoria-Geral de
Justiça e, caso sejam identificadas irregularidades, o tabelião ou registrador recebe um prazo
para resolvê-las”, exemplifica Gonçalves.
Cabe, ainda, ao papel do juiz auxiliar, como o caso da Dra. Simone, analisar os relatórios da
correição ou inspeção técnica, apontando
os resultados do procedimento da fiscalização e anomalias observadas. O relatório, se
aprovado pelo Corregedor-Geral de Justiça, é
encaminhado ao titular da serventia e ao juiz
diretor do foro da comarca para acompanhamento de eventuais medidas corretivas.

Crescimento da demanda
Segundo informações da Agência Brasil, o uso
de Cartórios de Protesto pelo poder público e
empresas que detêm concessão pública aumentou sete vezes nos últimos três anos no estado de São Paulo. Segundo a CGJ-MG, no Estado de Minas Gerais também houve aumento
significativo de protestos de títulos públicos.
“Acredito que o crescimento da demanda pelo
poder público mineiro pode ser atribuído ao
programa Execução Fiscal Eficiente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que
contou com adesão de Municípios e do Tribunal de Contas” diz Dra. Simone.
Com o projeto e com a promoção de nove
Dra. Simone Saraiva de Abreu Abras, juíza auxiliar
eventos nas principais cidades de Minas Geda Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais,
rais “mostrou-se que o protesto extrajudicial
responsável pelos Serviços Notariais e de Registro –
é a melhor opção para desafogar o judiciário,
Crédito: Divulgação/ CGJ-MG.
garantir a execução fiscal e melhorar a arrecadação dos munícipios”, reforça o diretor
do IEPTB-MG. Através desses eventos, muitas
prefeituras aproveitaram a oportunidade para se conveniar ao o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos de Minas Gerais e utilizar o protesto como alternativa rápida e eficaz para
recuperação de dívidas.
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Protesto
Online
Forte aliado

A POSSIBILIDADE DE RECUPERAR CRÉDITOS EM UM CURTO
ESPAÇO DE TEMPO DE FORMA ON-LINE É O PRINCIPAL ATRATIVO QUE TEM LEVADO AO AUMENTO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS E PRIVADOS
Reflexo do cenário econômico nacional, prefeituras e
empresas enfrentam o dilema de terem dívidas a receber e vencimentos a serem honrados. É neste cenário
que elas possuem um eficaz aliado: o Protesto Online.
Essa via de recuperação de crédito tem taxas de retorno de 65% em 3 dias. A possibilidade de recuperação
créditos em curto prazo é um dos atrativos que tem
levado, cada vez mais, prefeituras e empresas de todos
portes e ramos a utilizarem o Protesto Online.

A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PASSA QUATRO-MG TEM
O PRAZER DE TER FIRMADO
PARCERIA COM O IEPTB-MG.
ALÉM DE UM EXCELENTE
ATENDIMENTO DE TODA A
EQUIPE, O PROTESTO TROUXE
AGILIDADE E EFICÁCIA NO
RECEBIMENTO DE TÍTULOS
VENCIDOS.

Outro atrativo é a facilidade para utilização desse
Diego Rabelo Batista - Prefeitura Municipal de
meio de cobrança extrajudicial. Atualmente, a Central
Passa Quatro - MG.
de Remessa de Arquivos (CRA), disponível em todo o
estado de Minas, centraliza e acelera o processo logístico de envio de documentos para protestar uma dívida. Para uma prefeitura ou empresa
utilizar a CRA, basta firmar convênio com o Instituto de Protesto - MG. Elas, além de receberem as orientações e os treinamentos de praxe prestados pela equipe de atendimento
do Instituto, encaminham toda a documentação necessária para protestar de modo eletrônico. A via, além de evitar o extravio de documentos pelos Correios e o deslocamento físico
do credor a um cartório, torna todo o processo mais rápido para a empresa.
“A Prefeitura Municipal de Passa Quatro-MG tem o prazer de ter firmado parceria com o
IEPTB-MG. Além de um excelente atendimento de toda a equipe, o protesto trouxe agilidade e eficácia no recebimento de títulos vencidos”, afirma Diego Rabelo Batista, da Prefeitura Municipal de Passa Quatro - MG.
A ferramenta de gestão de títulos e documentos fornece ainda informações estratégicas
aos setores financeiros das empresas, como relatórios para análise no setor de contas a
receber, o que é fundamental na rotina administrativa.
“Ferramenta excelente! O Protesto Online nos ajuda muito no acompanhamento eficiente
e prático do processo”, ressalta Ivo Rabelo, gerente de operações – AMBEV.
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“FERRAMENTA EXCELENTE!
O PROTESTO ONLINE
NOS AJUDA MUITO NO
ACOMPANHAMENTO
EFICIENTE E PRÁTICO DO
PROCESSO.

