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Cartórios de Protesto de Goiás na mídia
No último dia 03 

de julho, foi ao ar o 
novo site do Instituto 
de Protesto de Goiás, 
concentrando informa-
ções sobre os cartórios 
de protesto do Estado, 
esclarecendo dúvidas 
do cidadão e informan-
do das nossas últimas 
estratégias para aper-
feiçoamento do serviço 
em Goiás e no Brasil.

Acessando ieptbgo.org.br, é possível acessar rapidamente a Consulta Nacional 
de Protesto, ler as últimas notícias dos tabeliães do Estado, visualizar a lista dos car-
tórios de protesto de Goiás e do Brasil, baixar todos os convênios firmados entre 
as diversas instituições e o Instituto de Protesto e acessar, de modo rápido e prático, 
toda a legislação federal e estadual referente ao protesto de títulos. Queremos saber 
a sua opinião! Acesse o nosso site!

Aproveitando a 
abrangência da divul-
gação através da TV e 
do rádio, temos utiliza-
do, desde agosto, esses 
meios para divulgar o 
serviço de protesto 
em Goiás.

A primeira divulgação 
dos cartórios de protes-
to no rádio consistiu em 
06 áudios diferentes de 
30 segundos, com os te-
mas: “Você foi intimado sobre a apresentação de uma dívida sua a protesto? Saiba o 
que fazer!”, “Você foi protestado? Saiba o que fazer!”, “Você sabe quais são as finali-
dades do protesto?”, “Você sabia que em média 65% dos títulos enviados a protesto 
são resolvidos em 03 dias úteis?”, “Você sabia que os cartórios de protesto geram 
receita para o nosso País?” e  “Envie online seus títulos para protesto a qualquer 
tabelionato de Goiás! Conheça o sistema CRA”. Até o momento, as peças foram 
veiculadas nas rádios CBN e EXECUTIVA, cuja malha de cobertura abrange Goiânia 
e região. A equipe de marketing está criando seis novos materiais promocionais, que, 
dessa vez, serão divulgados nas rádios do interior do Estado, de modo que todas as 
cidades sejam abrangidas.

Na campanha publicitária para a TV, foram criados 06 vídeos de 30 segundos, 
incentivando o envio de títulos a protesto (e demonstrando que o serviço é um 
meio poderoso de cobrança), divulgando a nossa Consulta Gratuita de Protesto e 
falando sobre o alto índice de arrecadação que os órgãos públicos têm obtido com 
a cobrança da dívida ativa através do protesto, possibilita mais investimentos. As 
campanhas publicitárias foram divulgadas, por três meses, em filiais específicas da TV 
Anhanguera, de modo que todo o Estado de Goiás fosse abrangido pela divulgação.

Desde abril, o Instituto 
de Protesto de Goiás está 
nas redes sociais facebook 
e instagram, com o perfil 
@cartoriosdeprotestogo, 
com o intuito de divulgar 
o serviço de protesto à 
sociedade. Temos tido boa 
repercussão! O perfil no 
facebook já conta com 640 
seguidores, e o do insta-
gram, 444. Com uma média 
de oito postagens mensais, procuramos divulgar informações pertinentes e atrativas. 
O conteúdo abrange esclarecimento de termos legais, postagens especiais em datas 
comemorativas, informações sobre direitos e temáticas dos serviços que os cartórios 
de Goiás e o Instituto de Protesto têm prestado, como o protesto de CDA’s e a di-
vulgação da Consulta Nacional de Protesto.

A interação com o cidadão através desse meio fornece informações que podem 
servir de base para estratégias de melhora no atendimento ao cidadão e de fortale-
cimento dos serviços. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, siga-nos nas 
redes socais!

No último mês, todos os tabelionatos do Estado receberam quatro modelos de 
cartazes divulgando o protesto, para afixação nos cartórios e em pontos estratégicos 
das respectivas cidades. Dois cartazes promovem a nossa Consulta Nacional de Pro-
testo, convidando a população a fazer pesquisas em qualquer CPF ou CNPJ (que são 
gratuitas) e dois explicam, de modo conciso, a importância do nosso serviço. A inicia-
tiva é uma ação de valorização e esclarecimento à população, maior interessada nesse 
serviço tão relevante. Em caso de interesse no recebimento dos cartazes, contate-nos, 
que faremos o envio de mais cópias com o maior prazer! 

Site

Rádio e TV

Facebook e instagram

Cartazes



Entrevista: 

Franklin Wilson Xavier

Bacharel em direito, pela Universidade 
Federal de Uberlândia, tabelião concursado 
desde 1961; por 52 anos, foi Tabelião do 1º 
Ofício, Registro de Imóveis e Anexos de Quiri-
nópolis-GO, assumindo o Cartório de Registro 
de Imóveis, Tabelionato de Protesto, Títulos e 
Documentos e Pessoa Jurídica de Rio Verde-
-GO em 13/05/2014.

O que é fundamental num bom líder? E num 
bom funcionário?

É fundamental ter domínio e co-
nhecimento do que se pretende fazer e 
muita sabedoria para tal.  Os colabora-
dores precisam enxergar no líder a pos-
sibilidade de realização, limites e valo-
rização, tudo gera uma cumplicidade.

Há alguma dificuldade impensável que o se-
nhor conseguiu transpor em sua carreira?

Diariamente, contamos com a ba-
nalização da obrigação do cumprimen-
to legal das tarefas cartorárias, isto 
não deveria se dar, mas é fato!

Num serviço tão cobrado e essencialmente 
formal, sobra tempo para atender cada indi-
víduo?

A princípio, isso se dá quando se faz 
extremamente necessário: contamos 
com uma equipe capaz e treinada para 
propiciar conforto e atendimento ao 
nosso cliente. No Cartório de Protes-
to, chega-se sempre com problemas 
e sendo assim, são geradas situações 
adversas e críticas.

O quantitativo de títulos enviados a protesto 
é um indicador do que acontece na economia 
no país? 

Com certeza.

Qual o reflexo do serviço de protesto na so-
ciedade? 

Por um lado é indicador de inadim-
plência e dificuldades econômicas e 
por outro de  possibilidades de credo-
res em reaver créditos e valores.

Quais boas práticas implementadas que cha-
maram sua atenção nos últimos anos?

Sem sombra de dúvidas, a informa-
tização do processo, que deu celerida-
de e eficiência.

Quais desafios o setor enfrenta hoje? Quais 
inovações o senhor julga necessárias?

Sofremos com a falta de domínio e 
conhecimento por parte do cliente e 
ansiamos por uma maior desburocrati-
zação das exigências para a prestação 
de serviços.

O que podemos esperar de evolução no servi-
ço dos cartórios nos próximos anos?

Os serviços precisam de uma infor-
matização total.

A burocracia estatal tem diminuído com o pas-
sar dos anos? O senhor acha que a população 
olha com esperança para o serviço público 
em geral?

Andamos a passos lentos no que se 
refere à desburocratização e isto gera 
um descrédito e irritação em relação 
aos nossos serviços.

