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Realizou-se na Cidade Maravilhosa, durante todo o dia 24
de setembro de 2021, em Copacabana, um dos mais importantes
conclaves dos últimos anos, seja pela significância dos temas versados
e seus impactos de ordens política, jurídica, social e econômica, cujos
reflexos transcendem as fronteiras nacionais e se expandem para o
cenário mundial, seja também pelos elevados saber e qualificação dos
doutos expositores, que abordaram as questões propostas com maestria,
baseados em larga experiência profissional e em dados estatísticos
financeiros, econômicos e de política judiciária.
A iniciativa das entidades organizadoras do Seminário foi mais do
que feliz e oportuna, foi providencial, na exata medida em que conferiu
o destaque que se faz merecedor “o protesto e sua central de serviços
como instrumentos de redução do custo de crédito – uma conversa
com o Judiciário”.
O Seminário em voga reuniu pequeno e seleto grupo de
participantes (em torno de 40 autoridades representantes de
vários segmentos dos Três Poderes e entidades envolvidas, direta
ou indiretamente, com o tema proposto) para, juntamente com os
doutos palestrantes, refletirem, analisarem, debaterem e concluírem
a respeito da importância do instituto jurídico do protesto, a partir
das necessidades internas e as realidades vivenciadas no cotidiano pelos
tabeliães de protesto, com um lançar d`olhos para os seus influxos
internacionais, atuais e futuros, em busca da definição de novos
rumos e aprimoramento dos serviços por eles prestados em prol da
sociedade brasileira.
A tônica das discussões foi idealizada em sintonia finíssima com
os contornos delineados pela Organização das Nações Unidas, no
programa mundial de consecução dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável/ODS – Agenda 2030 e, em especial, com a Meta 9 do Poder
Judiciário, matizada na prevenção de conflitos e na desjudicialização,
com enfoque à atuação dos cartórios de protesto.
Para atingir esse desiderato, os realizadores do Seminário – Instituto
de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB) e a Revista
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Justiça & Cidadania – tiveram o minucioso cuidado de pinçar nomes
do quilate de Isaac Sidney (Presidente da Federação Brasileira dos
Bancos/ Febraban), João Alves Silva (Assessor Especial do Banco do
Brasil), Geanluca Lorenzon (Secretário do Ministério da Economia),
João Pedro Cortez (economista), Soraya Thoronicke (Senadora da
República), André Gomes Netto (Diretor do IEPTB-BR e membro da
Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto de lei que deu ensejo
ao PL 6.204/19), Ionara de Lacerda Gaioso (Presidente do IEPTBDF) e Alexandre Chini ( Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça/ STJ).
Para proferir a palestra magna, os organizadores tiveram a
sensibilidade de convidar o Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz
Fux, magistrado de carreira, detentor de formação humanística e
processualista de escol, ao que se soma a feliz coincidência de ser o atual
Presidente da Corte Constitucional e do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ).
Pois bem, criado o ambiente propício, os trabalhos foram iniciados
com as saudações feitas aos presentes pelo Presidente do IEPTB-BR,
Léo Barros Almada, e pelo Presidente da Associação dos Notários e
Registradores (Anoreg-BR), Cláudio Marçal Freire, respectivamente,
oportunidade em que fizeram também uma breve introdução sobre os
temas propostos para debates, realçando a importância dos serviços
prestados pelos tabeliães de protesto em prol da rápida recuperação
de crédito e seus efeitos de ordem econômica, com destaque para a
Central Nacional de Protesto (Cenprot).
Por seu turno, o Editor-Executivo da Revista Justiça & Cidadania,
Tiago Salles, conduziu as atividades com muita simpatia, elegância e
conhecimento sobre os temas afrontados pelos doutos expositores.
O Seminário desenvolveu-se com a segmentação em quatro painéis
versando sobre temas interligados, assim dispostos:
1o) MEDIDAS DE DESJUDICIALIZAÇÃO
a) O Secretário do Ministério da Economia (Competitividade
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e Concorrência), Geanluca Lorenzon, analisou o tema pelo prisma
econômico governamental, demonstrando como é possível a cooperação
do Executivo com os agentes de mercado pelo viés desjudicializante,
afirmando, com base em dados, a importância do protesto para a
economia bem como das técnicas de desjudicialização, pois impactam,
positivamente, no desenvolvimento do País, ponto em que a mudança
de paradigma se perfaz por meio de várias técnicas, inclusive pelo
procedimento extrajudicial da execução de títulos civis descrito no
PL no 6.204/2019, de autoria da Senadora Soraya Thoronicke, que vai
ao encontro dos anseios dos jurisdicionados, do Poder Judiciário e da
economia nacional, assim como ressaltou o apoio que o Ministério da
Economia confere ao texto proposto no aludido projeto;
b) O Diretor do IEPTB-BR, André Gomes Netto, na qualidade
de mediador do Painel, trouxe à baila a importância da atuação dos
tabeliães de protesto prevista no PL no 6.204/2019, únicos delegatários
com expertise acerca dos títulos de crédito e documentos afins, com
3.779 serventias bem distribuídas e capilarizadas por todo o território
nacional, além da Central Nacional de Protestos por eles administrada
em toda a sua inteireza, somando-se as atribuições já conferidas a estes
delegatários pelo Código de Processo Civil no art. 517, que tanto
notabilizou o instituto como providência inibidora de recalcitrância
do devedor, voltada à busca do adimplemento dos créditos perseguidos
em títulos judiciais e que, ao fim e ao cabo, terminam por impactar na
redução de cumprimentos de sentenças.
Destacou as políticas implementadas pela Corregedoria Nacional
de Justiça e das corregedorias de Justiça dos respectivos tribunais
voltadas ao incentivo ao protesto de decisões judiciais transitadas em
julgado. Conferiu destaque à Cenprot, inserindo-a como longa manus
dos credores (empresas, bancos, pessoas naturais) e como instrumento
crucial voltado à recuperação de créditos, com a função de conciliação
financeira e de pagamentos.
c) O Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do STJ, Alexandre
Chini, observou a excelência dos serviços prestados pelos delegatários
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aos jurisdicionados e ao Estado-juiz, assim como lembrou que um
dos primeiros Provimentos baixados durante a gestão do Ministro
Humberto Martins na Corregedoria Geral de Justiça foi para incluir
as atividades notarial e registral na Agenda 2030 do Poder Judiciário.
Chini asseverou também que o protesto é muito mais do que
instrumento de cobrança de títulos, sobretudo com a criação da
Cenprot, pois fomenta o mercado de negócios que, por sua vez,
alavanca a economia nacional e traz dignidade às pessoas jurídicas e
naturais, diante da possibilidade de renegociação de dívidas protestadas
(Provimento no 72/2018). Destacou também o texto vanguardista do
PL no 6.204/2019 e os benefícios que advirão quando de sua aprovação
pelo Congresso Nacional, de ordens política, jurídica e econômica.
d) A Senadora Soraya Thronicke, por seu turno, anotou a
importância do tema objeto do conclave e discorreu a respeito do seu
empenho pessoal e envolvimento político com a desjudicialização,
em sintonia com a Meta 9 do Poder Judiciário. Deu ênfase ao PL
no 6.204/2019, de sua autoria, que dispõe a respeito da execução de
título extrajudicial e cumprimento de sentença condenatória, em que o
procedimento é desjudicializado e conduzido sob a batuta dos tabeliães
de protesto no exercício das atribuições de “agentes de execução”.
Asseverou que o PL possibilita a recuperação mais rápida de
créditos assim como reduz o número de demandas executivas, em face
da previsão legal do protesto prévio necessário, com impactos positivos
de ordem econômica para fins de diminuição de despesas para o Poder
Judiciário, na medida em que, paulatinamente, serão reduzidas mais
de 15 milhões de ações de execução, o que representa a diminuição
de aproximadamente R$ 65 bilhões. Assinalou também que o PL observa
as garantias constitucionais do devido processo legal e do pleno acesso
ao juiz competente sempre que se fizer necessário (pelas partes, por
terceiros interessados ou por agentes de execução), além de preservar a
participação indispensável do advogado para defender os interesses do
credor, do devedor ou de terceiros interessados.
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2o) REDUÇÃO DO CUSTO DE CRÉDITO
a) O Presidente da Anoreg-BR, Cláudio Marçal Freire, iniciou sua
fala exaltando a importância da Cenprot para todos os jurisdicionados
e para a recuperação de créditos, um antigo sonho seu que hoje se
tornou expoente realidade, sendo definida por lei e regulamentada
por atos do CNJ. Frisou também a segurança jurídica oferecida pelos
delegatários aos consumidores de seus serviços, sem se perder de vista a
necessidade de mitigar os custos dos créditos, a exemplo das medidas de
desjudicialização decorrentes da opção de substituição da ação judicial
de execução pelo protesto, na forma da Lei no 14.043/2020 e conforme
previsto no PL no 6.204/2019. Conclui, afirmando que os tabeliães de
protesto são e continuarão sendo parte considerável na solução dos
problemas nacionais na qualidade de delegatários do Poder Judiciário.
b) O Presidente da Febraban, Isaac Sidney, demonstrou com base
em dados precisos o custo do empréstimo de dinheiro no Brasil e as
suas consequências de ordem econômica e o quanto os bancos investem
em tecnologia anualmente. Apontou para o fato de que o Brasil ocupa
a primeira posição mundial na taxa de inadimplência bancária e de
recuperação de crédito ofertado com garantias e, por outro lado, o que
mais tempo leva para atingir esse resultado, algo muito grave do ponto
de vista do custo e do risco de crédito.
Analisou também as taxas de endividamento das famílias e as
espécies de dívidas por elas contraídas. Destacou as exitosas parcerias
estabelecidas com os cartórios de protesto, lembrando que somente
durante o ano de 2020 foram quase 10 milhões de títulos encaminhados a
protesto, somando R$ 21 bilhões, o que indica a relevância dessa parceria
e atuação da Cenprot no cenário político-econômico, donde exsurge a
relevância da via extrajudicial como forma facilitadora de cobranças
com a redução do custo do crédito. Por essas e outras razões, as diversas
formas de desjudicialização voltadas à rápida recuperação de crédito são
muito bem-vindas no plano do desenvolvimento econômico nacional.
c) Ionara Gaioso, na qualidade de mediadora do Painel, assentou a
firme disposição dos tabeliães de protesto em cada vez mais participar
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do processo de recuperação de créditos, com a certeza de que quanto
maior for a base de atuação, quanto melhor for a qualidade dos serviços
prestados, quanto mais rápido chegarem os títulos aos cartórios, maior
será a eficiência da entrega dos serviços extrajudiciais. Frisou, ainda,
que a Febraban traz em si a representatividade do sistema financeiro
nacional e que nenhum serviço notarial e registral tem maior sinergia,
maior ligação com esse ecossistema, do que os cartórios de protestos,
razão pela qual os bancos e as instituições financeiras podem, com
segurança, socorrer-se da capacitação e da infraestrutura qualificada
oferecida pelos tabelionatos de protesto à prestação de serviços de
cobrança e guarda de documentos de crédito.
Na sequência, a mediadora dos trabalhos deu as boas-vindas ao
Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e, de
maneira muito oportuna, lembrou o brilhante voto proferido por sua
Excelência no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 5.135/DF em que reconheceu a importância fundamental do
protesto na recuperação célere e ágil dos créditos públicos, assentando
a “finalidade precípua de resolver extrajudicialmente aquilo que
cotidianamente se resolvia judicialmente”.
3o) PALESTRA MAGNA
O Ministro Luiz Fux iniciou sua exposição asseverando a
importância da nova escola do pensamento jurídico – Análise
Econômica do Direito (AED) – e a sua interseção com a atividade
extrajudicial, cujo núcleo é a eficiência. Sua Excelência demonstrou
também a imbricação da AED com o Projeto Florença, capitaneado
na década de 1970 pelo saudoso Mauro Cappelletti, no sentido de que
uma das ferramentas para tornar o acesso à Justiça efetivo e tempestivo
tão decantada pelo mestre italiano era, exatamente, a desjudicialização,
fenômeno este intimamente ligado à morosidade da prestação da tutela
jurisdicional estatal.
Destacou a participação exitosa das serventias extrajudiciais em
colocar em prática, por decorrência de lei, diversas atribuições que,
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até pouco tempo atrás, eram de competência exclusiva do Poder
Judiciário, tais como a retificação de registro imobiliário e de registro
civil, inventário, partilha, separação e divórcio, usucapião, conciliação
e mediação, dentre outras, serviços estes prestados com celeridade e
eficiência aos jurisdicionados.
Reconheceu também a enorme capilaridade das serventias
extrajudiciais, em número quase três vezes superior ao de municípios,
e, especificamente em relação aos cartórios de protesto de títulos,
observou o douto conferencista que, em sua essência, eles não
deixam de ser um instrumento de cobrança extrajudicial, que fixa os
inadimplementos, o termo do início da correção dos consectários
legais e exerce esse fabuloso papel de tornar mais célere as cobranças de
títulos judiciais e extrajudiciais.
Salientou o Ministro Fux a importância da atividade prestada pelos
tabeliães de protesto para reduzir as atividades judiciais, não só pela
possibilidade de se realizar a cobrança de créditos como também por
intermédio da conciliação prévia ou a posteriori.
Sob a Análise Econômica do Direito, afirmou o ilustre palestrante
que o ideal é que todas as execuções de títulos judiciais e extrajudiciais
sejam realizadas extrajudicialmente, por não haver processo de cognição
e sentença a ser proferida, tendo em vista que a satisfação do crédito é
realizada por outros protagonistas, não pelo juiz. Sabidamente, não é
o juiz quem aliena os bens do devedor ou realiza os atos materiais que
caracterizam o processo de execução. O ideal, afirma o douto palestrante,
in verbis:
“é exatamente que a atividade cognitiva fique nas mãos do
juiz e que a atividade executiva fique nas mãos dos tabeliães
e dos titulares dos cartórios de protesto de títulos. O que se
daria apenas utilizando no foro extrajudicial o modus operandi do que já está previsto no Código de Processo Civil.
Ou seja, a atividade cognitiva é do juiz e a atividade executiva
é do tabelião.”
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Observa-se com clareza que a fala precisa do ilustre conferencista
estava afinadíssima com o PL no 6.204/2019, que tão bem distingue
as funções judicantes daquelas meramente administrativas a serem
praticadas pelos tabeliães de protesto, quando assenta, in verbis:
“...o próprio cartório vai fazer a penhora. E o próprio cartório
vai fazer a avaliação; e o próprio cartório vai fazer a alienação e vai pagar o credor. O que pode haver nesse interregno é
excesso de penhora. Judicializa-se só a questão do excesso de
penhora. O que pode haver depois? Pode haver uma infirmação do processo ou do crédito exequendo. Só judicializa isso.
Enquanto não resolve lá, não segue aqui. Isso é uma realidade
passível de ser efetivada. Houve uma fraude contra credores?
O juiz vai decidir. E aí se retrotrai o processo; se houve fraude
contra credores tira-se aquele bem da penhora e se coloca outro. Desconsideração da personalidade jurídica? O juiz decide. E todas as denominadas impugnações, que antigamente se
denominavam de embargos do devedor – e, melhor dizendo
hoje, são embargos do executado, porque aí ele pode se livrar
da dívida – podem não ser embargos do devedor, podem ser
só do executado. Isso também ficaria a critério do juízo. Seria
um processo misto em que a cognição ficaria com o Judiciário e
a materialização dos atos necessários à satisfação do crédito exequendo ficaria com o titular do cartório de protesto de títulos. Isso
é perfeitamente factível, perfeitamente constitucional, porque a
própria Constituição Federal hoje trata o processo judicial
tal e qual o processo administrativo. Poderíamos considerar o
processo que se promove perante o cartório de protesto de títulos
como um processo administrativo. A Constituição diz que tanto
o processo judicial quanto o processo administrativo devem obedecer ao devido processo legal e ao contraditório, o que está sendo
obedecido na medida em que se judicializa apenas o que o cartório em si não pode fazer.”
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Sua Excelência então arremata, usando o verbo que deixa entrever
com clareza o gosto pela mudança no processo de execução e os olhos
serenos voltados para a desjudicialização: “A grande verdade é que hoje
estamos num outro tempo. (...) O momento agora é esse, de eficiência,
de agilização da resposta judicial, de agilização daquele que ingressa
tanto em juízo quanto no cartório de protesto de títulos”.
4o) GOVERNANÇA E INOVAÇÃO PARA MELHORIA DO
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
a) João Alves Silva, Assessor Especial do Banco do Brasil, fez
interessante análise interligada do crescente número de demandas no
Brasil, notadamente as execuções, com o fenômeno da desjudicialização
e das políticas de créditos das instituições bancárias e concluiu
dizendo que, quanto mais assertivas forem estas últimas, menor será a
inadimplência e, inversamente, quanto mais a política de crédito vier a
ser liberalizante, mais aumentarão os juros e maior será a inadimplência
e as cobranças dos respectivos créditos. Deixou patente em sua
exposição que “a judicialização é um desastre” se considerarmos o custo
dos processos para o País, em torno de R$ 7 a R$ 9 mil, assim como
destacou o elevado nível de confiança depositado nos delegatários
pelos consumidores de seus serviços prestados;
b) O Economista João Pedro Cortez trouxe à tona o problema
da elevada taxa de inadimplência no Brasil e a tímida recuperação de
créditos. Acenou para o elevado percentual de trânsito de duplicatas
na Cenprot (em torno de 97% dos títulos privados) e destacou a
necessidade urgente de se pensar em soluções que aumentem o escopo
do protesto e incentivem o pagamento, tendo em vista os trabalhos
paralelos que estão sendo realizados pelos birôs com cadastro positivo
e registradoras que se posicionam antes da cessão de créditos;
c) Ionara Gaioso, Presidente do IEPTB-DF, destacou a necessidade
de adequação dos tabelionatos de protestos às novas realidades do
mercado, bem como as dificuldades encontradas, na prática, em razão
da natureza dúplice dos serviços por eles prestados, ou seja, público,
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mas de forma privada. Relembrou a confiança que o Judiciário e a
sociedade depositam nos tabeliães de protesto, diante da transparência,
da segurança, da imparcialidade, da eficiência e da rapidez dos serviços
prestados, o que os diferencia de tantos outros serviços de qualquer
natureza. Salientou muito bem que, diferentemente da simples
“negativação”, os tabeliães de protesto observam a igualdade de
tratamento entre credor e devedor.
Abordou a questão da necessidade de aprimoramento do sistema
integrado nacional com o aumento de informações armazenadas em
“nuvens”, sem trânsito de arquivos, mas apenas com dados homogêneos,
o que, por outro lado, demanda investimentos, inclusive para o
desenvolvimento de plataformas replicáveis nos demais Estados, nada
obstante as dificuldades financeiras por todos vivenciada.
Postulou a ajuda da Cenprot para customizar a intimação
eletrônica, já autorizada pelo CNJ, de forma segura em observância
à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), de maneira a reduzir os
custos operacionais dos tabelionatos.
Por fim, ressaltou a importância de profissionalismo, governança
e investimentos, sem os quais não poderão os tabeliães de protesto
atender às expectativas dos jurisdicionados e do Poder Judiciário,
perfazendo-se a solução por intermédio de parcerias público-privadas.
Diante deste breve relato, não é difícil concluir que o Seminário
atingiu seus elevados objetivos, mérito que se atribui aos seus
organizadores e, de forma especial, à proficiência dos doutos
expositores nos temas por eles abordados, pois trouxeram à reflexão
importantíssimos dados e impressões abalizadas que, em muito,
haverão de contribuir para os desenvolvimentos social e econômico do
Brasil, reafirmando-se a magnitude do instituto jurídico do protesto,
da Cenprot e da desjudicialização, em convergência com a Agenda
2030/ONU-ODS.
Registro também a acuidade dos Doutores Léo Almada, Cláudio
Marçal Freire e Tiago Salles, por terem acolhido a nossa ideia de
transformar a exposição dos ilustres palestrantes em linguagem
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escrita, que terminou por ser concretizada, de forma exemplar, pela
Editora JC, de maneira a permitir e facilitar a todos os interessados
o acesso aos textos que estarão disponibilizados, doravante, em
bibliotecas de universidades, de tribunais, das corregedorias de
justiça, do Congresso Nacional e do Conselho Nacional de Justiça,
dentre outras, além do acesso virtual permanente mantido no canal
do Youtube da Revista Justiça & Cidadania.
Por último, dirijo os meus sinceros agradecimentos aos orga
nizadores deste Seminário, pelo convite que me foi dirigido para
participar do memorável encontro na cidade do Rio de Janeiro e, em
particular, pela honra de me proporcionar a oportunidade ímpar de
prefaciar esta magnifica coletânea de pensamentos multidisciplinares.
Florianópolis, 8 dezembro de 2021
Joel Dias Figueira Júnior