O Departamento Comercial do IEPTB-MG vem trabalhando em conjunto com as equipes de Marketing,
Tecnologia da Informação e Atendimento para a formatação do melhor atendimento aos clientes de todos os portes.

Ivo Rabelo - Gerente de operações – AMBEV.

“A captação de novos apresentantes está diretamente relacionada à modernização dos processos e à
atuação do nosso comercial. Com a estruturação da
área, criou-se uma equipe muito bem treinada para
divulgar o protesto mineiro e, com isso, ampliação
da carteira de prospecção”, afirma Raquel Duarte
Garcia, tabeliã da cidade de Ouro Branco e diretora
do IEPTB-MG.
A CRA é uma ferramenta eletrônica que se estabelece como melhor meio para envio de cobrança de
dívidas graças a sua forma ágil e segura de uso. Possui benefícios que vão desde o corte nos custos de
postagem, já que o envio direto de documentos para
protesto elimina a necessidade de intermediários, à
maior agilidade no processo e recebimento de valores, tornando as finanças de prefeituras e empresas,
de todos os setores e tamanhos, saudáveis.

“A CAPTAÇÃO DE NOVOS
APRESENTANTES ESTÁ
DIRETAMENTE RELACIONADA
À MODERNIZAÇÃO DOS
PROCESSOS E À ATUAÇÃO
DO NOSSO COMERCIAL. COM
A ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA,
CRIOU-SE UMA EQUIPE
MUITO BEM TREINADA PARA
DIVULGAR O PROTESTO
MINEIRO E, COM ISSO,
AMPLIAÇÃO DA CARTEIRA DE
PROSPECÇÃO.
Raquel Duarte Garcia -Tabeliã da cidade de
Ouro Branco - Diretora IEPTB-MG.
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Protesto de decisões judiciais
é hoje uma alternativa eficaz
ao processo de execução
PRESIDENTE DO IEPTB-RJ DEFENDE QUE OS IEPTBS REGIONAIS PRECISAM DE
MAIS INOVAÇÃO E ACREDITA QUE O PROTESTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS É A
MELHOR ALTERNATIVA. ENTENDA COMO ESSE PROCESSO PODE CONTRIBUIR
PARA APERFEIÇOAR E RENOVAR ATUAÇÃO DOS TABELIÃES NO PAÍS
Por Guilherme Ávila
“Temos que focar em colocar o
protesto como um dos primeiros
atos a serem realizados na régua
de instrumentos de recuperação
de crédito e efetividade, e o protesto de sentenças judiciais se insere claramente neste contexto”,
disse o presidente do IEPTB-RJ,
Celso Belmiro, durante o congresso Convergência 2017, organizado em setembro na cidade
de Belém, no Pará. Na palestra
“Protesto de decisões judiciais:
a alternativa eficaz ao processo
de execução”, Belmiro mostrou a
evolução do sistema implantado
no Rio de Janeiro e sua eficácia
para o cumprimento das sentenças judiciais.
Ele destacou a evolução da normatização sobre o tema, tanto
em âmbito Federal como por
meio de resoluções do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Elucidou motivos pelos quais o
protesto de sentença é mais eficiente: a medida possibilita custo
zero para o credor, alta probabilidade de recebimento de crédito
no prazo, intimação realizada de
forma segura e inclusão de todos
os acréscimos, até mesmo os da
futura execução. Permite também que os procedimentos sejam
feitos pelos credores e advogados de forma totalmente on-line.
“No primeiro e principal aspecto, ganha o jurisdicionado, que
passa a ter um instrumento efe-
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tivo para a cobrança de dívidas”. testo de sentença é eficaz para a
Segundo Belmiro, caso fossem desjudicialização, pois possibilita
seguir a via crúcis normal de um a retirada de uma imensa gama
processo de execução, a cobran- de processos de execução que se
ça levaria anos para ter uma so- encontram em curso e outros tanlução. “Com sérios riscos de que, tos que são diariamente iniciados.
diante da sobrecarga de proces- “Estatísticas recentes dão conta
sos ajuizados, esta execução se de que a imensa maioria não tem
torne infrutífera ou frustrada. qualquer perspectiva de solução, o
Vale dizer, o credor ‘ganhou, mas que atravanca o bom andamento
não levou’ ”. No segundo aspec- do Poder Judiciário”. Dessa forma,
to, ganha o advogado, que pode segundo Belmiro, o Judiciário acapraticar absolutamente todos os ba encontrando dificuldades em
atos sem sair do seu escritório: solucionar conflitos de interesse e
tudo pode ser feito pela inter- fazer cumprir um direito que ele já
net, desde a apresentação da dí- reconheceu. “Assim como acontevida executada ao cartório até o ceu com os divórcios e inventários
acompanhamento de cada etapa consensuais, que passaram a ser
do protesto. “Já que tudo é feito realizados fora do Poder Judiciário
de forma absolutamente eletrônica
ASSIM COMO ACONTECEU COM
e segura, com os
OS
DIVÓRCIOS E INVENTÁRIOS
mesmos dados que
CONSENSUAIS, QUE PASSARAM
ele usa para acessar seus processos
A SER REALIZADOS FORA
no site do TribuDO PODER JUDICIÁRIO (LEI
nal de Justiça”. Ele
11.441/2007) E DEIXARAM
lembra que o novo
DE SER AJUIZADOS, A
Código de ProcesEXPECTATIV
A É DE QUE IGUAL
so Civil (CPC) traz
FENÔMENO OCORRA COM
em sua redação
uma abertura para
O PROTESTO DE SENTENÇA.
o protesto de senELE SE TRANSFORMARÁ,
tenças judiciais.
EM POUQUÍSSIMO TEMPO,
Para o tabelião,
NO MEIO MAIS EFETIVO DE
do 5º Ofício de ReDESJUDICIALIZAÇÃO QUE
gistro de Notas e
NOSSO SISTEMA JURÍDICO JÁ
Protesto de São
CONHECEU.
Gonçalo (RJ), o pro-