Quais os principais desafios que um servidor 
público tem que driblar?

A desvalorização da classe carto-
rária e um consequente antagonismo.

Vocês atendem diariamente dezenas de pesso-
as. A equipe já passou por situações incomuns 
ou marcantes?

Ahhhhhh, diversas... Lidamos com 
inadimplentes que se apresentam ul-
trajados com o consequente protesto e 
quando averiguados, percebemos uma 
lista de títulos em seus nomes, motivo 
que nos levou a registrar, por meio 
de fotos, todas as intimações, avisos 
e afins. Tivemos recente um protesto 
entre cônjuges, que culminou em “bate 
boca” dentro da serventia.

Em que momentos o senhor se sentiu mais 
realizado com sua função?

Todo dia o cumprimento do dever é 
agradável e contribui para uma reali-
zação que se constrói, pois espero mais 
do desempenho de minhas funções.

A pergunta de um milhão de dólares: após tan-
tos anos de carreira, o senhor mudou? Já fez 
tudo o que havia para ser feito? Está satisfeito?

Lógico que houve mudanças signi-
ficativas, contudo não fizemos tudo 
e nem dominamos todos os conteú-
dos, havemos de ter a ajuda do dia 
a dia neste eterno aprendizado. Sou 
satisfeito com tudo e todos ao meu 
redor, mas, posso mais e com a graça 
de Deus, posso muito mais!

Personalidade: 
Marconi de Faria Castro

Marconi de Faria Castro iniciou sua 
trajetória como tabelião de protes-
to em 1970, tendo assumido o 2º 
Tabelionato de Protesto e Registro 

de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de 
Goiânia após aprovação em concurso público 
de provas e títulos.

Em breve entrevista, ele relembra as trans-
formações que não só o seu cartório, mas que 
toda a atividade notarial e registral passou nesses 
anos, sobretudo os avanços tecnológicos, a maior 
regulação por parte do legislador, a atuação da 
Corregedoria com uma visão mais orientadora, 
a facilidade de disseminação dos conhecimentos 
e a maior uniformização das rotinas através dos 
congressos e encontros da classe.

Destaca que o mais importante é a sorte 
que teve em relação à equipe de colaborado-
res, a começar pelo seu pai, Clodoveu Alves de 
Castro, que com a vivência de anos exercendo 
advocacia, tinha excelente conhecimento téc-
nico-jurídico. Alguns desses colaboradores o 
acompanham desde o início de sua carreira; 
outros alcançaram trajetória célebre com a 
conquista de grandes cargos públicos em Goi-
ânia. Equipe alinhada e ao mesmo tempo atenta 
às modernidades e automações estruturais, 
tanto na parte de registro de títulos e docu-
mentos e pessoas jurídicas, quanto na parte de 
protesto, proporcionando sempre facilidade no 
acesso aos serviços. O cartório é exemplo para 
os colegas do interior do Estado, que estão sempre 
em contato em busca de soluções de dúvidas e 
orientações procedimentais.

Destaca que a qualidade, a agilidade, a efici-
ência nos serviços, visando sempre o respeito, 
a satisfação e a confiança dos usuários, são a 
missão do cartório. Em sua rotina, está sempre 
em contato direto com as ocorrências realiza-
das, e orgulha-se do fato de que o cartório é 

referência em segurança jurídica e ética.
Em seu currículo, destacam-se também 

sua participação na fundação e em cargos 
diretivos do Sindicato dos Notários e Regis-
tradores do Estado de Goiás – SINOREG/
GO, da Associação dos Notários e Registra-
dores do Estado de Goiás – ANOREG/GO, e 
do Instituto de Protesto de Goiás – IEPTB/
GO. Em âmbito nacional, participou de cargos 
diretivos e do conselho fiscal da ANOREG/
BR e IEPTB/BR. Já participou de inúmeros 
Congressos realizados pela ANOREG/BR e 
em várias edições da Convergência – Encon-
tro Anual de Tabeliães de Protesto.

Sempre visando novos desafios e a melho-
ria constante do cartório, Marconi nos falou 
dos novos projetos em curso: a busca pelo 
selo de qualidade diamante da ANOREG/BR; a 
iniciativa de implantar no Estado a postergação 
do pagamento dos custos do protesto (pela 
qual o apresentante do título não paga mais 
esse custo), que a seu ver torna o protesto um 
instrumento ainda mais democrático e acessível 
à população; a restauração do prédio do cartó-
rio como medida de valorização do centro da 
cidade de Goiânia; e até mesmo a exposição 
permanente do maquinário antigo, desde as 
máquinas de datilografar dos anos 70, passando 
pela microfilmagem dos anos 80, pelos primei-
ros computadores e impressoras dos anos 90, 
até a digitalização e tecnologias atuais.

“A exposição servirá para demonstrar como 
o cartório evoluiu na prestação de um serviço 
cada vez melhor. Hoje, com uma equipe muito 
competente e com as tecnologias que dispomos, 
conseguimos, por exemplo, atender a um pedido 
de certidão em 10 minutos, enquanto a lei prevê 
o prazo de 5 dias. Acho importante valorizar a 
tradição aliada a uma visão de futuro”, conclui.

TexTo: Marília raMos CosTa e silva
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Convergência 2017

A cidade é um frenesi: cravejada 
de prédios históricos, com seus 
portos e mercados, que já fo-
ram responsáveis pelo tráfego 

de parte significativa do comércio brasi-
leiro, embalada por uma música regional 
que une, num mesmo coro, a fé e o amor 
e suas dores (vide o carimbó) e dona de 
um repertório gastronômico farto e único, 
além de ser vizinha da exuberante Floresta 
Amazônica, que fica bem ali, no horizonte 
(e supre não só a produção local, mas 
também o imaginário popular). Belém é 
festejada e defendida por qualquer um 
que ali esteja, mesmo que de passagem. 
Esse orgulho é assumido. Na fachada do 
Hotel Princesa Louçã (princesa enfeitada, 
em alusão à cidade, joia da Amazônia), que 
sediou o evento, lê-se, numa placa de vidro, 
uma carta enviada por Mário de Andrade a 
Manuel Bandeira em 1927: “Manu, amanhã, 
se chega em Manaus e não sei que mais 
coisas bonitas enxergarei por este mundo 
de águas. Porém me conquistar mesmo a 
ponto de ficar doendo no desejo, só Belém 
me conquistou assim. Você que conhece o 
mundo, conhece coisa melhor do que isso? 
Quero Belém como se quer um amor.”

O Presidente do Instituto de Protesto 
do Pará, Armando Moura Palha, proporcio-
nou uma recepção discreta e calorosa. Na 
solenidade de abertura, dia 20 de setembro, 
o anfitrião agradeceu aos presentes pelo 
comparecimento, falou sobre a responsabi-
lidade de organizar um evento desse porte 
e mostrou o exemplar bom relacionamento 
entre os tabelionatos do Estado e a Cor-
regedoria de Justiça (suas falas e as do de-
sembargador José Maria Teixeira do Rosário, 
corregedor de Justiça da Região Metropo-
litana de Belém/PA, comprovaram o êxito 
na parceria). As demais falas reafirmaram 
a importância do protesto, por garantir ao 
credor o assessoramento na cobrança da dí-
vida e, ao devedor, que ele será devidamente 
intimado da cobrança, e aproveitaram para 
festejar o protesto de certidões de dívida 
ativa, cada vez mais difundido nos Estados.