ABERTURA
TIAGO SALLES
Editor-Executivo da Revista Justiça & Cidadania
LÉO ALMADA
Presidente do IEPTB-BR
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TIAGO SALLES
Bom dia, senhoras e senhores. É uma enorme satisfação recebê-los
nessa nova edição do projeto Conversa com o Judiciário, da Revista
Justiça & Cidadania, que hoje vai tratar do “Protesto e sua Central de
Serviços como instrumentos de redução do custo de crédito”.
Para a abertura dos trabalhos, convido o Presidente do Instituto de
Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB-BR), Dr. Léo Barros
Almada.
Ele ingressou no Poder Judiciário em 1958, como “bagrinho”, na
a
6 Vara de Família do Rio de Janeiro. Em 1960, passou no concurso
para escrevente juramentado, cargo que assumiu no Tabelionato
do 1o Ofício de Protesto de Títulos da Cidade do Rio de Janeiro.
Foi o último presidente da Associação dos Titulares de Cartórios
do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação dos
Titulares Extrajudiciais do Brasil (ATEB). Depois, foi o fundador e
primeiro presidente da entidade que sucedeu a ATEB, a Associação
dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg). Fundou ainda o
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro e,
mais recentemente, o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do
Brasil, o qual preside desde 1989.
Dr. Léo, é uma honra estar com o senhor. A palavra é sua.