(Lei 11.441/2007) e deixaram de
ser ajuizados, a expectativa é de
que igual fenômeno ocorra com o
protesto de sentença. Ele se transformará, em pouquíssimo tempo,
no meio mais efetivo de desjudicialização que nosso sistema jurídico já conheceu”.
Belmiro defende que todos os TJ
estaduais criem provimentos específicos para o protesto de sentença.
“Não acho que seja só prudente,
mas antevejo que seja absolutamente necessário que cada Tribunal de Justiça procure viabilizar, o
quanto antes, o protesto eletrônico das sentenças judiciais transitadas em julgado”. Para ele ganham
todos e, neste caso específico, ganha ainda mais o Tribunal com a
redução dos processos judiciais de
execução em curso. “Como o protesto de sentença já foi expressamente contemplado no novo CPC,
o que se torna necessário neste
momento é a implementação desta nova ferramenta. Ela deve nascer não só com um provimento e
um programa de informática, mas
sim como uma nova metodologia
de trabalho, uma nova filosofia a
ser implementada no âmbito da
comunidade jurídica”.

Exemplo para o Brasil
Celso Belmiro avalia que o bom
funcionamento desse processo
em seu estado hoje pode contribuir para aperfeiçoar e renovar
atuação dos demais tabeliães em
todo o Brasil. “A relação do Instituto de Protesto do Rio de Janeiro com a alta administração do
Tribunal de Justiça sempre foi de
efetiva parceria e copartipação”,
disse. “Cooperamos em projetos
que resultam em um sistema extrajudicial mais dinâmico e com
vistas à prestação de um serviço
mais efetivo para o usuário final,
como é o caso da regulamentação
da Central Eletrônica de Protesto
de Títulos (CENPROT) e da autorização de convênios realizados
pelo Instituto de Protesto para a
postergação do pagamento dos

Celso Belmiro - Presidente do IEPTB-RJ.

emolumentos devidos ao tabelionato”.

protesto, além de feita de forma
totalmente eletrônica, não custará
um único real ao credor/advogado”.