As reuniões do evento lotaram o audi-
tório do hotel, em clima de festa pela co-
memoração dos 15 anos da Convergência 
e dos 20 anos da lei de protesto. Uma das 
surpresas ficou por conta da presença do 
aclamado (e simpático) advogado e pro-
fessor Zeno Veloso, que falou com rigor 

científico de temas que iam desde tributos 
a contratos de namoro (redigidos por ele 
para algumas celebridades brasileiras). To-
dos os pontos definidos para discussão fo-
ram cuidadosamente tratados, mas a quan-
tidade de vezes em que falou-se de alguns 
temas mostrou a importância notória deles 
na realidade atual. Confira abaixo os temas 
que foram o sentido da Convergência 2017.

POSTERGAÇÃO
A postergação do pagamento das cus-

tas divide opiniões entre os tabeliães e as 
Corregedorias (a regra tem sido o paga-
mento prévio, pelo credor, no momento 
da apresentação do título a protesto). 
A solução foi mencionada durante toda 
a programação do evento e apontada, 
quase sempre, como a melhor alternativa 
para aumentar a procura ao serviço de 
protesto. Houve até quem sustentasse 
que credores não estão podendo inves-
tir tanto dinheiro quanto gostariam em 
projetos sociais por causa dos gastos que 
têm com o protesto.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu 
que a lei do protesto não exige o paga-
mento prévio dos emolumentos e demais 
despesas relativos ao serviço de protesto, 
sendo possível postergá-lo para pagamento 
pelo devedor, e que as Corregedorias-ge-
rais de Justiça dos Estados têm o poder 
de regulamentar o modo de pagamento 
(MS 29.666-PR, julgado em 30/08/13). Na 
convergência, os principais argumentos 
apresentados em prol da postergação fo-
ram dois: o de que alguns credores, que já 
sofreram a inadimplência, se sentem deses-
timulados a desembolsar outro valor para 
pagar os custos do protesto e o de que 
ela beneficiaria credores que não possuem 
verba para poder pagar o protesto e aca-
bam deixando de fazê-lo por esse motivo 
(condomínios, por exemplo). Guilherme 
Gaya, presidente do Instituto de Protesto 
de Santa Catarina, destacou que, com a 
postergação, pessoas físicas e jurídicas 
de todos os portes poderão recuperar 
créditos através do protesto: “é um estí-
mulo para que quem já utiliza o protesto 
amplie o número de títulos apresentados e 
um grande atrativo para outros credores, 
novos apresentantes. A grande vantagem 
da postergação é diminuir os prejuízos 
de quem protesta. O não recebimento da 

dívida já é o primeiro prejuízo. Ao fazer 
a apresentação a protesto, o credor ain-
da tinha que arcar com os custos, e isso 
acarretava um gasto extra, e sem saber 
receberia a dívida”.

CONTROVÉRSIAS 
TRIBUTÁRIAS

Fernando Facury Scaff, professor de di-
reito financeiro e tributário na Universida-
de de São Paulo e na Universidade Federal 
do Pará, demonstrou como os aspectos 
tributários em relação aos cartórios ainda 
são controversos, inclusive sobre o res-
ponsável pelo recolhimento dos tributos. 
O professor discorreu sobre a Lei Com-
plementar nº 116/2003, que colocou fim a 
uma dúvida antiga, listando a atividade dos 
cartórios dentre os serviços sobre os quais 
incide a cobrança do Imposto Sobre Servi-
ços (ISS) e sobre o julgamento da ADI nº 
3.089/DF, na qual decidiu-se que as pessoas 
que exercem atividade notarial não são 
imunes à tributação. Ele ainda questionou 
uma outra incongruência: “se o tabelião 
é pessoalmente responsável pelas dívidas 
tributárias, por qual motivo o pagamento 
do ISS do cartório não é feito como o das 
demais pessoas físicas (cobrança per capita 
e não ad valorem)?”.

O debatedor, José Carlos Alves, pre-
sidente do Instituto de Protesto de São 
Paulo, destacou como o modelo atual é 
aplicado de forma diferente por município. 
Ainda, segundo ele, parece haver em alguns 
casos uma cobrança de imposto sobre 
taxa, o que é vedado pela Constituição: “se 

o valor dos emolumentos é R$ 100,00, 
no Estado de São Paulo, por exemplo, o 
tabelião paga o tributo não só em relação 
aos R$ 62,50 que lhe pertencem, mas em 
cima dos R$ 100,00”.

CONSULTA NACIONAL 
DE PROTESTO E 
AUTORREGULAÇÃO

Sobre a Consulta Nacional de Pro-
testo, base de dados na qual os tabeli-
ães disponibilizam voluntariamente os 
protestos existentes para pesquisa, no 
site pesquisaprotesto.com.br, coube a 
Maurício Zockun, mestre em direito 
tributário, definir um raciocínio sobre 
o tema (num dos momentos da aber-
tura um tabelião já havia registrado que 
“alguns dos seus colegas dizem que só 
entram se forem obrigados”).

Em sua abordagem, sobre a legitimi-
dade ou não da decisão dos tabeliães em 
fazerem essa prestação eletrônica das 
informações de existência de protesto, ele 
ponderou que deve ser consagrado o bem 
comum (ele teve o cuidado de distingui-lo 
do arbítrio da maioria): se uma regra cele-
bra o bem comum, ela poderia ser imposta 
(não sendo necessário o assentimento unâ-
nime, já que a minoria deve ter voz desde 
que não seja contrária ao bem comum). E 
constatou mais: “façam vocês mesmos ou 
mais cedo ou mais tarde alguém o fará por 
vocês”(fazendo menção à autorregulação e 
ao fato de que os próprios cartórios é que 
deveriam ser referência em relação às suas 
negativações, e não terceiros). 

Em setembro passado, durante três dias, tabeliães e profissionais ligados 
ao serviço de protesto em todo o País estiveram reunidos para a 15ª 
Convergência, discutindo novos rumos e melhorias para o serviço, sob 
o tema Protesto – Ação com inovação. A edição, que contou com 374 
participantes (número recorde), ocorreu em Belém, no Pará.
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Segundo o palestrante, é aconselhável o que 
os cartórios de protesto sigam a estratégia de 
autorregulação que o setor publicitário passou a 
adotar através do Conar, linha de regulamentação 
que, inclusive, é respeitada pelo judiciário, que 
tem-na reconhecido como válida (o palestrante 
prosseguiu o debate traçando um paralelo com 
o surgimento do Conar, no final da década de 70, 
durante o golpe militar, quando os publicitários 
decidiram se autorregulamentar).