LÉO ALMADA
Serei rápido. Quero, inicialmente, agradecer a presença de todos os
colegas, magistrados e representantes do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). A todos, agradeço a presença.
Convidei especialmente três colegas que não são tabeliães de protestos,
o Márcio Braga, nosso decano, o Hamilton Barros, que era magistrado, e o
Adilson Mendes, que participou da comissão de 13 membros que os notáveis
registradores formaram na época da Assembleia Nacional Constituinte.
Vou justificar porque os convidei. À época, Márcio Braga era Deputado
Federal constituinte, Hamilton Barros era Juiz de Direito, e o Adilson,
como eu já disse, fazia parte da comissão de notáveis registradores.
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Quero aqui deixar claro, para quem não teve a oportunidade de
participar da Assembleia Nacional Constituinte, que foi no gabinete
do Márcio Braga que a Magistratura e os notáveis registradores se
plantaram. Era de lá que saíam as emendas que tínhamos que apresentar.
O Desembargador Thiago Ribas Filho, que fazia parte da comitiva
da magistratura, e o Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de
Carvalho também participaram. Nós éramos tão unidos, magistrados,
notários e registradores, que os magistrados confiavam a nós, sob
a batuta do Márcio Braga, a apresentação de emendas. O Márcio
corria junto aos colegas, porque havia um limite de cinco emendas
que o parlamentar constituinte podia apresentar, para pedir que eles
também apresentassem as emendas de interesse da magistratura. Eu
dizia naquela época, e continuo dizendo até hoje, que magistrados,
notários e registradores formam a família forense. Essa é a razão de eu
ter chamado aqui, hoje, o Márcio, o Adilson e o Hamilton.
Mas vamos chegar ao ponto principal desse encontro, que é o Instituto
de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil. Durante a Constituinte, nos
anos de 1987 e 1988, entendemos ser necessário fundar nosso instituto
de protestos e, para isso, convocamos colegas de todo o território
nacional – somos mais ou menos 3.700 cartórios de protestos. Coloquei
na minha cabeça que tínhamos que fundar o instituto exatamente no dia
da promulgação da Constituição e isso aconteceu. No dia 5 de outubro
de 1988, promulgada a Constituição, fundava-se também o IEPTB.
Com o passar do tempo, sentimos a necessidade de criar uma seção
em cada estado do território nacional. Novamente foi aquela loucura.
Está aqui presente o Cláudio Marçal e havia o Germano, um colega da
Paraíba, com quem, juntos, corremos todo o país fundando em cada
estado uma seção do Instituto. Entendíamos que tínhamos que fazer isso
para atender a sociedade brasileira, para nos aprimorar. Começamos a
nos reunir nacionalmente, com um evento a cada ano. Modéstia à parte,
os tabeliães de protesto que se reúnem em nosso Instituto são de uma
hegemonia extraordinária, porque trabalhamos sempre com o objetivo
de atender a sociedade brasileira.
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Há divergências quando discutimos alguns assuntos, mas sempre
convergimos para o mesmo ponto. Daí o nosso evento nacional
chamar-se Convergência, que realizamos anualmente em cada estado da
Federação. Infelizmente, com a pandemia, nem no ano passado, nem esse
ano pudemos realizar. No ano que vem, se Deus quiser, o próximo evento
será no Estado de Goiás.
Voltando ao nosso objetivo maior, que é o protesto de títulos, diria
que as mudanças exigidas ao tabelião de protesto para a manutenção
e viabilidade dos seus serviços impõem um olhar mais atento para
as dificuldades da classe, como os custos operacionais elevados com
estrutura e controles, o que gera a necessidade de centralização e
integração digital, para redução de custos e elevação da velocidade e
alcance da oferta de serviços, nos padrões que todo o mercado exige. (...)
Nosso desafio é a inclusão digital para maior eficiência e economicidade,
sem perder o diferencial da segurança jurídica delegada pelo Estado.
Os tabeliães de protesto estão organizados para cumprir plenamente
suas atribuições, os desafios das inovações tecnológicas e as novas
exigências do mercado. Como prometi, fui rápido e dou por encerrada
essa abertura.

PAINEL I
MEDIDAS DE
DESJUDICIALIZAÇÃO*1
Participantes:
ANDRÉ GOMES NETTO
Primeiro Vice-Presidente do IEPTB-BR
GEANLUCA LORENZON
Secretário da Competitividade e da Concorrência do
Ministério da Economia
ALEXANDRE CHINI
Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do STJ
SORAYA THRONICKE
Senadora da República

* Disponível no canal da Revista JC no Youtube: https://bit.ly/3npcnXO

26

“O PROTESTO E SUA CENTRAL DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTOS DE REDUÇÃO DO CUSTO DE CRÉDITO”

TIAGO SALLES
Teremos agora o painel “Medidas de Judicialização”, no qual contaremos
com a participação do Secretário de Advocacia da Concorrência e
Competitividade do Ministério da Economia, Dr. Geanluca Lorenzon, do
Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
Alexandre Chini, e da Senadora da República Soraya Thronicke (PSL-MS).
Para mediar o debate e apresentar os demais participantes, convido
o Primeiro Vice-Presidente do IEPTB-BR, Dr. André Gomes Netto.
Notário e Registrador do 5o Ofício de São João de Meriti, ele é bacharel
em ciências jurídicas e sociais, com pós-graduação em Direito Notarial e
Registral. Coautor de vários livros sobre o assunto, atua como professor
e palestrante convidado da Escola de Magistratura do Estado do Rio de
Janeiro (Emerj). É ainda membro do Comitê de Gestão da Tecnologia
da Informação dos Serviços Extrajudiciais do CNJ e Vice-Presidente da
Confederação Nacional de Notários e Registradores.

ANDRÉ GOMES NETTO
Senhoras e senhores, bom dia. Reiterando as palavras do nosso pre
sidente Léo Almada, é uma honra e uma satisfação tê-los conosco aqui no
Rio de Janeiro, num momento singular para a atividade de protesto de
títulos. Hoje, o protesto se notabiliza como uma das principais, se não a
principal ferramenta, para a desjudicialização. Todos já sabem da grande
dificuldade, uma verdadeira hecatombe, na questão do acervo judiciário
no Brasil, na questão dos executivos fiscais também. Precisamos repensar
o nosso sistema de Justiça. Essa reflexão chega a uma das conclusões
invariáveis de que o protesto pode ser a grande ferramenta, a ferramenta
pronta. Não vamos inventar a roda porque temos a ferramenta pronta,
com uma grande capacidade instalada, mas ainda subutilizada, com o
viés e a possibilidade de interoperabilidade, tanto com a Administração
Pública, quanto com os agentes de mercado.
Hoje, nossos convidados vão poder trazer suas visões, cada um em sua
expertise, de como o protesto pode ser esse grande colaborador para que
alcancemos a tão sonhada desjudicialização, a racionalização do processo

“O PROTESTO E SUA CENTRAL DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTOS DE REDUÇÃO DO CUSTO DE CRÉDITO”

judicial. Quem ganha com isso é a sociedade, a economia, agregando
valor com o barateamento do crédito, dentro do princípio dos vasos
comunicantes, tudo dentro de um mesmo sistema, um círculo virtuoso.
Vou passar a palavra ao Dr. Geanluca, que é o Secretário da
Competitividade e Concorrência e poderá nos trazer uma visão do
Ministério da Economia sobre como a nossa atividade pode, com esse
viés desjudicializante, cooperar com os agentes de mercado. A palavra é
de Vossa Excelência.

