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INSTITUTO DE PROTESTOS DO AP
promove encontro com

JOVENS EMPRESÁRIOS

ALMOÇO EMPREENDEDOR

Encontro com representantes dos diversos segmentos
econômicos amplia as informações sobre a eficiência
dos cartórios de protesto no Amapá

PÁGINAS 4 E 5

PÁGINA 3

PÁGINA 7

Simplificação
das cobranças
atrai interesse
de empresas 
do Amapá

MPF e IEPTB
assinam
termo de
cooperação
técnica

A regularização fundiária no 
Amapá ganhou um ins-
trumento mais eficiente 

com o lançamento do projeto “Mo-
radia Legal”, ocorrido no auditório 
do Tribunal de Justiça do Esta-
do do Amapá (TJAP), na manhã 
de segunda-feira, 2 de dezembro. 
Instituído em parceria com a As-
sociação dos Notários e Regis-
tradores do Amapá (Anoreg-AP), 
Prefeitura de Macapá, governo 
estadual e dirigentes da Associa-
ção dos Municípios do Estado do 
Amapá (AMEAP), tem a função de 
simplificar a legalização de áreas 
urbanas ocupadas por pessoas 
de menor poder aquisitivo, pro-

movendo a cidadania ao facilitar 
a obtenção de títulos de imóveis 
para milhares de famílias amapa-
enses.

Para o presidente do TJAP, de-
sembargador João Guilherme La-
ges Mendes, a iniciativa objetiva 
simplificar a legalização de áreas 
urbanas, por meio da regulariza-
ção fundiária de caráter social. “O 
Moradia Legal é um programa que 
vem sendo implantado com suces-
so em outros estados brasileiros, 
com destaque para o Tribunal de 
Justiça de Alagoas, que inspirou o 
nosso projeto”, assinalou.

Segundo o presidente da Ano-
reg-AP, Walber Apolinário, o pro-

jeto Moradia Legal terá importan-
te papel social na promoção da 
dignidade humana ao garantir o 
título de propriedade de imóveis e 
terrenos residenciais a quem não 
tewm como pagar por eles. Con-
forme explica, todo o projeto será 
finalizado no cartório de imóveis, 
com a abertura de matrículas, 
uma para cada lote identificado 
dentro do Moradia Legal, e en-
tregue ao cidadão interessado. E 
adiantou: atendidas todas as exi-
gências legais, a duração do pro-
cesso de emissão do título de pro-
priedade deve ser bem reduzida. 
“É essa dinâmica que garante a 
eficiência do projeto”, garante.   

Anoreg-AP avaliza Programa Moradial Legal 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ - Walber Apolínário discorre sobre a participação dos cartórios na implementação do projeto em todo o Estado
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Em tempos de inadimplên-
cia alcançando patamares 
estratosféricos devido, so-

bretudo, a crise financeira minan-
do as bases da economia nacional, 
o ambiente de negócios no Amapá 
conta com um instrumento de co-
brança de dívidas mais simples, 
super seguro e altamente eficiente: 
os cartórios de protesto. Qualquer 
pessoa, física ou jurídica, pode uti-
lizar o serviço para formalizar a fal-
ta de pagamento de uma dívida. E, 
conforme as estatísticas do Institu-
to de Estudos de Protesto de Títu-
los do Brasil (IEPTB), mais de 80% 
das dívidas protestadas são pagas. 
É o que revelam os dados coleta-
dos ano passado. De acordo com o 
levantamento, cerca de 26.728 tí-
tulos foram protestados junto aos 
cartórios em todo o Brasil, resul-
tando no ingresso de R$ 171 mi-
lhões nos cofres públicos.

Para o bacharel em Direito Fran-
cisco Erionaldo Cruz Júnior (foto), 
tabelião do Cartório Jucá Cruz, lo-
calizado na rua Tiradentes, Centro 
de Macapá, o protesto é uma for-
ma de cobrança oficial que o cre-
dor pode fazer para receber uma 
dívida que não foi paga. Ou seja, 

segundo Cruz Júnior o protesto é 
simplesmente o registro de uma 
dívida de um cliente junto a um 
cartório.”Por exemplo, atualmente 
o que mais circula no comércio é a 
duplicata, conhecida popularmen-
te como boleto. Então, o protesto 
é uma forma do credor cobrar um 

boleto que não foi pago.”
As vantagens na utilização dos 

serviços dos cartórios de protesto 
estão na simplicidade inicial da 
operação. Cruz Júnior explica que 
basta preencher um formulário 
online e apresentar os documentos 