CASO CONAR. O Conar (Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária) 
é uma ONG (cujos membros trabalham em 
regime voluntário) criada pelos profissionais de 
publicidade no fim dos anos 70 (durante o golpe/
ditadura militar), quando se viram ameaçados pelo 
Governo Federal, que planejava criar uma lei con-
dicionando a veiculação de qualquer anúncio publi-
citário a uma censura prévia. Em resposta, agências, 
os anunciantes e os veículos de comunicação 
brasileiros, lutando para que fosse reconhecida a 
sua maturidade para se autorregulamentar, formu-
laram um código defendendo os seus interesses 
(e os do consumidor) e a liberdade de expressão 
comercial e articularam para que o projeto de lei 
do Governo fosse arquivado.

O Conar fiscaliza e julga as denúncias que 
recebe, se pronunciando com advertências ou 
recomendações, em caso de procedência, e suas 
recomendações são adotadas de forma voluntária 
pelo setor (segundo a instituição, ela nunca deixou 
de ter uma recomendação atendida, em 36 anos 
de existência). A justiça não costuma contestar as 
recomendações do Conar, e várias autoridades 
já citaram-no como exemplo bem-sucedido de 
autorregulamentação (em 2010, o ministro Gilmar 
Mendes, então presidente do STF, afirmou, em 
entrevista sobre a criação de um Conselho Na-
cional de Jornalismo: “acredito que talvez a própria 
mídia devesse pensar num órgão de autorregu-
lamentação para as situações mais graves ou de 
repetição inevitável, como já existem outras boas 
experiências, por exemplo, no que diz respeito à 
publicidade, o Conar).

NOVA PLATAFORMA DOS BANCOS 
PARA COBRANÇA

As regras do Bacen para emissão de boletos 
mudaram e agora não pode mais existir boleto 
sem registro seguro que o lastreie: devem ser 
informados todos os dados do credor, do devedor 
e da dívida. Esse rigor, apesar de evitar fraudes 
(como a emissão de boletos para lavagem de di-
nheiro), influenciou a curva do protesto, diminuin-
do o número de títulos rastreáveis e confiáveis, 
que preencham os requisitos para o envio aos 
cartórios. O painel da Federação Brasileira de Ban-
cos e da Central de Remessa de Arquivos nacional 
do Instituto de Protesto centrou-se nesse assunto.

Os representantes da Febraban presentes, 
Marcelo Boaventura e Ariadna Mota, analisaram a 
evolução das cobranças por códigos de barras e 
boletos, que aumentaram exponencialmente, jun-
to com o número de fraudes a boletos (que cau-
saram um prejuízo estimado de R$ 300 milhões 

entre 2010 e 2015, pelo que os bancos estiveram 
a ponto de questionar a vantagem em deixar 
o produto no mercado). Visando a uma maior 
segurança, fornecendo meios para o maior con-
trole sobre o que é emitido e para a redução do 
número de fraudes e assaltos na saída de agências 
bancárias, a Febraban está implantando uma nova 
plataforma de cobrança, totalmente digital, na qual 
serão reunidas, num só sistema, todas as informa-
ções de transações bancárias, para uso, inclusive, 
do envio digital dos títulos a protesto. A nova pla-
taforma tem sido muito divulgada pela mídia, em 
especial por permitir que boletos vencidos sejam 
pagos em qualquer banco. Além desse benefício 

outros trarão equilíbrio e melhoria no ambiente 
de crédito: haverá uma associação segura do bo-
leto ao emissor e ao pagador (com possibilidade 
de rastreamento do status do título), a diminuição 
de pagamentos em duplicidade e melhorias na so-
licitação de segundas vias e na compensação dos 
pagamentos. Ariadna Mota destacou a atuação 
do Banco Itaú (o qual também representa), que 
abandonou já há algum tempo o processo manual 
no manuseio dos títulos de crédito, que agora é 
totalmente digital.

A plataforma já se encontra em fase de im-
plantação e a expectativa é que o seu lançamento 
aumente o número de títulos enviados a protesto. 

Para a representante da CRA Nacional, Cida Rosa, 
o maior problema (para a diminuição dos títulos 
recebidos a protesto) foi o sistema, e em janeiro 
de 2018, a situação deve se normalizar. Segundo ela, 
todo o processo precisou ser revisto, o que fez com 
que muitos credores passassem a não conseguir 
enviar seus títulos online a protesto (e precisaram 
procurar a CRA Nacional para informações).

Estamos certos de que todo o labor intelec-
tual investido, não só nesse e nos demais eventos 
da classe, mas no dia a dia de cada um dos que 
prestam esse serviço, convergirá para um pro-
testo cada vez mais especializado, padronizado e 
valorizado no Brasil.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás planeja 
recuperar, através do protesto, créditos de custas finais 
não pagas. A expectativa é que, em breve, os tabelionatos 
de Goiás, recebam esses títulos através do Sistema CRA 
(Central de Remessa de Arquivos), do Instituto de Pro-
testo de Goiás.  

Segundo notícia veiculada no site do TJGO em  09 de 
outubro, o corregedor-geral do Tribunal, desembargador 
Walter Carlos Lemes, e o juiz auxiliar da Presidência 
Jerônymo Pedro Villas Boas, se reuniram com juízes de 
Aparecida de Goiânia para avaliar a quantia de custas finais 
não pagas das ações judiciais em tramitação na comarca. 
Foram selecionadas 635 ações para esse estudo inicial, as 
quais somam R$ 18 milhões em custas finais.

Um dos passos seguintes será a inscrição desses 
débitos na dívida ativa, o que será feito pela Secretaria da 
Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, 
para posterior apresentação a protesto.

FonTe: siTe do TJGo Centro de Comunicação Social do TJGO

TJGO enviará a protesto 
custas finais não pagas
TJGO enviará a protesto 
custas finais não pagas
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20 ANOS DA LEI DO PROTESTO

Golpe usa o nome da 
receita federal para 
tentar obter dados 
cadastrais da população

Antes as tentativas de 
golpe eram mais comuns 
por email, mas muitos 
tabeliães e serventuários 
têm recebido correspon-
dências com intimações 
falsas da Receita Federal 
para regularização de da-
dos cadastrais. Como se 
nota na imagem ao lado, 
o documento é verossí-
mil: contém o logotipo e 
o nome da Receita Fede-
ral e é editado seguindo 
o padrão das comunica-
ções oficiais. No corpo 
do texto, um link para 
suposto acesso e atuali-
zação de dados bancários. 

Não acesse: é um golpe! A 
carta não é enviada pelo 
órgão nem tem sua apro-
vação. A Receita Federal 
adverte que, para fins de 
consulta, download de 
programas ou alterações 
de informações junto ao 
Fisco federal, não devem 
ser acessados endereços 
eletrônicos que não o ofi-
cial do Órgão: idg.recei-
ta.fazenda.gov.br. Caso o 
faça, o contribuinte estará 
sujeito a vírus, que podem 
roubar seus dados pesso-
ais, bancários e fiscais.