GEANLUCA LORENZON
Primeiramente, bom dia. É uma honra estar aqui com vocês. Agra
deço a inclusão do Governo Federal nessa discussão, especialmente
do Ministério da Economia. É realmente muito importante para
nós participar desse tipo de conversa. O Ministério da Economia
tradicionalmente não se envolvia com um tema assim tão afeto ao
sistema de protesto de títulos, aos registros públicos e aos fins judiciários
como um todo. Mas o nosso Ministério entende a relevância e – o mais
importante, porque queremos aqui ser muito honestos – o impacto para
a economia desses três pilares, motivo pelo qual hoje venho aqui, em
nome do Ministério da Economia, agradecer pelo convite e entender
a importância dessa parceria. O Ministério da Economia é o maior
Ministério da Esplanada, por isso quando conseguimos ter um consenso
para o trâmite legislativo ajuda bastante.
Ano passado, tivemos um dos maiores estímulos do planeta
em questão de custos, 8,4% do PIB (Produto Interno Bruto), um
percentual maior do que a média dos países emergentes, mais do que
o dobro, e maior do que a de países desenvolvidos. Tivemos uma das
políticas econômicas mais elogiadas pelos organismos internacionais.
Inclusive, ontem, o FMI (Fundo Monetário Internacional) falou que
a nossa política tem surpreendido, não só pelas medidas fiscais que
conseguimos tomar com muito sucesso no passado – tivemos uma
projeção de dívida muito abaixo do que os analistas internacionais e os
pessimistas brasileiros falavam, o que é muito bom para nossa economia
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– mas, principalmente, nas reformas microeconômicas. Falamos aqui de
marcos setoriais, marcos regulatórios, mas, infelizmente, quando temos
mais acesso à competência jurisdicional, ainda não entramos como país
nessa toada econômica. (...)
Não temos mais dinheiro para fazer política econômica com estímulo
fiscal, mas temos R$ 1,5 trilhão ao ano que é o Custo Brasil, o custo para
se produzir algo nesse país, comparado com o país médio da OCDE
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Não
estou nem comparando com os países com os quais de fato competimos
por empregos, como os países do leste asiático ou a China, estou falando
de um país rico, na média da OCDE. Pela primeira vez na história o
Governo Federal calculou esse valor, e parte dele passa realmente por
dois assuntos que hoje vamos discutir bastante: acesso ao crédito e
ineficiência regulatória. O acesso ao crédito nos custa em média R$ 200
bilhões ao ano e a ineficiência regulatória outros R$ 200 bilhões.
No mundo, todos vemos essa questão da desregulação, mas para o
Brasil é ainda mais importante pensar em novas ferramentas, porque
estamos em penúltimo lugar em qualidade regulatória. Quando olhamos
o critério específico de carga regulatória do Global Competitiveness
Index, somos o último. Então, no Brasil, desregulamentar, criar soluções
de mercado, soluções extrajudiciais, não é uma questão ideológica, é
uma questão de bom senso. Estamos muito na outra beirada da curva.
Quando falamos que é preciso se afastar um pouco e desestatizar
algumas coisas, o que nesse nosso contexto de hoje é desjudicializar,
estamos falando de bom senso.
Preciso ser honesto com vocês, sempre usamos como métrica de
ambiente de negócios o que chamamos de Doing Business, que é o ranking
mais importante de ambiente de negócios do mundo, mas que essa semana
foi cancelado pelo Banco Mundial por suspeitas de fraude por parte do
governo chinês, entre outros governos. Essa era a importância desse índice,
que era tão considerado para investimento externo que houve países que se
deram ao trabalho de fraudar, o que foi descoberto. Agora que o índice foi
cancelado, vamos ver o que vai acontecer, mas a metodologia acadêmica, a
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literatura por trás desse índice permanece. É baseado nessa literatura que
apoiamos essas iniciativas, em especial a iniciativa que vamos discutir hoje,
que é o projeto da Senadora Soraya. (...)
Estamos em 124o nesse ranking. O objetivo do nosso país é chegar ao
50o. Pela primeira vez na história o Brasil entraria no top 100 e, o que é
mais importante, com o pipeline para chegar no 47o. Parte disso envolve a
Lei de Ambiente de Negócios (Lei no 14.195/2021, originária da Medida
Provisória/ MP no 1.040/2021) e parte disso uma segunda MP que
devemos apresentar até o final do mês, uma MP gestada no Grupo IMK,
do qual eu acredito que o setor participe de algumas reuniões e consultas
públicas. Uma MP chefiada pela Secretaria de Política Econômica, mas
que vai trazer alguns avanços nas questões de registro e crédito.
Já vimos pensando em instrumentos para facilitar a Execução, do
ponto de vista da Lei de Ambiente de Negócios e, com isso, criamos
o SIRA (Sistema Integrado de Recuperação de Ativos), mas há uma
confusão sobre o porquê criamos.
Vocês sabem que o dado pertence ao cidadão, pela LGPD (Lei Geral
de Proteção de Dados/ Lei no 13.709/2018). Todos nós sabemos. Hoje,
se quero demonstrar antes de contratar um crédito, para depois facilitar
a Execução, que tenho um veículo, um título com o Ministério da
Agricultura e uma conta bancária com o Banco Central, preciso me valer
de vários documentos. O SIRA vai reunir todas as informações de ativos
e bens que você tenha, que o Governo Federal tenha, que o Denatran
e todos os ministérios tenham, e vai entregar isso para o cidadão e, se
necessário, para o juiz, de maneira facilitada. Acreditamos que como o
cidadão é o dono dos seus dados, ele vai poder, inclusive, disponibilizar
isso no contrato de crédito, para que uma vez sob posse do futuro credor,
ele possa usar essas informações que obteve legitimamente para executar
através do protesto, se conseguirmos avançar com os nossos projetos que
vamos discutir aqui hoje. (...)
Também entramos no Cadastro Fiscal Positivo e temos algumas
questões para a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional)
que são bastante importantes, centralizamos as informações do
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Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal), demos segurança aos prazos de prescrição e execução
de contratos, e desjudicializamos as cobranças administrativas de
conselhos profissionais através do sistema de protestos. Acho que vai
ser uma grande vantagem. Para vocês terem uma noção, um dos nossos
piores indicadores é o tempo de execução de contratos no Rio e em São
Paulo. Em São Paulo, especificamente, mais de 80% das execuções são
cobranças administrativas de conselhos. Você acaba colocando tudo
naquela fila, trazendo para o mundo dos protestos. Vamos ter uma
grande vantagem de desjudicialização e aceleração disso.
Finalmente, a discussão mais importante, que hoje eu quero escutar
o dia todo, é sobre o PL no 6.204/2019, que é um projeto muito
corajoso da Senadora Soraya, por entrar no meio da desjudicialização.
Não vou apresentar o PL aqui, porque acho que vai ser objeto
de discussão todo o dia, mas quero dizer que nós, como Ministério da
Economia, apoiamos a razão do projeto e agora vamos fechar um texto
de governo; preferencialmente o mesmo texto da Senadora Soraya, mas
vocês sabem que dentro do Governo será preciso circular por diversas
áreas. A boa notícia é que o colocamos como projeto prioritário e ele
vai receber a atenção necessária das nossas assessorias parlamentares.
Vou deixar aqui algumas provocações, que vamos discutir durante o
dia. São dificuldades que encontramos em Brasília, inclusive dentro do
Governo Federal, que queremos discutir com vocês, até para, quando
eu voltar lá, ter essa argumentação, como algo positivo. Temos que ter
uma desjudicialização, os atos não são tipicamente judiciais, são atos
mais procedimentais os da Execução. E temos o fato de que Portugal
se valeu da medida, o que acaba sendo bastante importante, porque
precisamos sempre de exemplos da nossa tradição jurídica. Sabemos
que, infelizmente, temos barreiras com alguns países para importar
instrumentos jurídicos. Algumas barreiras que já identificamos dentro do
Governo e temos lutado para mudar é chegar ao entendimento com base
em pareceres já existentes. Algumas jurisprudências do STF podem ser
um pouquinho mal interpretadas dentro do Brasil, sempre têm esse risco
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de que “e se o STF disser que é inconstitucional”, etc., o que para bastante
o Governo Federal nos pareceres e, obviamente, é uma interpretação
equivocada. Temos algum risco de sobreposição de estruturas, mas nada
que não consigamos trabalhar. Quanto mais desjudicializar melhor.
Nesse sentido quero parabenizar novamente a Senadora Soraya por mais
uma iniciativa excepcional, sobre a pretensão resistida, de você só poder
desjudicializar quando de fato tem uma pretensão no mundo material.
Isso vai ajudar muito no próprio caso da sobreposição de estruturas, mais
uma proposta legislativa da Senadora Soraya sem precedentes no Brasil.
Finalmente, temos o histórico de alguns projetos de lei que tentaram
entrar nessa execução mais direta, mas não foram à frente. Evidentemente,
nada disso é impeditivo, mas são barreiras que vamos precisar vencer no
Governo para chegarmos lá.
Estamos também anotando alguns outros pontos de desjudi
cialização que vamos apoiar. Acreditamos que devemos restringir
a AJG (Assistência Judiciária Gratuita), porque, pelos estudos que
temos, que são cada vez mais enfáticos, temos uma Assistência Judiciária
Gratuita abusiva. O custo para litigar no Brasil é muito baixo. Aliás,
há vários estudos sobre isso, o CNJ tem um estudo excepcional sobre
isso. Já chegou o momento de termos essa discussão. Na medida em
que precisamos tornar o custo do Judiciário em algo mais realista,
chegamos à óbvia conclusão de que alternativas extrajudiciais precisam
estar disponíveis. Essa alternativa que estamos discutindo hoje é uma
delas.
Temos também algumas questões mais procedimentais, a des
judicialização da fase de preparação do processo executivo também
é bastante importante. Obviamente, há algumas questões que não
trouxe na minha apresentação, mas há alguns pontos do processo
de conhecimento que queremos levar adiante. Queremos trazer o
open trial para o Brasil, que é toda a fase extrajudicial de instrução
de um processo. Queremos trazer o deposition, que é a fase de colher
depoimentos para entender exatamente o que é preciso levar à frente do
juiz. Queremos trazer a citação através de instrumentos que não sejam
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do Poder Judiciário, já estamos avançando com a citação on-line, mas
até mesmo uma citação de pessoa física, uma intimação, pode ser feita
por software-advogado, ou através dos sistemas que temos: o sistema de
protestos e o sistema de registros públicos.
Temos muitas iniciativas de desjudicialização, o que acreditamos que
seja o futuro. Nesse sentido, agradeço novamente a presença, agradeço o
convite e agora fico à disposição para conversar. Espero ter sido breve o
suficiente. Obrigado.

ANDRÉ GOMES NETTO
O Dr. Geanluca trouxe para nós uma análise macroeconômica do
impacto desse projeto tão pioneiro da Senadora Soraya Thronicke,
o PL no 6.204, como um grande facilitador disso tudo, porque o
superintendente dessa desjudicialização continua sendo o Poder
Judiciário. Isso também é uma garantia, porque esse recrutamento
poderia ser de um agente exógeno, mas há uma inteligência sistemática
muito grande, porque o Judiciário, na sua função de administrador,
continuará a controlar cada ato desses de Execução, já no âmbito
extrajudicial. Isso traz – e Vossa Excelência sempre traz uma análise
econômica bem feita – um valor agregado, minimizando riscos
sobremaneira. O tabelião de protesto já tem a sua função incrustada
no processo de execução, está lá no art. 517 do CPC (Código de
Processo Civil), já é praticamente a fase antecedente à Execução, com
o protesto das decisões judiciais transitadas em julgado. O “Código
Fux” notabilizou essa função extrajudicializante do protesto e
dedicou um artigo exclusivo para isso, que é o art. 517. Veja que é um
modelo judiciário e com repercussões econômicas muito imediatas.
Realmente, a Senadora Soraya está de parabéns, porque estamos diante
de uma verdadeira revolução. Ouso até dizer que haverá o antes e o
depois para o Judiciário brasileiro. Afinal de contas, os magistrados
possuem um dos mais difíceis concursos públicos. Então, você recruta
as melhores inteligências para aquelas lides que realmente requerem
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toda a inventividade, tudo aquilo que o Direito precisa para se tornar e
se manter vivo. É um modelo muito inteligente.
O Dr. Alexandre Chini, prezado amigo, hoje juiz auxiliar da
Presidência do STJ, foi Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de
Justiça, e tem uma visão muito holística do nosso sistema notarial e
registral. Quando estava na Corregedoria Nacional implementou
importantes provimentos, que atingiram beneficamente a atividade de
protesto no Brasil, notadamente o Provimento no 86/2019, que tratou
da postecipação de emolumentos, garantindo melhor acessibilidade do
usuário ao sistema extrajudicial. O Provimento no 87/2019 também,
que regulamentou a atividade de protesto pós-Lei de Duplicatas
Eletrônicas (Lei no 13.775/2018), foi um verdadeiro marco, diria até a
ressignificação da própria atividade de protesto. Passo a palavra a Vossa
Excelência, estamos ansiosos por lhe ouvir.