que comprovem a existência do dé-
bito. Cheques, notas promissórias, 
boletos (duplicatas) mercantis e 
de prestação de serviço, letras de 
câmbio, cédulas de crédito bancá-
rio são considerados títulos execu-
tivos extrajudiciais cobrados pelos 
cartórios de protesto. As vantagens 
sobre o SPC/Serasa são o custo 
mais baixo e o amplo alcance da 
cobrança. De acordo com o tabe-
lião do Cartório Jucá Cruz, o siste-
ma pode encontrar pessoas físicas 
e jurídicas em qualquer lugar do 
país e agilizar a cobrança de uma 
forma mais eficiente.

Francisco Erionaldo Cruz Jú-
nior comunga da mesma opinião 
do vice-presidente dos Cartórios 
de Protesto do Brasil, Cláudio Mar-
çal Freire: os cartórios têm papel 
preponderante no crescimento da 
economia. Este é o mesmo enten-
dimento de Cruz Júnior. Ao sim-
plificar a cobrança de títulos pro-
testados, os cartórios contribuem 
para o desenvolvimento econômico 
já que as empresas beneficiadas 
com o recebimento dos recursos 
devidos ficam em situação finan-
ceira mais saudável e, sendo as-
sim, podem gerar mais empregos.

A atuação dos Cartórios de 
Protesto no momento eco-
nômico em que, aos pou-

cos, o país vai deixando para trás 
um cenário econômico avassa-
lador, torna-se imprescindível 
para consolidação do desen-
volvimento do Estado do Ama-
pá. Somente nos doze meses de 
2018, R$ 18,7 bilhões foram re-
cuperados via ações de protesto 
em todo o país, elevando o car-
tório à categoria de instituição 
mais confiável do Brasil.

Simplicidade e eficiência são 
dois dos principais atrativos 
dos serviços prestados pelos 
cartórios de protesto. Por meio 
de uma plataformada web cha-
mada Central de Remessa de 
Arquivos, o conveniado poderá 
postar, de forma segura e sigilo-
sa, todos os documentos neces-
sários para formalizar a aber-
tura da ação de protesto contra 
seu devedor.

Após os procedimentos de 
checagem dessa documenta-
ção, o cartório inicia o proces-
so de cobrança da dívida. Caso 
não tenho ocorrido quitação 
desse débito ao fim dos três 
dias previstos para negociação, 
o devedor é protestado. Tudo é 
feito com extrema agilidade e 

discrição.
Porém, o sucesso dessa ope-

ração deve-se à informatização 
de todos os serviços prestados 
pelos tabeliães de protestos. 
Por meio de um aplicativo ofer-
tado pelo portal do Instituto de 
Protestos, os conveniados têm 
acesso à plataforma por onde 
podem enviar títulos e dívidas 
para os Cartórios de Protesto 
no Amapá.

Além disso, conforme amplo 
levantamento do Instituto de 
Estudos de Protesto de Títu-
los do Brasil, a confiança nos 
cartórios brasileiros aumentou 
porque o conveniado está per-
cebendo que é garantido ao cre-
dor e ao devedor inadimplente 
todas as possibilidades de en-
tendimento antes de qualquer 
ação cartorial para cobrança do 
débito.

Dessa forma, os cartórios 
atendem às normas estabeleci-
das pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), por meio do Pro-
vimento 86/19, e assegura aos 
conveniados todas as vantagens 
proporcionadas pela plataforma  
Central de Remessa de Arqui-
vos, primeiro passo para iniciar 
qualquer ação de protesto con-
tra um devedor inadimplente.

O corregedor nacional de Jus-
tiça, ministro Humberto Martins, 
editou recomendação sobre a dis-
pensa dos cartórios de registro de 
imóveis da anuência dos confron-
tantes nos casos de desmembra-
mento, parcelamento ou remem-
bramento de imóveis rurais.

A Recomendação 41 indica aos 
registradores de imóveis que, nas 
retificações previstas no artigo 
213 da Lei 6.015/73, provenien-
tes de georreferenciamento de que 
trata a Lei 10.267/2001, dispen-
sem a anuência dos confrontantes 
nos casos de desmembramento, 

parcelamento ou remembramen-
to de imóveis rurais, bastando, 
para tanto a declaração do reque-
rente de que respeitou os limites 
e as confrontações, nos termos 
do artigo 176, parágrafos 3º e 4º 
combinado com o parágrafo 13º 
da Lei 6.015/73, alterada pela Lei 
13.838, de 4 de junho de 2019.