FonTe: siTe 
da reCeiTa Federal

 Em 2017, comemoramos os 20 anos de uma 
conquista, a vigência de um conteúdo normativo bri-
lhante: a Lei Federal nº 9.492/97, que regulamentou a 
atividade do protesto em todo o País. Numa de suas 
participações da Convergência 2017, o Dr. Cláudio Mar-
çal Freire (atual presidente da Anoreg/BR), que teve papel 
fundamental na criação dessa lei, falou sobre o quanto ela 
era necessária no cenário nacional. O tabelião destacou 
que ela resgatou o respeito ao protesto – que ele chegou 
a pensar que pudesse acabar: faltava coerência, minavam 
noções equivocadas sobre o instituto e o próprio aplica-
dor do direito errava – os tabeliães eram citados a esmo 
em ações judiciais. 

Convênio possibilitará a cobrança de dívidas com 
o TCM-GO pelo protesto

No dia 08 de novembro, 
o Instituto de Protesto de 
Goiás e o Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado de 
Goiás (TCM-GO) firmaram 
convênio para envio eletrô-
nico de títulos a protesto 
aos cartórios de Goiás, atra-

vés do Sistema Central de 
Remessa de Arquivos (CRA).

O documento foi assina-
do pelo Presidente do Insti-
tuto de Protesto de Goiás, 
Frederico Junqueira, e pelo 
Conselheiro Presidente do 
Tribunal de Contas dos Mu-

nicípios do Estado de Goi-
ás, Joaquim Alves de Castro 
Neto, em evento realizado 
na sede do Instituto de Pro-
testo de Goiás, no Jardim 
Goiás, em Goiânia.

Serão enviados a pro-
testo certidões de dívida 

de multa (CDMs) do TCM-
-GO, sem ônus algum para 
o órgão público, como as-
seguram a Lei Estadual nº 
19.191/2015 e o provimen-
to nº 07/2015, da Correge-
doria-Geral da Justiça do 
Estado de Goiás.

Sistema de selo eletrônico de 
Goiás é implantado em 100% 
das serventias extrajudiciais

Iniciada em 2012, a implantação 
do Sistema de Selo Eletrônico foi 
efetivada em todas as serventias 
extrajudiciais não oficializadas. A 
medida atendeu o prazo estipula-
do pelo corregedor-geral da Justiça 
de Goiás, desembargador Gilberto 
Marques Filho para a inclusão de 29 
serventias de arrecadação deficitária.

A medida está em consonância 
com a Lei nº 19.191/2015 que, 
entre outras providências, criou 
o Fundo de Compensação dos 
Atos Gratuitos Praticados pelos 
Notários e Registradores e de 
Complementação da Receita Mí-
nima das Serventias Deficitárias 
(Fumcomp). A lei condicionou o 

repasse dos valores à implantação 
do selo eletrônico, que possibilita 
o levantamento de dados objeti-
vos para a fixação dos montantes 
para a complementação de renda 
ou ressarcimento de atos gratui-
tos ou de pagamento diferidos pelo 
fundo competente.

O Sistema de Selo Eletrônico de 
Goiás, além de preservar a autentici-
dade dos atos extrajudiciais, é instru-
mento de controle e fiscalização da 
atividade cartorária do Estado e de 
vários fundos financeiros, uma vez 
que todo ato deve estar atrelado a 
um tipo de selo, fato que evidência 
a rotina cartorária e seus valores 
auferidos. FonTe: siTe do TJGo
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Tabelionatos de Goiânia 
e Aparecida de Goiânia 
passam a adotar a postergação 
do pagamento de custas

Desde o dia 02/10/17, os cartórios de protesto de Goi-
ânia e de Aparecida de Goiânia adotaram a postergação do 
pagamento de emolumentos e demais custos do protesto. 
Nesses cartórios, os pagamentos pelos serviços de protesto 
agora será feito posteriormente, por ocasião da desistência, 
do cancelamento ou do pagamento.

Nesses cartórios, agora as custas serão pagas pelo de-
vedor no momento do pagamento da dívida ou do cance-
lamento do protesto. O credor só arcará com as custas no 
caso de desistência do protesto.

Publicidade veiculada no Jornal O Popular

Opinião: a intimação de protesto via whatsapp é válida?

Com a tecnologia avançando, é 
necessário que os cartórios de 
protesto se adequem para alcan-
çarem mais celeridade, conside-

rando que um dos serviços mais morosos 
e árduos dentro do assunto protesto é 
justamente a intimação do devedor.

A intimação do protesto sendo realiza-
da facultativamente via WhatsApp tornaria 
a intimação ágil e desburocratizada, tor-
nando se mais efetiva, e poderia ser feita 
por analogia ao caso já aprovado de forma 
unânime pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), através do Procedimento de Con-
trole Administrativo (PCA) nº 0003251-
94.2016.2.00.0000, no qual decidiu-se que 
os comunicados dos Juizados Especiais 
poderiam ser realizados por meio do apli-
cativo de mensagem, com base na Lei dos 
Juizados Especiais e na Lei do protesto, que 
prevê no §1º do art. 14, que “a intimação 
pode se dar por qualquer outro meio des-
de que o recebimento fique assegurado”.

Importante destacar que foi feito pe-
dido junto ao CNJ pedido para tornar 
válida essa forma de comunicação de atos 
processuais, pelo Juiz de Direito Dr. Gabriel 
Consigliero Lessa (ganhador do prêmio 
Innovare), que inovou quanto ao modo de 
pensar tradicional da Corregedoria do Tri-
bunal de Justiça de Goiás (TJGO), que tinha 
entendimento contrário sobre  utilização 
do aplicativo no âmbito do Juizado Especial 
da Comarca de Piracanjuba/GO. Atualmen-
te, essa prática está difundida em diversos 
Juizados Especiais do Estado de Goiás.

Outra razão para se defender a utiliza-
ção do aplicativo na intimação do protesto 
é que no interior do Estado de Goiás as 
pessoas normalmente se conhecem, e as 
localidades são de difícil acesso. Em Caval-
cante/GO, por exemplo,  existem regiões 
ou povoados que é necessário se percorrer 
180 km de estrada de terra, em péssimas 
condições, como a região do Vermelho,  do 
Prata e Regiões Quilombolas (Kalunga), 
onde em época de eleições as urnas são 
levadas de helicóptero. Uma solução para 
isso seria justamente a possibilidade de 
intimação via aplicativo WhatsApp, que po-
deria ser feita em segundos, inclusive sem 
constrangimento ao devedor, vendo um 
serventuário batendo em sua porta para 
lhe entregar a intimação de protesto.

A impossibilidade de ocorrer a inti-
mação via aplicativo deixa a serventia ex-
trajudicial sem alternativas, senão fazer a 
intimação por edital quando se depara com 
a ausência do devedor em sua residência, 
endereço de difícil localização ou até mes-
mo de impossível acesso sem um veículo 
traçado nas quatro rodas, ou seja, torna a 
intimação pessoal do devedor fictícia por 

meio da intimação por edital, que não tem 
a mesma eficiência que o contato direto 
com o devedor.