ALEXANDRE CHINI
Primeiro, queria dizer que é uma alegria tremenda estar aqui revendo
vários amigos. O último evento que participei sobre a atividade registral e
notarial foi uma edição do Convergência. Fiz amigos que me ensinaram
muito sobre a atividade notarial e registral, porque durante esse período
que nós ficamos na Corregedoria Nacional, trabalhando de forma intensa,
tanto a Anoreg quanto todos os outros institutos ligados à atividade
colaboraram em muito.
Sempre falo ao Ministro Humberto Martins – hoje disse a ele que
estava vindo para cá e ele mandou estender um abraço fraternal a todos
vocês, que foram muito importantes para que ele tivesse, acredito eu,
relativo sucesso como agente regulador da atividade – que o grande papel
do Poder Judiciário é efetivamente esse de regulamentar as atividades
notarial e registral; é orientar, não só fiscalizar e punir. Essa é uma das
atividades, mas a atividade principal é essa de dialogar. Tanto é que um dos
primeiros provimentos que ele fez foi para incluir as atividades notarial
e registral na Agenda 2030 do Poder Judiciário. O (Desembargador
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Carlos Vieira von) Adamek (presente no Seminário) lembra disso,
porque foi um dos autores desse provimento da Corregedoria junto com a
Conselheira Maria Tereza Uille Gomes, lembro muito bem disso.
Gostaria de agradecer muito ao convite que o Tiago Salles, o Léo
Almada e o Cláudio Marçal me fizeram, para voltar ao Rio e rever meus
amigos. Estar aqui falando para vocês é sempre uma alegria.
O protesto é um instituto medieval, que surge lá em 1389, se não me
engano. Ele surge também no Século XIV com o rito sumário, que vem
do Direito canônico, que temos hoje em nossa legislação representada
pelos juizados especiais cíveis, porque o rito sumário que havia no Código
de 1973, em 2015 desapareceu. Esse surgimento e desaparecimento do
rito sumário ao longo da história, (...) se dá em razão da ordinarização
desse procedimento, que vem se desenvolvendo e, dependendo da
situação política, some e desaparece. O procedimento sumário está aí
resistindo nos juizados especiais cíveis, mas o protesto também tem essa
origem, vamos dizer assim, medieval. Só não pode ser encarado como
um instrumento do passado, muito pelo contrário, é um instrumento do
futuro, que pode elevar não só a atividade do protesto a outro patamar,
como trazer junto toda a economia do país. O protesto hoje não serve só
como um instrumento de cobrança de títulos, é muito mais do que isso,
porque pode prestar vários outros serviços, principalmente a Cenprot,
com várias outras atividades afetas ao mercado de negócios o que pode
alavancar a economia do país, sobretudo trazendo dignidade empresarial,
como aquela que foi trazida pelo Provimento no 72 da Corregedoria, que
trata sobre a possibilidade de renegociar as dívidas já protestadas.
Por que desjudicializar? Porque o Poder Judiciário hoje ficou de um
tamanho tão gigante, com um orçamento tão absurdo, que é necessário
encontrar outras formas para que isso possa se desenvolver de forma
satisfatória. Hoje, pelo relatório Justiça em Números de 2020, gastamos
R$ 100 bilhões para manter a estrutura do Poder Judiciário. Só para
manter a Justiça Estadual são R$ 53 bilhões. Quando eu saí daqui, do Rio
de Janeiro, há três anos, eu acompanhava o relatório de atividade total
e o Tribunal de Justiça gastava R$ 4 bilhões para se manter. Hoje, são
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R$ 12 bilhões. Veja a estrutura que nós precisamos ter para dar solução
aos conflitos de interesses que surgem.
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O notário é um agente de saneamento de conflitos prévios que
podem ocorrer, na medida em que presta serviço de assessoria para
que os negócios jurídicos, de forma cautelar e preventiva, possam ter
uma estrutura que impeça litígios futuros. Essa é a grande função de
um consultor, de um orientador, para que o negócio jurídico ocorra de
forma adequada. (...) Isso, digo não só na atividade notarial, mas também
no registro. Quando você qualifica um título e vai levá-lo a registro,
também está prevenindo. Entender isso como uma atividade arcaica é
desconhecer totalmente as atividades notarial e registral.

Aqui no Rio de Janeiro, o tempo médio de um processo de
conhecimento é de um ano, isso na Justiça Comum. Uma Execução
leva de sete anos para frente. Falamos de Execução porque temos o
projeto da Senadora, que de alguma forma estudamos profundamente
para levar isso pelo menos ao conhecimento do Ministro Humberto.
Ele se empolgou muito com esse projeto, já que ele já tinha a visão de
implementar o protesto do título judicial, que está lá no art. 517, tanto
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que ele trouxe isso para a política nacional do Poder Judiciário. Em
todos os fóruns que ele participou, se pegarmos as cartas do Fonacor
(Fórum Nacional das Corregedorias), a Carta de Alagoas, ele coloca
“incentivar o protesto de sentença”. Isso não é grande novidade. Em
2017, quando houve um encontro de corregedores nacionais do Poder
Judiciário, lá em Minas Gerais, também foi essa a ideia decidida.
Hoje, o rito comum está se mostrando mais eficiente do que o rito
sumário da Lei no 9.099/1995, que demora mais tempo para se julgar.
Então, daqui a pouco o rito sumário vai desaparecer.
Essa é a disposição dos órgãos do Poder Judiciário com relação à
geografia do Brasil. Você vê que toda a estrutura judicial das comarcas e
dos fóruns está geralmente ligada à faixa litorânea, o que representa que
10% de toda a população brasileira não tem assistência direta de uma
unidade judiciária na sua cidade. (...)