O protesto de sentença, para o presidente do IEPTB-RJ, é mais um entre tantos grandes exemplos dessa Questionado se a estratégia de
profícua relação. Uma parceria que protesto de sentença seria eficaz
permite a efetiva desjudicialização para todo o resto do país, o tae o incremento da atividade dos ta- belião explica que o Código de
belionatos de protesto, serviços pú- Processo Civil, assim como a Lei
blicos exercidos em caráter privado de Protestos (Lei 9.492/97), é de
e com permanente fiscalização e abrangência nacional. “Isso significontrole do Tribunal de Justiça do ca que, aquilo que tem aplicabiliEstado do Rio de Janeiro. “Acres- dade em um Estado da Federação
centa-se a isso que o próprio Tribu- também é potencialmente utilizánal, como forma de incremento ao vel em todos demais. Basta, para
protesto de sentença,
abriu mão dos valoNÃO ACHO QUE SEJA SÓ
res que lhe seriam
PRUDENTE,
MAS ANTEVEJO
devidos pela emissão
QUE SEJA ABSOLUTAMENTE
da certidão e autorizou que o título fosNECESSÁRIO QUE CADA
se apresentado sem
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
qualquer pagamento
PROCURE VIABILIZAR, O
antecipado aos tabeQUANTO ANTES, O PROTESTO
lionatos de protesto”,
ELETRÔNICO
DAS SENTENÇAS
explica. “Significa isso
JUDICIAIS TRANSITADAS EM
que a apresentação
de uma sentença a
JULGADO.
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Quais sentenças podem ser protestadas
De acordo com o presidente do IEPTB-RJ, toda e qualquer sentença judicial transitada em julgado, que
represente obrigação pecuniária de valor já identificado, pode ser levada a protesto e ser cobrada nos
cartórios.
É preciso que haja a identificação de todos os elementos da obrigação, como o credor, o devedor, a
prestação pecuniária e o valor. “Excluem-se tão somente as decisões não transitadas em julgado, salvo
as relativas a prestações alimentares e aquelas que
representem obrigação de entrega de coisa ou de fazer e não fazer”.

isso, a implementação de uma filosofia que priorize
o protesto de sentença em detrimento da insistência, muitas vezes insana, na instauração ou no prosseguimento de um processo de execução de pouca
ou nenhuma efetividade já previamente anunciada”,
respondeu. O Ato Administrativo do Tribunal de Justiça (Provimento, Resolução, Ato Executivo, etc.) é, na
visão de Belmiro, uma medida importante, porém não
é a única. “A mudança de mentalidade é aqui, dentro
deste contexto, ainda mais necessária para que todo
o potencial de eficácia desse importante instrumento
desabroche. E a tendência é de que todos os Tribunais
de Justiça se deem conta dessa realidade em curtíssimo espaço de tempo”.
Sobre as possibilidades de amadurecimento e implantação dessa matéria no cenário mineiro, Belmiro
mostra otimismo. “Sugiro vivamente que o trabalho
de desenvolvimento e implementação do sistema que
possibilitará a apresentação das sentenças em outras
localidades, e dos créditos delas oriundos, seja acompanhado de ampla divulgação do instrumento na comunidade jurídica”, disse. “A orquestra, pois, precisa
estar bem afinada para que possamos inaugurar com
pleno sucesso uma nova era na prestação jurisdicional executiva”.
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Belmiro explica que, no contexto da cobrança de
débitos com pensão alimentícia, as dívidas oriundas
dessas prestações têm duas peculiaridades: a primeira delas refere-se à possibilidade de que uma decisão
interlocutória (não transitada em julgado) possa ser
levada a protesto. E a segunda é que, ao contrário das
situações comuns, a dívida alimentar pode ser apresentada a protesto independentemente de iniciativa
da parte. “Outro aspecto importante é que devem
ser sempre sondadas alternativas à prisão do devedor, que o Judiciário, prudentemente, já tem deixado como última das opções”, explica. “O protesto da
decisão é uma forma segura de coagir o devedor ao
pagamento sem se lhe tirar a liberdade, que é uma
medida extrema. Reafirma-se com isso a efetividade
do cumprimento da sentença de forma menos gravosa para o devedor”.
As dificuldades maiores, segundo Belmiro, estão relacionadas à divulgação da ferramenta perante a comunidade jurídica e na apresentação das funcionalidades do sistema para os advogados. Na sua visão, os
magistrados devem abraçar a causa e divulgar, perante os credores e seus advogados, em cada processo,
a importância de se tentar o recebimento da dívida
através dos tabelionatos de protesto. Até pelo custo
zero. “Os valores que receberão, se é que receberão,
ao final da execução, já são todos incluídos no valor a
ser protestado”, explica. “Diante dessas evidências, só
resta a pergunta: por que não protestar?”.
As restrições após o envio do nome a protesto não
têm um período definido para serem retiradas. “Não
há um prazo previamente estabelecido para que o
protesto ‘decaia’, o que fatalmente torna a sua utilização mais interessante para o credor”. Belmiro entende que essa “não prescrição” auxilia na recuperação de crédito via protesto, ao contrário da simples
inclusão em cadastros restritivos de crédito.