Não são necessárias estatísticas para 
saber que a intimação por edital não tem a 
mesma efetividade que a intimação pessoal, 
tão pouco para perceber que há um resul-
tado próximo ou igual da intimação pessoal 
a intimação que ocorre via aplicativo, tendo 
em vista a sua utilização difundida em nossa 
sociedade pós-moderna.

Logo, entendo que permitir que as 
intimações de protesto sejam feitas, facul-
tativamente, via aplicativo de mensagem, 
sendo um deles o WhatsApp, é permitir 
que a tecnologia torne mais eficiente a 
prestação de serviços públicos. É ter mais 
um mecanismo para desafogar o poder ju-
diciário, pois, com a efetiva intimação, tem-
-se mais sucesso com os pagamentos aos 
credores. Se há mais pagamento, diminuem 
as ações de execução e o devedor terá 
menos juros pelo adimplemento, tornando 
o mecanismo eficaz para todas as partes, e, 
inclusive, reduzirá os gastos de combustí-
vel com as inúmeras tentativas infrutíferas 
realizadas e possibilitará até mesmo a 
diminuição dos custos e emolumentos 
cobrados pelos serviços extrajudiciais, 
especialmente aqueles a serem protestos 
com pagamento posterior (diferido), pro-
venientes de Certidões da Dívida Ativa da 
União, Estados e Municípios.

É claro que a serventia extrajudicial 
deverá certificar-se de que as mensagens 
foram recebidas e vistas  pelo devedor, 
e, em caso de dúvidas deverá proceder a 
intimação na forma tradicional. Para evitar 
que terceiros mal intencionados enviem 
mensagens enganosas, deverá ser sem-
pre informada ao devedor a necessidade 
de se dirigir ao cartório para verificar a 
existência do pedido de protesto informa-
do. O procedimento a ser adotado seria 
análogo ao determinado pelo CNJ para o 
âmbito do Juizado Especial, até que chegue 
o momento em que as Corregedorias se 
convençam de que devem se desenraizar 
do tradicionalismo e se adequar às mo-
dernidades tecnológicas, regulamentando 
a questão para todo o Estado de Goiás ou 
proibindo que a utilização do aplicativo seja 
feita para intimar o devedor do protesto.

Em Cavalcante/GO, aguarda-se decisão 
do Juiz de Direito Diretor do Foro, Dr. 
Pedro Piazzalunga Cesário Pereira, sobre 
a autorização ou não do uso do aplicativo 
de mensagens  WhatsApp na intimação do 
protesto. Será que a intimação de Protesto 
via WhatsApp é válida?  

Pedro iGor draGo BaTisTa 
silva – TaBelião de ProTesTo de 

CavalCanTe/Go
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Quem conhece o protesto extrajudicial? 

O Direito tem por finalidade essencial pacifi-
car e harmonizar as relações sociais, econômicas 
e jurídicas que ocorrem diariamente na socie-
dade, se valendo, para atingir este desiderato, de 
estabelecer limites, formas e meios de atuação 
para que as pessoas possam atingir, conseguir e 
mesmo preservar seus mais lídimos direitos.

Nesta atuação, o tempo é fator primordial ao 
deslinde de qualquer fato que possua relevância 
jurídica. Isso porque nem mesmo o mais impor-
tante direito subjetivo – se que é se possa mesmo 
graduar os direitos – resiste à inércia demasiada 
de seu titular. 

A este lapso temporal, durante o qual os direi-
tos possuem existência e eficácia, ou seja, durante 
o qual podem ser protegidos e exercidos pelo seu 
titular, a ciência jurídica denomina de prescrição.

No presente, tentaremos, de forma bastante 
clara, explicar o que é o protesto, abordando 
ainda a inter-relação existente entre o protesto 
extrajudicial e a prescrição. 

De modo leigo, a prescrição nada mais é do 
que o “prazo de vida” dos direitos, que, uma vez 
decorrido sem que o titular busque a prote-
ção que o ordenamento jurídico lhe outorgou, 
acarretará a prescrição do direito de exercer o 
direito ou a ação jurídica que lhe cabia. 

A prescrição é um fenômeno disciplinado 
pela própria Lei, visando corroborar a pacificação 
social almejada pelo Direito. É que, salvo raríssi-
mas exceções, nenhum direito pode sobreviver 
incólume ao passar dos anos, como se fosse 
perpétuo e indefinido.

Ainda que possa parecer injusto aos leigos, é 
indispensável à sociedade e à segurança jurídica 
que os direitos possuam este “prazo de vida”. 

É que, como já diziam os romanos, dormien-
tibus non succurrit jus, ou seja: o Direito não 
socorre aos que dormem.

Neste contexto, o titular de um direito de 
crédito que deixa transcorrer in albis (em bran-
co) o tempo necessário para que efetue do 
devedor a cobrança do valor que lhe pertence 
não terá, posteriormente, como exercer aquele 
direito, que estará prescrito, cuja possibilidade de 
cobrança estará definitivamente extinta.

Como se vê, especialmente no denominado 
Direito das Obrigações, que regula as relações 
entre credores e devedores, a prescrição é fenô-
meno da máxima importância. 

Por sua vez, o protesto extrajudicial é o ato 
formal, solene e público, praticado pelo tabelião 
de protesto, que visa provar a inadimplência e/ou 
o descumprimento de obrigação originada em 
títulos de crédito e outros documentos de dívida, 
dotando o ato de proteção jurídica, advinda da 
fé pública notarial outorgada por Lei ao tabelião, 
profissional do Direito que pratica este ato.

A atividade do protesto extrajudicial, apesar 
de exercida em caráter privado, é de interesse 
público, sendo disciplinada pela Lei Federal nº.: 
9.492/97, conhecida como Lei de Protesto, e 

tem como escopo principal garantir a legalidade, 
autenticidade, publicidade, segurança jurídica e 
eficácia dos atos praticados pelo tabelião, sob a 
constante fiscalização do Poder Judiciário (art. 
236, caput, e § 1º da Constituição Federal).

O protesto extrajudicial é, como afirmado, 
ato praticado exclusivamente pelo tabelião de 
protesto, profissional jurídico, aprovado em con-
curso público, e que é titular de um CARTÓRIO 
DE PROTESTO, existente em praticamente 
todos os Municípios.

Como salientado, a atividade é de inegável 
interesse público, pois há grande interação de 
seus atos e efeitos práticos e jurídicos para a 
economia, orçamento e receitas públicas, políticas 
sociais e, claro, para a atividade comercial e bancá-
ria, bem como para as relações afetas ao Direito 
dos Consumidores, estabelecidas diariamente 
entre as pessoas.