As atividades notarial e registral, ao contrário do que as pessoas
entendem, como atividades só nossas, uma invenção do Brasil, fazem
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parte do Direito ibérico e foram evoluindo desde a queda do Império
Romano, estando presente em 89 países. Sete entre dez das maiores
economias do mundo (Alemanha, França, Japão, China, Rússia,
Indonésia e Brasil) têm atividades iguais as nossas, do jeito ibérico, 22
dos 28 países que compõem a União Europeia, 15 dos 20 países do G20.
É um modelo que abrange dois terços de toda a população mundial.
Temos 13.779 cartórios, dentre os quais 3.779 cartórios de protesto.
Isso mostra a capilaridade das atividades notarial e registral e a visão
política que sempre houve, não só na Lei dos Notários e Registradores
(Lei no 8.935/1994), mas em toda a política ditada pelo Poder Judiciário,
sobretudo pela Corregedoria Nacional, buscando a eficiência da atividade
e a competência de cada uma de suas atividades. A Lei dos Notários e
Registradores define a competência do protesto, do registro de imóveis,
títulos e documentos e registro civil de pessoas naturais. Há um texto do
professor Joel Dias Figueira Júnior que diz que tudo converge cada vez
mais para a especialização das atividades prestadas em todos os ramos do
saber. Isso é muito importante, porque a eficiência do protesto não pode
ser confundida com a eficiência do Cartório de Notas.
Quando você passa num concurso, é evidente que precisa ter o
conhecimento, tirando o Estado de São Paulo que, se não me engano,
tem um concurso específico. Em outras unidades da Federação não
existe concurso específico, você faz as provas e depois, pela classificação,
vai poder escolher o seu cartório. No decorrer do desenvolvimento você
vai se especializar. O protesto tem um rito específico definido pela lei,
não só a qualificação do título, há também o rito sumário. Você tem
que registrar o título, intimar a parte, receber eventuais impugnações,
receber o dinheiro e pagar. O Cartório de Protesto de Títulos está
absolutamente afinado com todas as questões relacionadas, por exemplo,
à desjudicialização proposta pela Senadora.
É evidente que se você pensa em pulverizar isso para todos os cartórios,
você na verdade vai tirar a eficiência do próprio projeto. Tem que focar é
na especialização. Em todos os provimentos da Corregedoria Nacional,
pelo menos os que de alguma forma participei, sempre se preservou as
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atribuições de cada uma das atividades e a territorialidade. Tanto é que o
Provimento no 87/2019 fala disso.
Sobre “função notarial e desjudicialização”, que é nosso tema, temos
vários exemplos. A desjudicialização é um sucesso. Hoje, ninguém pensa
em fazer um inventário judicial. Se tiver condições de pagar, vai fazer um
inventário extrajudicial. Você vai fazer demarcação de terras no Cartório
de Protestos? Não, você vai fazer no Registro de Imóveis. Você não vai
fazer usucapião no Registro Civil de Pessoas Naturais, você tem que ir
ao Cartório de Notas para depois fazer o procedimento no Registro de
Imóveis. Cada um na sua competência, cada um na sua atribuição, cada
um na sua eficiência.
Outros exemplos? O próprio provimento da Corregedoria
(Provimento no 73/2018) em que você tem atos administrativos que
tratam de paternidade socioafetiva, retificação administrativa de
registro, averbação ou alteração do prenome. Sempre a Corregedoria
Nacional, quando atua dessa forma, observa a competência e a
especialidade de cada atividade.
O CPC traz uma desjudicialização, a consensualidade, no art. 3o,
e várias formas de desjudicialização, agora na fase de Execução. Isso é
tão importante que o Colégio Nacional de Corregedores, em 2017, já
apontava o protesto de sentença como solução eficiente para diminuir o
número de execuções que existiam no sistema, por exemplo, dos juizados
especiais cíveis. Isso é ignorado. A maioria dos juízes não conhece esse
dispositivo legal, não sabe como aplicar, já vi juiz mandando fazer a
penhora e julgando extinto o processo. Não tem nada a ver uma coisa
com a outra. É mais uma forma de dar publicidade, porque a nossa
sentença não dá publicidade como o protesto dá. Só quem sabe quem
foi condenado é o autor, o réu e eventual terceiro interessado, o resto da
sociedade não. Um carnê das Casas Bahia tem mais eficiência coercitiva,
se você não pagar, do que uma sentença judicial. Agora, quando você leva
ao protesto, a coisa fica diferente.
Ainda como exemplo de desjudicialização, a Lei no 14.043/2020,
que institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, alterou o
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art. 9-A da Lei Tributária (Lei no 9.430/1996). Antes, para fazer uma
ressalva com relação a créditos, tinha que propor uma ação, tinha que
judicializar. Hoje, não, basta o protesto. Então, veja que a tendência
legislativa é a da desjudicialização. Quando o art. 9-A diz que na hipótese
de inadimplência do débito, as exigências de judicialização poderão ser
substituídas pelo instrumento de que trata a Lei no 9.492/1997, que lei é
essa? A Lei do Protesto. Agora, no meu imposto posso fazer essa ressalva,
antes tinha que entrar com uma ação judicial, movimentar a estrutura
judicial com um processo que, segundo estudo recente, custa em média
R$ 5 mil. Uma das justificativas do projeto da Senadora é justamente
trazer uma economia de R$ 63 bilhões. O PL no 6.204/2019, que trata
da desjudicialização da execução civil do título executivo judicial e
extrajudicial, de autoria da senadora, que eu não vou entrar no tema, de
forma absoluta, porque não tenho conhecimento para fazê-lo.
Nos termos do art. 1o da Lei no 9.492/1997 o “protesto é o ato formal
e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de
obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. Essa é a
melhor definição que há de protesto. Quem fez a redação desse texto é um
gênio e deveria receber uma medalha, não sei se Léo Almada e Cláudio
Marçal concordam. A vantagem e a alegria que eu tenho de ter participado
durante dois anos da Corregedoria Nacional foi conhecer essas pessoas,
todas de forma profunda, e poder aprender o que não está em livro nenhum.
Muito bem, o protesto é uma atividade efetivamente essencial para a
economia do Brasil e para os negócios, mas que não está tendo o olhar
necessário pelos órgãos reguladores e pelas corregedorias, porque a perda
da eficiência é muito grande. Quando a Cenprot emite os números
gigantescos de informações que tem, em razão do Provimento no 86/2019
ter instituído isso, por determinação do art. 41-A – ao contrário das outras
centrais, de registro de imóveis, E-Notariado e tudo isso que há por aí, a
Central de Protestos foi uma imposição da lei, de adesão obrigatória, sob
pena de responder processo disciplinar – os números são fantásticos.
O que foi que o Ministro Humberto visualizou dentro dessa política
toda? Quando nós chegamos na Corregedoria, cada estado tinha, e tem
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hoje ainda, a sua tabela de custas. Não sei se seria interessante que se
nacionalizasse uma tabela de custas, para evitar eventual concorrência
entre estados. Você tinha um estado como o Rio de Janeiro, no qual a
postecipação de emolumentos era só dos convênios públicos. Você tinha
outros estados que não tinham postecipação de emolumentos. Eu tinha
participação aqui – junto com o Ministro (Antonio) Saldanha, na época
da Desembargadora Leila Mariano – na feitura dos provimentos que
resultaram na postecipação dos convênios públicos, porque a postecipação
não existia para os particulares nem para as empresas. Levei essa
preocupação para o ministro, mas ele já a tinha, porque o Desembargador
Fernando Norberto, Presidente do Tribunal de Justiça Pernambuco já
tinha levado isso a ele. Já tínhamos feito um estudo e havia também o
sucesso do Estado de São Paulo. Numa das revistas “Cartórios e você”,
na capa o Cláudio Marçal falava dos dez anos da Lei de Postecipação.
O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, perdia dinheiro, porque iam
protestar em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, o que acontecia de
forma generalizada. Então ele viu que tínhamos que fazer alguma coisa,
pensar no todo. Fez então a postecipação dos emolumentos, o que foi
muito aplaudido pela atividade, mas hoje gerou uma perda de 40% a 60%
da postecipação. Com essa perda de receita é preciso investir em outras
ferramentas que a lei permite, serviços acessórios previstos não só na Lei
do Protesto, mas no próprio Provimento no 87/2019, que quando cria a
Central, no art. 21, diz que ela vai poder fazer outros serviços acessórios.
Quais serviços? Os serviços acessórios que o mercado demanda, o
que os bancos demandam, porque a Central tem 90% ou 96% de todos
os títulos bancários circulando. O banco deixou ao longo do tempo de
ter um determinado departamento que fazia a conferência e isso passou
para a Central. Na minha visão, posso estar enganado, como a Central
tem autorização para fazer os serviços acessórios, e o Provimento no
86/2019, no art. 21, quando fala de taxa de serviço não criou tributo,
está falando da taxa de conveniência desses serviços acessórios, que não
são repassados ao consumidor final, ela eventualmente poderia não estar
inserida no Provimento no 107/2020, quando ele trata de impossibilidade
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de se cobrar por serviços daquelas entidades que não estão impostas por
determinação da própria lei, que é o art. 41-A.
O Provimento no 87/2019 criou a Central, que deu nova unidade
nacional. Foi feito com muito cuidado e diálogo com a Anoreg, com
todos os institutos de protestos, foi uma construção que se desenvolveu
não no desespero de uma pandemia. É anterior.
O que possibilitou e determinou a Central foi o art. 41-A da Lei
o
n 9.429/1997. A previsão legal para que haja cobrança pelos serviços
acessórios, não notariais e registrais, prestadas pela Central de Protestos,
está no art. 41-A e no art. 21 do Provimento no 87/2019.
Essa situação com relação à necessidade do protesto também
estava lá naquele 75o Encoge (Encontro do Colégio Permanente de
Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça), que falou em incentivar
a adoção do protesto extrajudicial de sentença para satisfação rápida,
eficaz e econômica das obrigações reconhecidas judicialmente, visando
a redução do acervo processual de Execução.
Essa é uma política nacional do Poder Judiciário. A Carta do II
Fonacor (Fórum Nacional das Corregedorias) diz isso; depois veio
a Carta de Alagoas também, participamos de todas elas. A Política
Nacional de Solução dos Conflitos entra nas atividades notarial e
registral, tanto que temos o Provimento no 67/2018, que dispõe sobre a
conciliação e a mediação nos serviços notariais e registrais no Brasil, e o
Provimento no 72/2018, que trata de dívida protestada.
Dentro da situação que temos hoje, de pandemia, e a situação
referente aos créditos, tínhamos que pensar em transformar os cartórios
em cartórios da cidadania, seja empresarial ou dos consumidores,
sobretudo os hipervulneráveis, idosos, que estão cheios de crédito,
antes do protesto. Pensar em um provimento ou em uma alteração
legislativa que possibilite que os cartórios atuem não só na dívida
protestada, como agentes de conciliação e negociação, mas antes do
protesto da dívida, com a quantidade de inadimplentes que temos
hoje, visando mais o resgate da cidadania, porque temos os idosos e
todas essas pessoas que pegaram empréstimos e podem querer fazer
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um acordo, antes mesmo que suas dívidas sejam protestadas. Por que
o cartório não poderia fazer esse procedimento e trazer essa cidadania,
esse resgate para todos?
Para encerrar, a Central de Protestos, sobretudo a relação que ela tem
com todo o mercado, tem que ser observada como a última ferramenta
que pode levar a atividade de protesto à busca da eficiência e do sucesso.
Se essa Central não for para frente, a atividade de vocês pode não ir
também, pode ser extinta. O provimento no 86/2019, que foi pensado
para incentivar o protesto com a postecipação do emolumento, pode
ter trazido uma situação de falta de receita. Temos a possibilidade de
outros serviços, que o mercado exige. Se você não oferece esse serviço
pelo qual eles querem pagar, porque precisam disso, vão procurar outra
ferramenta, outro borderô qualquer, o Serasa, o Banco Boavista, enfim,
todo mundo que pode prestar esse serviço e retirar não só a atividade
em si do mercado, mas os emolumentos que são recolhidos para o Poder
Judiciário, não podemos esquecer que também temos essa parcela.
Há o incentivo estatal para que essas atividades possam se desenvolver
de forma organizada e estruturada. Todo mundo está se sacrificando,
cada um dentro do seu setor, mas os cartórios de protestos, com toda
a modernidade que foi colocada, com alguma colaboração do Ministro
Humberto Martins – criando a postecipação, criando a Central,
possibilitando o pagamento parcelado, a intimação da forma como foi
feita no período de pandemia – traz um horizonte muito bom para
uma atividade que vem perdendo receita, diminuindo de uma forma
significativa e tendo um sacrifício grande. Não podemos esquecer que
há cartórios vagos, que poderiam ser incorporados, para que a atividade
sobreviva e não desapareça como o procedimento sumário, que nasceu
junto com o protesto na Idade Média e já foi embora há muito tempo.
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COLABORAÇÕES:
LÉO ALMADA
Peço liçença para me dirigir à Senadora Soraya. Senadora: só para
colaborar, existe um estudo da PGFN, de alguns anos atrás, que chegou
à conclusão de que somente 1% das ações de execução fiscal tinham
resultado. Leva-se um período de, em média, oito anos e dois meses no
prazo geral de tramitação de um processo desses. De todos os processos,
só 1% paga. Conosco existe uma outra grande vantagem: ninguém paga
nada para protestar, enquanto nas execuções fiscais paga-se as custas. No
protesto não se paga nada e se recebe em uma semana. Só a título de
colaboração com a senhora.