A modernização
e o processo de
desburocratização dos
serviços cartorários
Assim como a sociedade, os cartórios sofreram diversas mudanças ao longo do tempo. Somados à tecnologia, os processos cartorários tornaram-se cada vez mais acessíveis e simples.
No Brasil, hoje em dia, os cartórios vão muito mais adiante da sua função de registrar. Além
de funcionarem como fiscais do Poder Público, os tabeliães auxiliam as fazendas públicas
a multiplicarem sua capacidade de arrecadação, com fundamento na responsabilidade do
notário ou registrador.
A responsabilidade é um dos pilares do sistema registral brasileiro. Exemplo e modelo para
o mundo, os notários e registradores, para além de responderem pessoalmente e solidariamente pelos tributos que têm obrigação de fiscalizar,
são responsáveis diretos por todos atos praticados no
ENTRE AS FACILIDADES
cartório. A segurança jurídica e econômica dos atos
PROPORCIONADAS
PELA
praticados em cartório é decorrência direta e imediata
ERA TECNOLÓGICA ESTÁ A
da autonomia e independência dos notários e registraEMISSÃO DE CERTIDÕES,
dores, que exercem a atividade em caráter privado por
delegação do Poder Público.
CANCELAMENTOS E A
VERIFICAÇÃO
DA EXISTÊNCIA
Somente a manutenção do modelo atual, do exercício
privado da atividade, garante a eficiência dos serviços
DE PROTESTOS EM TODO
e a garantia da responsabilidade do Tabelião. Ademais,
O TERRITÓRIO NACIONAL
garante ao Estado a mais eficiente e segura estrutura
DE PESSOAS FÍSICAS E
de fiscalização, sem nenhum custo para os cofres púJURÍDICAS. TUDO DE
blicos. Por estes motivos, em países como Portugal é
MANEIRA ELETRÔNICA.
cada vez mais forte o movimento de privatização dos
cartórios que querem seguir o modelo brasileiro.

Modernização dos cartórios
Atualmente, os cartórios estão passando por mudanças e se adaptando à era da tecnologia a fim de tornar a vida dos cidadãos mais fácil.
No que diz respeito aos cartórios
de protesto, hoje é possível, de maneira on-line e gratuita, ter acesso
a diversos serviços que até final do
século passado não eram possíveis.
Entre as facilidades proporcionadas
pela era tecnológica está a emissão
de certidões, cancelamentos e a verificação da existência de protestos
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em todo o território nacional de pessoas físicas e jurídicas. Tudo de maneira eletrônica.
Outro serviço inovador dos serviços cartorários é a plataforma CRA, que permite o gerenciamento de documentos e a comunicação entre credores e os cartórios de protesto do
estado. Devido a sua abrangência, é ideal para quem possui devedores em diversos munícipios, pois dispensa o deslocamento ou a contratação de uma empresa terceirizada para
realização do serviço.
Estas são algumas das possibilidades disponíveis devido a modernização dos cartórios que,
cada dia mais, oferecem mais comodidade para quem precisa usá-los. A migração digital,
por sua vez, mostra-se como um processo natural e que traz muitos benefícios, tanto para
os clientes como para as empresas, ao tornar o processo cartorário mais ágil e rápido.