Não se olvide que, no intuito de resguardar o 
interesse público envolvido, a atividade exercida 
pelo tabelião de protesto constitui verdadeira 
espécie sui generis de monopólio constitucional 
e legalmente delimitado, tendo em vista que a Lei 
de Protesto prescreve que:

Art. 3º. Compete privativamente ao Tabelião de 
Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos 
e privados, a protocolização, a intimação, o acolhi-
mento da devolução ou do aceite, o recebimento 
do pagamento, do título e de outros documentos 
de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou 
acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, 
proceder às averbações, prestar informações e forne-
cer certidões relativas a todos os atos praticados, na 
forma desta Lei.

Neste sentido, veja-se que a própria Lei foi 
expressa em atribuir a competência privativa do 
tabelião de protesto para a prática dos atos que 
menciona. Ainda que não tenha sido usado o ad-
jetivo exclusivo para se definir esta competência, 
por interpretação teleológica e axiológica da nor-
ma, percebe-se que foi, sem sombra de dúvidas, 
este o intuito do legislador. 

Isso significa que qualquer outra pessoa física 
ou jurídica não pode executar quaisquer dos atos 
expressamente citados na Lei, salvo se houver ex-
ceção expressa em Lei válida, sob pena de ofensa 
direta ao que determina a Lei regente da matéria. 

Como ato público que é, o protesto extra-
judicial deve obediência aos princípios constitu-
cionais estampados no artigo 37 da Carta Magna, 
que são: a legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

Não há como citar estes princípios sem men-
cionar que a eficiência é fator que engloba toda a 
atividade exercida pelo tabelião de protesto. Nes-
te sentido, sob um aspecto prático, basta que se 
analisem as estatísticas comprovadas do protesto 
extrajudicial: de cada 10 (dez) títulos que são 
encaminhados para a adoção do procedimento 
de protesto, 06 (seis), em média, são pagos pelos 
devedores no prazo de até 03 (três) dias úteis! 

Tabelionato de protesto de Luziânia

Isso significa que as chances de recebimento 
dos débitos pelos credores é, de início, de 60%, 
neste curto espaço de tempo. E mais: no período 
de até 01 (um) ano, este índice de recebimento 
(ou de eficiência, como se poderia chamar aqui), 
chega, a depender do local e da espécie dos títu-
los protestados, a inacreditáveis 80%!  

Mas também a publicidade do protesto ex-
trajudicial constitui um dos maiores pilares da 
atividade, pois possui dúplice aspecto de garantia. 

Para o devedor significa que ele terá a cer-
teza que somente terá títulos protestados após 
o exercício de sua ampla defesa e contraditório, 
o que ocorre após a intimação do apontamento 
e escoamento do prazo legalmente estipulado, 
o que lhe permite tomar as medidas previstas 
na Lei e adequadas ao caso, acaso assim entenda.

Ademais, também na qualificação jurídica 
notarial do título, que nada mais é que a análise 
dos requisitos estabelecidos, o tabelião de pro-
testos garante ao devedor que o título apontado 
para protesto preenche estes requisitos legais 
exigíveis para seu ingresso no arquivo de pro-
testo extrajudicial.

Já para o credor significa que ele somente 
terá acesso ao protesto e, assim, recuperar os 
créditos vencidos e não pagos por parte dos 
seus devedores, se respeitar as formalidades e 
requisitos legalmente exigíveis para tanto, que 
serão minuciosamente analisados pelo tabelião 
de protestos, garantindo, a um só tempo os di-
reitos do próprio credor e também o devedor, 
como acima citado.

Enfim, o exercício da atividade deve incon-
dicional respeito aos direitos constitucionais das 
pessoas, preservando a intimidade e privacidade 
dos indivíduos, somente podendo excepcionar 
estes direitos quando expressamente autorizado a 
assim proceder, para atendimento ao interesse pú-
blico, que deve se sobrepor ao interesse individual.

Neste diapasão, apesar da eficiência compro-
vada, o protesto extrajudicial muitas vezes não 
é buscado oportunamente pelos credores, que 
acabam por não exercer seus direitos, de modo 
a receber os créditos que lhes pertencem. 

Isso ocorre em razão de desconhecimento 
do próprio instituto do protesto, ou de suas 
virtudes e eficácia. 

Esta eficácia decorre do “singelo” fato de 
que, se o indivíduo deixar de pagar pontualmente 
suas dívidas legítimas, terá seu nome inserido nos 
arquivos de protesto, que acarreta a restrição 
para a prática dos mais diversos atos civis, como 
compras a prazo, abertura de contas bancárias, 
realização de crediários e financiamentos, solici-
tação de talões de cheques etc. 

Não se pode ainda deixar de levar ao conhe-
cimento dos leitores dois outros fatos importan-
tíssimos, também muitas vezes desconhecidos.

O primeiro fato é que, no Estado de Goiás, 
desde a publicação da Lei Estadual nº.: 19.191/15, 
é possível, atendidos os requisitos legais, que o 
credor utilize o protesto para receber seus cré-
ditos SEM PAGAR NADA por isso! É que esta 
Lei, reconhecendo a importância e eficiência do 
protesto, e em consonância com os primados de 
justiça que norteiam as relações sociais, alterou 
significativamente o procedimento, desonerando 
o credor dos custos do procedimento de pro-
testo, atribuindo tais custos, como não poderia 
deixar de ser, àquele que deu causa aos fatos: ou 
seja, ao devedor! 

É que, não fosse a inércia do devedor em 
quitar seus débitos tempestivamente, dentro do 
prazo pactuado com o credor, este não teria que 
se socorrer de quaisquer providências e proce-
dimentos para que receba os valores que tem 
direito. Trata-se, em verdade, da adoção explícita, 
de forma otimizada e qualificada, do princípio da 
responsabilização civil, que atribui àquele que deu 
causa (devedor) o dever jurídico de reparar o 
dano que causou a outrem (credor)! 

Por fim, como segundo fato digno de afirma-
ção expressa, e cuja relevância, infelizmente, ainda 
não foi inteiramente identificada e reconhecida 
pela sociedade, mesmo para aqueles que co-
nhecessem as vantagens da adoção do protesto 
para o recebimento de seus créditos, é o direito 
expressamente elencado no artigo 202, inciso 
III da Lei Federal nº.: 10.406/02, que institui o 
Código Civil. 

Referida norma determina que a pres-
crição dos direitos é interrompida pelo 
protesto extrajudicial.

Significa isso que o protesto extrajudicial 
pode eficácia capaz de DUPLICAR o prazo de 
prescrição para o exercício daquele Direito.

Talvez um exemplo possa auxiliar na com-
preensão mais fácil desta magnífica disposição 
legal: o credor de uma nota promissória possui 
prazo de 03 (três) anos para exercer o direito 
de execução (cobrança) deste título de crédito. 
Decorrido este prazo sem que ele tome as pro-
vidências legalmente exigíveis dele para receber 
seu crédito, incidirá aqui a prescrição do direito, 
que impossibilitará ao mesmo de receber – por 
meio de procedimento menos complexo e one-
roso – seu crédito.