ANDRÉ GOMES NETTO
Se você me permite completar a sua fala, Léo, o CNJ, em um
pedido de providências, Senadora, recomendou que todos os tribunais
do país incentivassem o protesto da dívida ativa. Foi estabelecido
o prazo de oito anos e meio para essa tramitação e a sucumbência
extrajudicial é infinitamente inferior àquela que seria judicial. A então
conselheira Morgana Richard notabilizou muito bem a economicidade
para o próprio devedor. Ou seja, para o próprio devedor é muito mais
vantajoso ser cobrado no extrajudicial, no protesto. Foi uma evolução,
me permita essa digressão, esse estudo muito bem feito pelo plenário do
CNJ, que acabou eclodindo em 2012 na alteração do art. 1o da Lei no
9.492/1997, para dizer que a certidão de dívida ativa é título protestável.
Desse artigo foi proposta uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
no STF, com a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, inclusive
com o voto muito singular do nosso Ministro Luiz Fux, dizendo que
muito pelo contrário, não há inconstitucionalidade, não há nenhum
tipo de sanção política ao contribuinte, porque ele também tem uma
vantagem, vai desembolsar muito menos do que seria na sucumbência
judicial, com custas judiciais muito superiores.
Isso tudo nasceu de uma gênese muito interessante e faço aqui mais
uma digressão, porque essa análise partiu da Corregedoria Geral da Justiça
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do Rio de Janeiro, quando, em 2009, responde a uma consulta do então
Secretário de Fazenda Joaquim Levy, depois guindado a ministro,
que perguntava se era legal o protesto de dívida ativa. Nosso prezado
Desembargador Cláudio Brandão, à época juiz auxiliar da Corregedoria,
emitiu parecer emblemático, que foi inclusive encampado pelo CNJ
como razão de decidir, e a partir disso reorientou o posicionamento do
Judiciário brasileiro enquanto política judiciária nacional, que acabou
virando então direito positivo. Só para complementar o histórico da sua
fala bem pertinente, Léo.
Hoje, é um dia para pensarmos o protesto e também o nosso Judiciário
e gostaria de trazer o testemunho de quem participou dessa história.
No PL no 9.327/2017, que tratou das chamadas duplicatas eletrônicas,
naquela ocasião, o mercado, o sistema financeiro e o Banco Central do
Brasil, dentro daquela Agenda BC+, queriam que realmente a nossa
economia ingressasse na era 100% digital, a economia 4.0. O recebível
mais utilizado no Brasil, a grande invenção do Direto Cambiário
brasileiro, inovando as então letras de câmbio, era a duplicata. Na Lei no
5.474/1968, já completando seus 50 anos em 2018, o legislador pensou
que seria possível proscrever o protesto na integração da relação credordevedor para a constituição do título executivo. Pensou que proscrever o
protesto poderia ser medida de modernização, que talvez uma entidade
registradora e emissora de duplicatas, contratada por um credor, poderia
fazer as vezes de um agente com suposta imparcialidade, ele que já
teria sido contratado pela parte economicamente mais forte, o credor.
Como isso tudo seria possível? Juntamente com alguns dos colegas, fui
naquela ocasião ao Parlamento brasileiro, participei de audiência pública
para tratar dessa questão específica, no Banco Central do Brasil, e lá
nós conseguimos notabilizar que o Brasil aderiu ao sistema cambiário
continental. O que é isso? Nosso sistema cambiário aderiu ao modelo
da Lei Uniforme de Genebra, presente em 92 países, ou seja, o protesto
não era uma jabuticaba brasileira, não era uma invenção que só existe
no Brasil. Como falou muito bem o Dr. Alexandre Chini, é necessário
esse protesto exercido por um agente com aquela imparcialidade própria
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do juiz, com a equidistância entre credor e devedor. Todos os títulos
cambiários brasileiros submetem-se necessariamente à Lei Uniforme de
Genebra, por isso, inclusive, encontramos no art. 25 da Lei no 5.474/1968
a expressa disposição: “aplicam-se à duplicata e à triplicata, no que couber,
os dispositivos da legislação sobre emissão, circulação e pagamento das
Letras de Câmbio”. Ora, então o Parlamento entendeu que não poderia
proscrever o protesto.
Só que temos um problema. Esse protesto tem que passar a ser
interoperável, porque imagine, senhora Senadora, que no momento em
que concede crédito o mercado utiliza a inteligência artificial e todos os
parâmetros possíveis para saber se está diante de um bom ou de um mal
pagador, para antecipar problemas, prejuízos, custos…
O protesto de per si, naquela ocasião conseguimos demonstrar
ao Parlamento, traz alto grau de desjudicialização. A nossa intimação
é pessoal. Não sei se os senhores sabem, o Nação Jurídica, em 2018,
estabeleceu o rol das 20 ações mais recorrentes por dano moral na Justiça
brasileira. A segunda posição é a discussão do devedor pelo fato de não
ter sido efetivamente cientificado de que corria uma dívida contra si.
Esse devedor só vai saber que aquela dívida existia quando está prestes
a fazer suas compras de Natal, para comprar um presente para seu filho.
Senhores, o protesto é necessariamente feito através de uma intimação
pessoal. Imagine o custo para o Judiciário brasileiro para a manutenção
de demandas cujo objeto é aferir se foi ou não foi cientificado, se pode
ou não pode conseguir exercer a sua ampla defesa, o seu contraditório.
Senadora, eu, Dr. Alexandre Chini, meus queridos amigos Dilson
Chagas, Celso Belmiro e Eduardo Sócrates acabamos de lançar um livro,
onde conseguimos coligir informações que são emblemáticas e podem
corroborar esse belo trabalho que Vossa Excelência tem feito. A cada dez
mil títulos encaminhados a protesto no Brasil, apenas sete obtêm sustação
cautelar provisória. E a cada 25 mil registros de protestos, apenas um
obtém cancelamento judicial definitivo. Senhores, essa é a demonstração
patente da higidez dessa atuação do tabelião de protesto enquanto
representante do Estado, com oficialidade e todos os seus predicados.
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Então, o protesto de per si já possui essa conotação desjudicializante na
essência. Porém, naquela ocasião, em 2018, o legislador entendia que o
protesto não poderia ser proscrito, mas deu a ferramenta para que hovesse
a padronização. Na verdade, somos 3.779 tabeliães de protestos, com
3.779 procedimentos, com 27 códigos de normas de 27 corregedorias
diferentes, com 27 leis de emolumentos diferentes. O mercado
sinalizou que dessa forma não ia dar, e nos atribuiu a responsabilidade
de nos tornarmos interoperáveis, com a obrigação de compartilharmos
informações. Por quê? Porque naquela ocasião da Agenda BC+ já se
estava estudando até mesmo a questão, por exemplo, do open bank.
O Brasil, que teve como referência o modelo inglês do open bank, foi
até mais vanguardista e ousado. O Parlamento queria que a matriz da
Central – e não se está falando da prática de atos notariais e de registro
em sentido estrito, jamais, aquele ato vai continuar a ser feito lá pelo
tabelião, na ponta – fosse colocada no mercado não como um sistema de
arquivos, mas como um sistema de dados on-time, o que vai requerer de
nós investimentos de dezenas de milhões de reais, sem os quais, sem essa
integração, o protesto não vai possuir utilidade econômica.
Estamos aqui, meus amigos, diante de uma seleção natural de mercado.
Todos os parlamentares falavam isso. Um grande advogado, um dos
maiores do Brasil, me disse que sua maior tranquilidade é poder ter um
instrumento de protesto com fé pública para ingressar em qualquer
ação, porque ali tem presunção de definitividade. Então, senhores, com
base nesse histórico, essa foi a gênese do art. 41-A da Lei Federal no
9.492/1997. Ele estabeleceu que os tabeliães de protesto – vejam, não
estamos falando de entidade de classe –, vão ter que manter, em âmbito
nacional, central de serviços eletrônicos compartilhados, que prestará
ao menos os seguintes serviços… Quis o legislador, e foi condição do
próprio Banco Central do Brasil, com uma lógica muito premente, “nós
não sabemos quais serão as demandas do mercado, mas os senhores terão
que ser capazes de atendê-las”.
É a customização dos serviços. O mercado não quer saber se alguém tem
ou não tem um protesto tirado contra si. Ele quer entender a inteligência
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destas informações. Por exemplo, um devedor, em quanto tempo ele paga
essa dívida no cartório de protesto? Ela paga no tríduo legal, antes do
protesto? Ele é protestado? Sim, mas em quanto tempo ele cancela? Em 15
dias? Em 30 ou 90 dias? Em seis meses? Senhores, tudo isso é informação
crucial para que o mercado possa saber se está ou não diante de um bom
pagador. Se a sua chance de calote é premente ou não é. O mercado não
tem estas informações do tabelionato de protesto, numa realidade em
que a regra é o compartilhamento de informações. As informações sobre
todos os clientes de bancos serão trocadas, respeitadas as leis de regência,
respeitada a LGPD, mas essas são informações cruciais para o mercado.
Estes serviços não são exaurientes e essa Central tem uma
característica muito interessante, que nenhuma outra atribuição notarial
e registral possui. Ela tem uma dupla feição de regulação, porque no
inciso primeiro se estabeleceu a possibilidade dos tabeliães de protesto
emitirem duplicatas, sob a forma escritural, leia-se eletrônica, observado
o disposto na legislação específica, inclusive quanto ao requisito de
autorização prévia para o exercício da atividade de escrituração pelo órgão
supervisor, e aos demais requisitos presentes na regulamentação por
ele editada. Leia-se, senhores, o Banco Central do Brasil. Nossa função
típica é não concorrencial, é oficial, porém, essa é uma atividade que
outros agentes de mercado poderão fazer. Teremos que nos submeter
a esta regulamentação. Ou seja, temos o CNJ, que é nosso grande
superintendente, e é ótimo que assim o seja, e temos que atender a essa
regulamentação do Banco Central. Essa Central vai proceder à recepção
e distribuição de títulos e, um fato muito importante, disponibilizar
consulta gratuita contra os devedores inadimplentes em todo o país.
Só para os senhores terem uma ideia, no Registro Civil de Pessoas
Naturais, que detém atos da cidadania de crucial importância para o
país, hoje, se um dos senhores quiser pesquisar um nome e um CPF onde
possui o seu registro de nascimento, apenas encontrará essa informação
nos estados de Pernambuco e São Paulo. No mais, não encontrarão
onde determinado assento de nascimento foi realizado. Hoje, graças
ao parágrafo segundo do art. 41-A da Lei no 13/775/18, com a adesão
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obrigatória de todos os tabeliães de protesto do Brasil à CENPROT,
em cinco segundos se sabe onde foi lavrado um protesto em relação a
determinado CNPJ ou CPF. Não há nenhuma atividade judicial com
esse grau de integração.
Partindo do art. 41-A veio o Provimento no 87/2019 da Corregedoria
Nacional de Justiça. Essa regulamentação foi um marco para o mercado.
Está dito em seu art. 16 que a Cenprot será operada e mantida conforme
deliberação da assembleia geral dos tabeliães de protesto, podendo ser
delegada à entidade nacional representativa da categoria. Assim o foi, na
cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, no ano de 2019, quando
todos os tabeliães de protesto do Brasil delegaram ao IEPTB-BR a
execução dessa missão que o legislador nos conferiu.
Eu também diria que o art. 19 do Provimento no 87/2019 é um grande
marco de disrupção administrativa, Senadora, porque é uma grande
matriz, não só da pertinência temática, sobre o que o Dr. Alexandre Chini
falou bem, mas porque demonstra o acerto da mens do projeto de Vossa
Excelência. Porque é muito importante ter integração nacional, mas é
importante que haja a autotutela da atividade. Os próprios tabeliães de
protesto terão que regular o cumprimento de prazos, procedimentos, e