A desburocratização e ampliação de serviços
As mudanças dos cartórios não se limitam à questão tecnológica. Tramita no Senado a
discussão em Plenário de dois projetos voltados à diminuição da burocracia e facilitação
de atendimento ao público.
Por terem recebido emendas, os projetos seguiram para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que dará o parecer sobre os pedidos de mudança.
Um dos projetos (PLS 17/2018) muda a Lei dos Cartórios. Ele obriga os serviços notariais e
de registro a intermediarem pedidos dos usuários relativos a atos de outras serventias. Atualmente, os cartórios só podem realizar atos dentro do município de sua delegação. Pelo
projeto, passarão a intermediar os serviços e entrega de documentos de cartórios também
de outras regiões.
O outro projeto, por sua vez, autoriza a ampliação dos horários de funcionamento dos cartórios (PLS 15/2018). Os horários e dias de funcionamento de cartórios, hoje, obedecem a
determinação do juizado competente da localidade, respeitado o mínimo de seis horas diárias de atendimento. Nos fins de semana e feriados, o atendimento funciona com o esquema de plantão. O projeto autoriza o funcionamento dos cartórios em horários e dias extras
ao previamente determinado, a critério dos tabeliães, desde que haja autorização do juiz.
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Nova Era Digital do Protesto
Cancelamento Eletrônico
AGILIZA O PROCESSO, GERA ECONOMIA DE TEMPO E DE PAPEL E
TRAZ MAIS RAPIDEZ E ECONOMIA
PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS
PELOS CARTÓRIOS
O cancelamento eletrônico é uma realidade para
os Cartórios de Protesto de Minas Gerais. A ferramenta proporciona às serventias o recebimento
de anuências de forma digital para realização dos
cancelamentos de protesto.
O cancelamento era considerado uma das etapas
mais burocráticas do processo do protesto. Com
a modernização, o procedimento se tornou ágil e
menos oneroso. O presidente do Instituto de Protesto de Minas Gerais, Leandro Santos, mensura o
retorno positivo da implantação do Cancelamento
Eletrônico. “O sistema é intuitivo e de simples manuseio. A elaboração da Carta de Anuência pelo
meio eletrônico proporcionou mais praticidade ao
ato do cancelamento e o volume de cartas digitais
vem aumentando consideravelmente. Hoje as empresas não desperdiçam mais tempo nem dinheiro
com serviços de Correios ou motoboy”.
O cancelamento eletrônico pode ser realizado por
qualquer pessoa ou empresa, inclusive não conveniadas ao Instituto de Protesto – MG. Nesses casos,
o acesso ao sistema é realizado por meio de um
certificado digital. “Com essa possibilidade, proporcionamos mais comodidade, agilidade e praticidade para quem utiliza o protesto. A segurança
é essencial no processo, pois o uso do certificado
garante ao credor a origem da quitação da dívida.
Não há mais necessidade de se avaliar o mérito da
representação da pessoa jurídica ou duvidar quanto à autenticidade do documento apresentado ao
cartório”, diz o Vice-presidente.
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Recuperação da dívida
ativa - a experiência
do município de Belo
Horizonte

Hércules Guerra - Procurador do Município de Belo Horizonte.

Texto adaptado
Dados extraídos do “Relatório Justiça em Números” de
2010, do Conselho Nacional de Justiça, mostravam que, em
Belo Horizonte, a Fazenda Pública Municipal tinha cerca de
170.000 execuções fiscais em andamento, correspondendo
a 25% de todos os processos existentes em tramitação na
justiça estadual na capital mineira.
Esse número expressivo de ações impactava nas atividades
da administração pública, agravando a crônica morosidade
da justiça e aumentando o custeio da máquina pública.
Hércules Guerra
Ademais, o baixo retorno aos cofres públicos das execuções
fiscais tornava pouco razoável a insistência do poder executivo em buscar o judiciário para recuperar débitos inscritos de dívida ativa.

A Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, percebendo essas questões, iniciou
um processo de desjudicialização da cobrança da dívida ativa. Em um primeiro momento,
estabeleceu um valor objetivo para considerar se uma execução era economicamente viável. No ano de 2017, fixou-se o valor mínimo para a execução fiscal em R$ 20.000,00.
Da mesma forma, a Fazenda Municipal aperfeiçoou a sua cobrança administrativa e, a
partir da edição da Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, passou a utilizar o protesto
extrajudicial da certidão de dívida ativa.