Não obstante, ainda que o possa fazer pos-
teriormente, imaginemos que, após decorridos 
02 (dois) anos de tentativas frustradas de recebi-
mento amigável do débito, ou seja, antes de con-
sumada a prescrição, o referido credor, precavido, 
tenha se dirigido a um cartório de protesto, onde 
apresentou esta nota promissória que, depois de 
analisada – qualificada juridicamente – pelo tabe-
lião de protesto, foi protocolada para protesto. 

Pois bem. Realizados os trâmites legais ne-
cessários e indisponíveis, e não tendo o devedor 
quitado o débito representado pela referida 
nota promissória, o tabelião de protesto lavrará, 
em seus livros, o protesto daquele título de 
crédito (documento). 

A partir desta data, em conformidade com a 
Lei, já mencionada, terá ocorrido a interrupção 
do prazo prescricional. Assim, este prazo come-
çará a fluir novamente, desta data em diante, e 
esta nota promissória somente prescreverá, em 
definitivo, decorridos 03 (três) anos, a contar da 
data do protesto. 

No exemplo mencionado, percebe-se, na 
prática, leigamente analisando, que o credor 
conseguiu dilatar o prazo de cobrança de seu 
crédito, fazendo assim com que tenha 05 (cinco) 
anos para exercer seu direito, ao invés daqueles 
03 (três) que anteriormente possuía.  

Este alargamento temporal significa que as 
chances de recebimento do crédito se multipli-
cam infinitamente, uma vez que, com o aumento 
do prazo de cobrança, as chances de sucesso são 
muito maiores.

A conclusão dos temas analisados, cuja com-
preensão aqui foi realizada de modo bastante 
sucinto, em linguagem simples e de fácil compre-
ensão, é que o PROTESTO EXTRAJUDICIAL 
pode e deve ganhar espaço na sociedade mo-
derna, pois: 
q Possui índice de recebimento de até 80%;
q É meio legal e seguro que o credor utiliza 
para receber seus créditos não quitados pelo 
devedor;
q NÃO exige nenhum desembolso financei-
ro por parte do credor, ou seja, é COMPLE-
TAMENTE GRATUITO para o mesmo;
q Possibilita ao credor dilatar o tempo de 
prescrição, o que se traduz em aumento 
considerável na possibilidade de receber os 
créditos que possui.  
Não perca mais tempo e dinheiro: procure 

hoje mesmo o CARTORIO DE PROTESTO de 
sua cidade e saiba como proteger, de modo efi-
ciente, seus direitos, zelando por seu patrimônio!

o auTor, João B. PeríGolo, é TaBelião 
de ProTesTo eM luziânia/Go

Informativo disponibilizado pelo cartório de 
Luziânia à população
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Bom atendimento

SOCIEDADE

Números

Foi falado

Fotos espetaculares da natureza divulgadas em outubro
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O tabelião e os seus funcionários con-
tribuem para a pacificação social: orientam, 
de forma imparcial, e garantem segurança 
jurídica aos atos. A habilidade comunicativa 

pode evitar o agravamento de conflitos, 
a perda de vínculo entre as partes e até 
disputas judiciais (para grande parte das 
empresas, por exemplo, o vínculo com o 

consumidor é um item valioso). Utilizando 
a linguagem adequada, podemos ajudar a 
reparar as relações sociais entre os envol-
vidos, sejam elas relações de vizinhança, 

parcerias comerciais ou relações bancárias. 
A redação selecionou algumas boas práticas 
úteis para que os usuários continuem saindo 
satisfeitos dos cartórios:

Habilidades 
interpessoais

q Ser neutro/sem preconceitos
q Criar um ambiente positivo
q Paciente, perseverante
q Empático/simpático
q Acessível
q Amável/sereno
q Senso de humor
q Equilibrado
q Compreensivo

Habilidades 
em escutar

q Não interromper
q Identificar interesses e 
sentimentos
q Captar informação suficiente
q Recontextualizar
q Auxiliar cada uma das partes a 
ouvir a outra
q Demonstrar paciência
q Atentar-se para a resolução, 
não ao que ocorreu

Estratégias durante o 
atendimento

q Ser prospectivo/orientar
q Assistir o cliente a desenvolver 
opções
q Verificar o entendimento
q Sobre pagamentos:
q Definir claramente quem paga e 
quem recebe
q Especificar o montante e a forma 
de pagamento
q Definir o local e o momento do 
pagamento

Ao finalizar o 
atendimento:

q Agradecer ao cliente pelo que 
realizou:
q (ex: como compareceu, ouviu ou 
outro bom comportamento, gerou 
boas ideias).
q Instar o cliente a retornar, se 
necessário

Fonte: Manual de Mediação Judicial do CNJ, 2016

R$ 1.448,00
Valor atual da pensão aos radiolesionados 
pelo contato direto com o Césio 137 (Lei 
estadual nº 14.226/02)

“Perdi osso, músculo, nervo. Machuca de 
dentro pra fora, sabe?”
Ernesto Fabiano, uma das vítimas que teve contato direto 
com o Césio 137, em 1987, em Goiânia, cuja ferida na coxa 
direita, três décadas depois, ainda não cicatrizou  

R$ 165,25
Valor atual da Unidade de Honorários 
Dativos (UHD), paga aos advogados 
nomeados judicialmente para assistir a 
partes beneficiadas pela justiça gratuita, 
estabelecido em decreto estadual, cujo 
pagamento mensal é limitado a 62 unidades

6.778.772
População estimada de Goiás em 1º/07/17, 
segundo o IBGE (a do Brasil é 207.660.929)

75,5
Anos de expectativa de vida da população 
brasileira em 2015, divulgada pelo IBGE na 
chamada “Tábua de mortalidade” (com um 
acréscimo de 3 meses e 14 dias em relação 
ao ano de 2014)

“Eu, por exemplo, acho que me submeto 
a um trabalho exaustivo, mas com prazer, 
não acho que faço trabalho escravo”.
Gilmar Mendes, ministro do STF, defendendo que o conceito 
de trabalho escravo não seja ideologizado

“Muito feliz e emocionado 
por sancionar o acordo 
fiscal do Estado do Rio 
de Janeiro. Uma grande 
notícia a todos os cariocas 
e fluminenses”.
Rodrigo Maia, presidente da Câmara 
dos Deputados, comemorando no twitter 
ter homologado, como Presidente da 
República em exercício, o Decreto de 
Recuperação Fiscal do Estado do Rio 
de Janeiro, um dia após assinar medida 
provisória destinando R$ 47 milhões para 
a segurança pública do Estado

“O estudante que chega à 
universidade, cada vez mais, são 
pessoas do mundo do trabalho 
que largaram a escola há anos, 
casaram-se, tiveram filhos e 
perceberam que as possibilidades 
de sucesso, em todas as dimensões 
desta palavra, estão associadas 
aos estudos permanentes”.
Ronaldo Mota, pós-doutor em física e professor 
da Universidade Federal de Santa Maria, no artigo 
“Olhando para o futuro: visões da educação 
brasileira para os próximos dez anos”
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Benedito-de-testa-amarela
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O conforto e a segurança 
de um bebê elefante na 
companhia de sua mãe, 
na Tanzânia
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