O ministro levou em conside-
ração a obrigação dos serviços 
extrajudiciais de cumprir as nor-
mas técnicas estabelecidas pelo 
Poder Judiciário (artigos 37 e 38 
da Lei 8.935/1994), bem como a 
necessidade de uniformizar a in-

terpretação e a aplicação da Lei 
6.015/1973, em especial da re-
gra constante do artigo 176, pa-
rágrafo 13º, introduzido pela Lei 
13.838/2019.

Por último, o normativo reco-
menda que, nas retificações em 
que houver inserção ou alteração 
de medida perimetral de que re-
sulte, ou não, alteração da área 
até então constante na matrícula, 
os oficiais de registro continuem 
exigindo a anuência dos confron-
tantes, nos exatos termos do que 
preceitua o artigo 213, II, da Lei 
6.015/1973. 

COBRANÇA VIA CARTÓRIOS - O tabelião Francisco Erionaldo Cruz Júnior lembra que tudo começa com um simples preenchimento de formulário

Simplicidade nas cobranças favorece empresas 

CNJ regula dispensa de anuência para desmembramento de imóveis rurais

Central de Remessa de Arquivos 

PROTESTO GRATUITO
Cenário econômico amapaense começa a mudar com os serviços ofertados pelos cartórios de protesto[EDITORIAL
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Aproximadamente 55 jovens 
empresários amapaenses 
participaram do encontro 

“Almoço Empreendedor”, realizado 
a pedido do CDL Jovem e organi-
zado pelo Instituto de Estudos de 
Protesto de Títulos do Brasil, Se-
ção Amapá, (IEPTB - AP). Durante 
o evento, ocorrido no auditório do 
Hotel Rio Mar, no bairro Central de 
Macapá, os palestrantes Andressa 
Cruz da Silva, supervisora admi-
nistrativa do IEPTB - AP, Waldir 
Souza Junior, representante do 
Sistema Tributei, e Walber Almei-
da Apolinário, tabelião titular do 
Cartório Único de Ferreira Gomes, 
dirimiram dúvidas, esclareceram 
incertezas e explicaram, em deta-
lhes, o funcionamento do institu-
to de protesto como ferramenta de 
recuperação de crédito por meio 
dos cartórios de protesto em atua-
ção no Amapá.

De acordo com Walber Apoli-
nário, que também preside a As-
sociação Nacional dos Notários e 
Registradores do Brasil, Seção AP 
(ANOREG – AP), o cartório de pro-
testo é uma ferramenta que o cre-
dor pode utilizar para cobrar suas 
dívidas. “Por exemplo, o empresá-
rio tem uma carteira de cobrança 
e não consegue receber o que lhe 
devem, antes de qualquer tipo de 
judicialização, ele pode procurar 
o cartório de protesto para fazer o 
procedimento de intimação ao de-
vedor. Ou seja, os cartórios opor-
tunizam ao credor o recebimento 
dos débitos e ao devedor inadim-
plente a recuperação de seu cré-
dito”.

O tabelião salientou, ainda, que 
a ferramenta está acessível a toda 
a população. “Nós disponibiliza-
mos para consulta pública site e 
número do telefone do IEPTB - 
AP ( e 96 9212.9590). Qualquer 
pessoa que esteja interessada em 
conhecer mais sobre nossos ser-
viços, pode acessar nosso site ou 
nos telefonar. Nossa equipe estará 
preparada para atender e explicar 

o funcionamento do instituto de 
protesto”, ressalta ele.

Para a supervisora adminis-
trativa do IEPTB – AP, Andres-
sa Cruz, as novas plataformas 
disponíveis na internet estão 
facilitando o acesso da popula-
ção aos serviços ofertados pelos 
cartórios de protesto. Para os 
interessados em utilizar esses 
serviços, Andressa lembra que 
a Central de Remessa de Arqui-
vos é uma plataforma acessível 
aos conveniados que podem, 
por meio dela, enviar facilmente 
títulos ou outro documento aos 
cartórios de protesto. “isso tudo 
é feito pela Web sem precisar de 
documento físico e com total se-
gurança jurídica”, salientou.