O protesto extrajudicial em Belo Horizonte
Com a promulgação da Lei n. 12.767/12, o município de Belo Horizonte, através de convênio realizado com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Minas
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Gerais, utiliza do Protesto extrajudicial para realizar a cobrança dos débitos abaixo de
R$ 5.000,00 ou abaixo de R$ 50.000,00 cuja distribuição da ação tenha sido realizada até
31/12/2004, podendo, inclusive, protestar valores acima dos estipulados.
A Secretaria Municipal de Finanças passou a utilizar o protesto extrajudicial como mais
um meio de cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos em Dívida Ativa
somando-o aos procedimentos já adotados pela administração: cobrança administrativa e
a execução fiscal.
Atualmente, com a Central de Remessas de Arquivos Eletrônicos (CRA), os envios passaram
a ser feitos por meio eletrônico, fato que possibilitou o aumento do número de CDAs enviadas por dia. No início de junho de 2017, o Município de Belo Horizonte já tinha enviado
796.589 certidões de dívida ativa para protesto. 210.372 certidões de dívida ativa foram
regularizadas no referido período, obtendo-se uma média de 10,91% de certidões pagas
à vista; 9,82% parceladas e 5,67% canceladas para acerto administrativo. Com o número
de certidões enviadas e regularizadas pelo pagamento integral, parcelamento e acerto de
lançamento administrativo, obtêm-se a 26,40% de êxito.
Em relação a efetiva recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa, o feito é, também,
expressivo (Tabela 1). Recuperou-se R$ 75.900.252,42 à vista, percentual de 5,31%, e débitos no valor de R$ 173.917.317,06 foram parcelados, ou seja, 12,17%.
Tabela 1: Êxito total dos protestos em 05/06/2017.
Pagamento
Valor Total Protestado

Valor

% Êxito

1.429.636.857,79

Pago anterior ao protesto

28.048.340,75

1,96%

Pago após o protesto

36.701.515,91

2,57%

Pago parcelados - depósito inicial

11.150.395,76

0,78%

Total arrecadado à vista

75.900.252,42

5,31%

Pago parcelado - parcelas

14.057.375,03

0,98%

Valor futuro - parcelamentos

159.859.942,03

11,8%

Total arrecadado parcelado + Parcelamento futuro

173.917.317,06

12,17%

Total arrecadado à vista + Total arrecadado parcelado + Parcelamento futuro

249.817.569,48

17,47%

Temos, pois, que o município de Belo Horizonte regularizou, até o início de junho de 2017,
R$ 249.817.569,48, totalizando 17,47% do valor enviado a protesto.

Protesto e execução fiscal – dados comparativos
A pouca eficiência da execução fiscal para a recuperação da dívida ativa é de conhecimento comum. A Tabela 2 mostra a evolução dos processos de execução fiscal da Fazenda
Pública Municipal de Belo Horizonte nos últimos anos:
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Tabela 2: Evolução dos processos de execução.
Recuperação valores ajuizados

A cobrança por meio do protesto extrajuducial mostra-se um
instrumento ágil na recuperação de dívidas para os cofres
públicos, especialmente considerando que os resultados alcançados pela cobrança judicial, por meio da execução fiscal,
apresenta baixos índices de recuperação, atualmente com
percentual inferior a 2,4% dos valores cobrados.

Estoque e arrecadação - Valores ajuizados
Ano

Débito ajuizado*

Valor arrecadado

% Recuperação

2011

2.973.991.178,32

108.754.701,32

3,66%

2012

3.513.643.214,17

90.535.882,99

2,58%

2013

4.509.321.515,90

110.764.181,03

2,46%

2014

4.910.777.483,70

126.398.904,84

2,57%

2015

4.179.270.555,65

109.749.967,00

2,63%

2016

4.350.761.112,38

101.533.504,87

2,33%

OBS.: *Corresponde ao Estoque da Dívida Ativa ajuizado no mês de janeiro.

Uma simples comparação entre os números apresentados é suficiente para se concluir
que o protesto é mais eficiente e rápido que a cobrança judicial da dívida ativa. Entre
as vantagens do protesto está a sua gratuidade para a administração pública. Em todos
os estados da Federação existem leis isentando a administração pública do pagamento
dos emolumentos e taxas.
O protesto extrajudicial da dívida ativa amplia a capacidade de cobrança do Município
por meio da simplificação de procedimentos, possibilita maior eficácia na recuperação
de créditos inscritos em Dívida Ativa ao evitar a morosidade e os elevados custos dos
procedimentos da cobrança judicial, estimula a cultura de regularidade fiscal por meio
da negativação do inadimplente nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Além disso, a
iniciativa fomenta a regularização de débitos, o saneamento cadastral e o adimplemento voluntário de obrigações tributárias acessórias instituídas na legislação municipal.
Nota do Autor – As tabelas apresentadas foram feitas com dados da Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte e da Procuradoria-Geral do Município.
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A transformação digital
nos cartórios: inovação e
evolução
Nos cartórios, com o advento da transformação digital, os remanescentes modelos de processos manuais dispendiosos de tempo e que representam um incômodo para a população
estão com os dias contados.
Um fator importante dessa perspectiva é que a inclusão digital nos processos cartorários é
essencial para atender a um público cada vez mais exigente. Os tabelionatos têm que estar
cientes que hoje, devido às diversas opções que o mercado oferece, os usuários escolherão
aquelas que oferecerem os melhores serviços e de maneira mais rápida.
É fácil constatar que, quanto à reputação dos cartórios, a desaprovação está no processo
burocrático e centralizado em que o tabelionato é um ente isolado e o cidadão não tem
outra alternativa a não ser o comparecimento físico para obter uma certidão seja ela qual
for. Os processos internos não informatizados, por sua vez, pioram ainda mais a experiência de se precisar de um serviço notarial.
Termo que tem ganhado atenção em diversos setores, a transformação digital é um processo o qual as empresas, como um todo, utilizam a tecnologia para aperfeiçoar seu desempenho, aumentar o alcance e garantir resultados melhores. Trata-se de uma mudança
estrutural nas organizações em que é dado um papel essencial para a tecnologia.
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Muitas organizações investem em inovações, mas apenas algumas conseguem obter os
resultados esperados para a solução dos desafios do dia a dia e, principalmente, para impulsionar receita e lucratividade.
Em geral, nesse âmbito, duas características se destacam: em quais tecnologias a organização investe (capacidade digital) e como a organização faz uso dessas tecnologias para
realizar a mudança do seu negócio (capacidade de liderança digital).
De acordo com essas características, uma organização que investe em tecnologia se destaca até um certo ponto, mas como essa tecnologia é usada para transformar seu negócio
é a chave para o sucesso.
Assim como a sociedade, os cartórios sofreram diversas mudanças ao longo do tempo.
Aprimorados pelas inovações tecnológicas, os processos cartorários tornaram-se cada vez
mais acessíveis e simples. Aqueles que abreviaram o início desse processo saíram na frente
e ganharam com a produtividade e consequente geração de receitas e lucratividade.
Nesse processo de migração digital, entre os serviços já disponibilizados pelos cartórios,
trazendo diversos benefícios para empresas e cidadãos, está o acesso on-line a serviços
que, até então, requeriam deslocamento físico tais como:

•
•
•
•
•
•

Solicitação de certidões;
Consulta grátis da existência, ou não, de protesto em um CPF/CNPJ;
Cancelamento eletrônico de protesto;
Localização rápida e informações sobre cartórios de protesto do estado;
Plataforma on-line de gerenciamento de protestos (CRA);
Consulta de editais enviados pelos cartórios.

Esses processos preenchem uma lacuna que sempre foi obstáculo para a evolução dos
atos praticados pelos serviços extrajudiciais no campo virtual. São as exigências dos novos
tempos. Assim, os titulares de cartórios devem estar atentos a 3 pontos:

1. Ter a consciência da necessidade e dos benefícios da transformação digital;
2. Estar disposto a fazer os investimentos necessários para que ela ocorra;
3. Buscar assessoramento técnico competente para ajudá-lo nesse processo.
A transformação digital dos cartórios deve ser prioridade, uma vez que há necessidade de
inovação dos serviços ofertados pelos tabeliães. É necessário enxergar o futuro e fazer uma
projeção tecnológica, objetivando prolongar um serviço de qualidade com um diferencial,
porque a tecnologia não ameaça a atuação dos cartórios, ao contrário, ela agrega valor.

25