Segundo o presidente da 
ANOREG - Amapá, o formato de 
cobrança de dívidas via cartórios 
de protesto está se consolidando 
no país, em especial no Amapá, 
por conta de sua regulamenta-
ção federal e, muito importante 
salientar, assinala Walber Mon-
teiro, é fiscalizado pelo poder ju-
diciário. Nenhuma ação é inicia-
do sem o acompanhamento do 
Judiciário. Assim, a intimação 
do devedor é pessoal, com com-
provação de entrega ou publica-
ção de edital. E como os cartó-
rios estão presentes fisicamente 
em todas as comarcas, isso pos-
sibilita que um preposto do Car-
tório de Protesto intime pessoal-
mente o devedor com a chancela 
do Estado.

Para as empresas com car-
teira de cobrança, a eficiência 
desse mecanismo é um poderoso 
atrativo. Essa avaliação foi una-
nimemente compartilhada pelos 
participantes do “Almoço Em-
preendedor” que, após as pales-
tras, se mostraram sobremodo 
interessados em conhecer mais 
sobre o modelo de cobrança de 
devedores inadimplentes por 
meio dos cartórios de protesto 
em atividade no Amapá. 

Modelo de cobrança de dívidas desperta o interesse de jovens empresários amapaenses   

ALMOÇO EMPREENDEDOR
A diretoria do CDL Jovem e os dirigentes do Instituto de Protestos do Amapá realizaram encontro no auditório do Hotel Rio Mar, centro de Macapá, para tratar sobre a atuação dos cartórios de protesto na cobrança de devedores inadimplentes     [
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DIRIMINDO DÚVIDAS - Jovens empresários
amapaenses acompanham a palestra sobre
a eficiência dos cartórios de protesto proferida
pelo presidente da ANOREG - AP,
Walber Almeida Apolinário
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Aconteceu no dia 13 de novembro a as-
sinatura do Termo de Cooperação entre 
o Ministério Público Federal no Amapá 

(MPF-AP) e o Instituto de Estudos de Protesto de 
Títulos do Brasil, seção Amapá (IEPTB/AP). O 
objetivo da parceria é “a remessa, para protes-
to, de créditos da Procuradoria da República no 
Estado do Amapá, oriundas de multas aplicadas 
como sanção ao descumprimento de obrigações 
assumidas por particulares em contratos admi-
nistrativos, na forma do art. 87, inciso II, da Lei 
nº 8.666/1993, cujo valores, por estarem abaixo 
do patamar previsto em portaria do Ministério da 
Fazenda ou ato normativo equivalente, estejam 
impossibilitados de inscrição em Dívida Ativa da 
União, independentemente de prévio depósito de 
emolumentos, custas, contribuições ou quais-
quer outras despesas”, segundo descreve o pró-
prio documento.

O termo foi assinado pelo procurador-chefe da 
Procuradoria da República no Amapá, Pablo Bel-

trand, e pelo representante 
(vice-presidente) do IEPTB, 
Francisco Erionaldo Cruz. 
Ambas as partes acreditam 
que o uso do protesto de títu-
los dará agilidade na cobran-
ça, dado o grande índice de 
multas, muitas resultado de 
Termos de Ajustamento de 
Conduta (TAC).

“Isso [Termo de Coope-
ração] é mais uma prova da 
eficiência e respeitabilidade 
que o protesto de títulos ga-
nha em todo o país, com agi-
lidade e efetividade”, assina-
la Francisco Cruz.

Atualmente, duas multas 
com valores inferiores a R$ 
1 mil estão pendentes de pa-
gamento por empresas san-
cionadas pela Procuradoria 
no Amapá em 2016 e 2017. 
Dívidas nesses valores não 
podem ser inscritas na Dívi-
da Ativa da União, que aceita 
inscrições apenas acima de 
R$ 1 mil. Assim, o termo de 
cooperação racionaliza e oti-
miza a cobrança das dívidas 
pela PR/AP, no sentido de 
possibilitar a cobrança sem 
o pagamento antecipado de 
custas aos cartórios de pro-

testo.
Para a Secretária Estadual Daniela Machado, o 

acordo também pode auxiliar na prestação de ser-
viços de mais qualidade pelas empresas que pos-
suem contratos de valores mais baixos. “Acredito 
que ao saber que poderá ser protestada ao não 
pagar uma multa de pequeno valor, a empresa 
terá maior responsabilidade com sua atividade, 
seja na entrega de produtos ou na prestação de 
serviços”, explica a secretária.

Os valores relativos aos emolumentos, custas e 
contribuições e demais despesas devidas em de-
corrência da realização do protesto dos créditos 
da PR/AP serão pagos pelos respectivos devedo-
res, na regularização dos protestos em cartório. 
O acordo tem vigência por tempo indeterminado. 
Buscando a segurança e o sigilo das informações, 
foi celebrado também um protocolo para trocas 
de arquivos eletrônicos para encaminhamento de 
protestos de créditos.

Promovido pela Associação dos Notários e Regis-
tradores do Brasil (ANOREG-BR), o XXI Congres-
so Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, 

ocorrido entre os dias 27 e 29 de novembro com eixo te-
mático “Legalmente Simples: A proteção do cidadão na 
era digital”, reuniu em Aracaju (SE) representantes dos 
cartórios brasileiros para amplo debate sobre as mu-
danças recém-implementadas na atividade cartorária. O 
presidente da ANOREG – AP, Walber Almeida Apolinário, 
tabelião do cartório único do município de Ferreira Go-
mes (AP), e a juíza de direito Liége Cristina de Vasconce-
los Ramos Gomes, participaram do encontro na capital 
sergipana.

A oficial do Registro de Imóveis de Diadema (SP), Pa-
trícia Ferraz, abriu a plenária falando sobre a interope-
rabilidade nos serviços extrajudiciais. Segundo ela, a 
tecnologia é uma realidade que notários e registradores 
precisam estar atentos. “Hoje, as empresas trabalham 
para melhorar a experiência do usuário. E nós também 
temos que nos preocupar com isso, com a interoperabili-
dade. Está chegando um tsunami que chama tecnologia 
da informação e ele vai acabar com a nossa classe se não 
estivermos preparados”, afirmou.

Esta também é uma preocupação compartilhada pe-
los notários e registradores amapaenses, conforme expli-
ca Walber Apolinário. Segundo o presidente da ANOREG 
– AP, os cartórios do Estado estão acompanhando todo 
o processo de transformação promovido pelas novas tec-
nologias. Uma prova dessa evolução, assinala ele, foi o 
Prêmio de Qualidade Total Anoreg/BR, na categoria Dia-

mante, conquistado pelo Cartório de Imóveis do 1º Ofício 
de Macapá Eloy Nunes e entregue ao tabelião Nino de 
Jesus Aranha.

O tema tratado pelo palestrante Reinaldo Velloso, 
mestre e doutorando em Direito Comercial pela Univer-
sidade de São Paulo (USP), atraiu o interesse do presi-
dente da ANOREG – AP. De acordo com Walber Apoli-
nário, ao discorrer sobre a padronização dos serviços 
nos tabelionatos de protesto, Velloso foi lapidar quando 
afirmou que, independente das metodologias de trabalho 
adotadas pelos 13 mil cartórios em todo o Brasil, “(…) o 
importante é que o resultado chegue corretamente para 
o usuário”. Nesse sentido, prossegue Reinaldo Velloso, 
a padronização foi um primeiro ponto importante para 
o protesto. “No protesto, estamos fazendo nossa lição de 
casa”, arrematou o especialista.

Ainda conforme o tabelião Walber Apolinário, a pa-
lestra de encerramento proferida na tarde de sexta-feira, 
29 de novembro, pelo vice-presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, ministro Luiz Fux, foi o ponto alto do XXI 
Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, em 
Aracaju. “Somente um magistrado com a envergadura de 
Fux para encerrar o mais importante evento da atividade 
extrajudicial brasileira”, assinala Apolinário. Para o pre-
sidente da ANOREG – AP, o tema tratado nos três dias 
de congresso teve por objetivo essencial “(…) fomentar 
discussões sobre a intensificação do uso das novas tec-
nologias” na atividade cartorária brasileira. “Além de des-
tacar a necessidade de demonstrar ao usuário dos servi-
ços cartorários que o futuro também chegou nessa área.”

FORMALIZADO
O termo foi assinado pelo procurador-chefe Pablo Beltrand e representante do IEPTB, Francisco Erionaldo Cruz[

MPF e IEPTB AP assinam Termo de Cooperação 

RECONHECIMENTO
Cartório de Imóveis do 1º Ofício de Macapá Eloy Nunes foi contemplado com o Prêmio de Qualidade Total[

Cartório do Amapá ganha prêmio de
qualidade máxima em encontro nacional

ASSINATURA DO TERMO - Francisco Erionaldo Cruz Jr e Pablo Beltrand no MPF do Amapá 

TRABALHO PREMIADO - Cerimônia de entrega do Prêmio Qualidade Total Anoreg/BR ao tabelião amapaense Nino de Jesus Aranha