alertar a Corregedoria Nacional de Justiça quando houver algo de errado
acontecendo em determinado tabelionato, que é recalcitrante ou não
quer atender às normas. Aí o sistema funciona com higidez ímpar. Os
tabeliães poderão realizar auditoria com monitoramento automático
do descumprimento de prazos, horários e procedimentos incumbidos
ao tabelião de protesto, atividade denominada autogestão on-line, com
geração de relatórios a serem encaminhados ao juízo competente e,
quando for o caso, à Corregedoria Nacional de Justiça e à respectiva
corregedoria. A atuação é preventiva, com o propósito de autogestão da
atividade, notificando os tabeliães que incorram em excesso de prazo.
Só para que tenham uma ideia, já comunicamos à Corregedoria Nacional
de Justiça algumas dezenas de casos e bastou chegar lá na corregedoria e
depois à corregedoria local para que, em uma semana, 95% de quem estava
numa certa letargia resolvesse operar como manda a lei. Esse é um fator
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muito importante para a aplicação da extrajudicialização da Execução,
já termos todo o instrumental para isso. É uma prerrogativa inédita no
setor extrajudicial, possibilitando a automação e a profissionalização do
segmento. Mais uma vez, o nosso agradecimento à Corregedoria Nacional
de Justiça, porque sem este Provimento no 87/2019 não teríamos a
possibilidade da padronização do protesto no Brasil.
Hoje, estamos tendo a chance de ser o fiel da balança. O que está
acontecendo é que hoje o mercado age sem prévia normatização. O
mercado vai lá e faz, depois procura a norma para aquilo. É o touro de Wall
Street, que não encontra nada pela frente, é a força bruta da economia.
Os senhores vão perguntar se isso é bom ou ruim. Nós já estamos vendo
vários equívocos, inclusive se fala em “fé tecnológica versus fé pública”.
Posso saber que determinada pessoa é emissora de um documento, mas e a
qualificação jurídica desse documento? Pode ou não pode haver compra e
venda naquela situação? É o mesmo que pensar que para casar os nubentes
preciso saber se há algum impedimento. Essa qualificação notarial não pode
ser suprimida. Ela é a responsável por índices maravilhosos, praticamente
nenhum protesto no Brasil é sustado ou cancelado. É graças a essa atuação
do tabelião de protesto enquanto profissional do Direito.
Queremos que a segurança jurídica esteja em pé de igualdade com a
tecnologia. É isso que caberá a nós enquanto operadores dessa Central
Nacional de serviços eletrônicos compartilhados. Isso é o que fará com
que haja realmente proteção e recuperação de crédito, a ampla defesa
e o contraditório juntamente com tecnologia e informação. Hoje, essa
é a estrutura básica da Cenprot, esses são os serviços disponibilizados:
Central de Duplicatas, Certidão, Central de Remessa de Arquivos
(CRA), Consultas, Instrumento de Protesto, Anuência e Cancelamento.
Quanto à Central de Duplicatas, estamos sendo cobrados pelo
mercado, mas ainda não temos os recursos financeiros para isso. Como
o Dr. Chini mencionou, o Provimento no 86/2019 foi muito bom para
os apresentantes, muito bom para os credores, desonerou a apresentação
dos títulos. Por exemplo, hoje, um cliente de banco, que antes tinha que
pagar a tarifa do banco para a cobrança, também tinha que antecipar o
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valor dos emolumentos. Essa não antecipação foi uma grande notícia,
uma notícia relevante de mercado. E os tabeliães de protesto foram
para um imenso sacrifício. Hoje, continuamos tendo o mesmo trabalho
de antes, só que com 40% da arrecadação que tínhamos. Hoje, nesse
nosso Brasil continental, Senadora, muitas serventias estão, com muito
sacrifício, conseguindo manter as portas abertas, inclusive, muitos
colegas infelizmente estão entregando as delegações, como já aconteceu
no Estado do Rio de Janeiro.
É um grande desafio para nós. Porque temos um trabalho a fazer e
precisamos do apoio institucional da nossa Corregedoria Nacional de
Justiça para que consigamos atender a essa demanda de mercado, que
vai ser um facilitador para a atividade, vai alavancar, vai ser um vetor
de atração de movimento para dentro do ecossistema, superintendido
pelo mesmo Poder Judiciário. Então, precisamos conseguir fechar essa
possibilidade, sem a qual o protesto não vai ser guindado a esse patamar
de eficiência tecnológica de mercado. Essa seria a função da Central de
Duplicatas.
A CRA tem tráfego eletrônico através de uma única porta de entrada
e saída em todo o país. As consultas são necessárias. Como falei, hoje
há uma demanda do mercado, de que grandes empresas não tenham um
protesto tirado contra si sem que sejam avisadas um pop-up que diga:
“apontou aqui contra a empresa um título”. Eles querem ser avisados para
rapidamente se provisionar e pagar essa dívida, antes da lavratura do
protesto. São serviços além do protesto que o mercado demanda. Com
o Instrumento de Protesto eletrônico, a Anuência e o Cancelamento
eletrônicos, hoje o credor pode ir lá na Cenprot, em qualquer lugar do
Brasil, e já deixar consignada a sua autorização para cancelamento. O
mesmo devedor pode saber o que ele já tem de autorização para poder
cancelar sua dívida, ir ao site da Cenprot e providenciar esse pagamento.
Tudo em um único lugar referentemente aos 3.779 tabelionatos.
Digo mais, isso impõe às empresas e aos bancos economia na casa dos
bilhões, porque, senhores, esse trabalho era feito pelas chamadas empresas
terceirizadas, que eram como despachantes que oneravam o custo dessa
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operação. Tudo isso foi enxugado graças à existência interoperável da
Cenprot. Tudo num único lugar. Bilhões de economia para as empresas,
para as operações.
Há também as certidões em meio eletrônico. Essas são as bases
atuais não exaurientes, como os senhores viram lá no 41-A, que foi o
mote do próprio legislador federal. Essa é a Cenprot no caminho da
desjudicialização.
Hoje, o mercado reclama a solução negocial prévia. Hoje, a tônica
é a do não confronto, o de sentar à mesa, o que os americanos chamam
de KYC, know your client. Você tem que conhecer o seu cliente. Senta,
vai conversar com ele, tenta compor. Os senhores já imaginaram o
chamamento desse devedor, já na antessala do protesto, na ambiência do
cartório de protesto, o credor poder chegar para o seu devedor e falar o
seguinte: “Você me deve R$ 10 mil, mas eu aceito agora R$ 5 mil em
cinco parcelas de R$ 1 mil”. Isso é algo que seria emblemático. Hoje, o
mercado demanda essa solução negocial prévia.
O mercado reclama isso de nós, porque nesses birôs de crédito, nos
feirões de “limpa-nome”, o que está acontecendo é judicialização, porque
não há fé pública, não há segurança jurídica. Aquilo tudo é feito sem
oficialidade, sem presunção de definitividade. O mercado está vendo que
o barato sai caro. A solução negocial prévia e a renegociação e quitação
de dívidas já protestadas são algo sobremaneira positivo para o país. Esses
são dois pontos cruciais para nós.
Uso da inteligência e dados próprios de terceiros, é a questão da
inteligência da informação, que vai impor o barateamento do crédito.
Hoje, 97,86% de todo o movimento do protesto de títulos no Brasil
é de duplicatas, de serviços e mercantis. Vocês podem imaginar que
tenhamos um universo de títulos, mas, pasmem senhores, o volume
mensal de títulos privados encaminhados a protesto corresponde a
0,08% do movimento mensal de duplicatas e crédito concedidos, e o
saldo de títulos protestados a 0,2% do crédito inadimplido registrado no
Banco Central do Brasil. Nós não somos nem 0,1% do volume mensal de
duplicatas que gira no Brasil.
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Infelizmente, essa é a realidade econômica. O volume mensal de
títulos privados encaminhados a protesto em 2021 registrou queda
superior a 25% se comparado a 2018, segundo dados oficiais da Cenprot.
A queda é superior a 60% se comparada aos números da década de 2000.
A recuperação dos títulos encaminhados a protesto, que tinha uma
média de eficiência de 70%, caiu para 44%. Além de recebermos menos
títulos, estamos recebendo títulos de pior qualidade.
Aqui faço um parêntese. As concessionárias de serviços públicos ou
até mesmo o Poder Público têm um crédito com um perfil pior, porque
têm um cadastro pior. Cadastro pior, cobrança ruim. Hoje, clientes de
bancos e os bancos, por conta ainda das vicissitudes do nosso sistema,
preferem cobrar suas dívidas por meio dos birôs de crédito, por isso a
queda vertiginosa dos chamados títulos bons, ou títulos melhores. Com
a postergação de emolumentos, há uma pressão enorme sobre os custos e
a queda brutal das nossas receitas.
Mais uma vez, temos uma obrigação, que é conditio sine qua non para
a nossa manutenção, para a nossa existência, mas essa conta hoje não
fecha e precisamos desse apoio institucional.
Nosso sistema é ligado, porém é heterogêneo e não integrado. Ou
seja, os bancos funcionam com um sistema, a Cenprot com outro,
cada seccional do Instituto de Protesto com outro, são 27 sistemas e
os cartórios com mais de três mil sistemas. Você pode estar ligado, mas
continua sendo heterogêneo, porque continua trabalhando em sistemas
de arquivos. Eu mando títulos em arquivos que terão que ser abertos,
processados, e três dias depois voltarão num arquivo de retorno.
É o que o meu amigo João Pedro Cortez, economista, fala com muita
propriedade. Quem se acostumou a pagar com cartão de crédito por
aproximação, quando tem que botar a senha novamente fica chateado.
Quando o mercado se acostuma com uma evolução, não existe mais
aquela era do vai ter que fazer porque está na lei, porque é coercitivo.
Este aqui é o tamanho da nossa governança. Já sabemos que passa
de R$ 100 milhões de investimento, Senadora, para que tenhamos um
único sistema interoperável como esse que o sistema financeiro possui
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atualmente. Nossa governança é chancelada pela horizontalidade,
diferentemente das empresas privadas, outro grande complicador
para nós. O nosso atendimento hoje é a longa manus dos bancos.
Graças aos cartórios de protestos, leia-se Cenprot, os bancos e a área
de atendimento de clientes dos bancos têm um suporte que deveria ser
deles, mas que foi terceirizado por apelo deles a nós. Sem essa função
de conciliação financeira e de pagamentos, área de atendimento dos
bancos e conciliação de instrumentos de protesto, os clientes dos bancos
deixariam de encaminhar seus títulos para serem recuperados nos
cartórios de protestos. Não somente os bancos, mas todas as grandes
empresas do país.
Por fim, esse é o objetivo da Cenprot. Se me perguntarem: “André,
qual é o único futuro possível para essa atividade? Direi que é essa
integração, interoperabilidade, chancelada com big data, machine
learning, trade actions, inteligência artificial, aproveitamento de dados
acessórios, fundamentais para a concessão de crédito. Naquele brocado,
o acessório segue o principal, é secundário. Aqui ele é tão importante
quanto o protesto em si considerado.
Esse é o futuro. Uma central de notas, uma central de protestos,
uma central de imóveis, interligadas ao CNJ, que terá acesso a todas
essas informações, juntamente com o Banco Central do Brasil. Este é o
modelo de sociedade, este é o modelo econômico.
Gosto muito de uma frase do Albert Einstein, uma das inteligências
mais privilegiadas que a humanidade já teve: “Insanidade é continuar
fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”. Os
tabeliães de protesto brasileiros estão absolutamente sãos. Estão ávidos
para fazer a diferença, envidando todos os esforços para isso. Precisarão
do apoio institucional da nossa Casa, que é o Poder Judiciário, porque
esse tabelião sabe que o mercado e a sociedade brasileira esperam dele,
invariavelmente, resultados diferentes, sem os quais ele deixará de existir
enquanto profissional do Direito com essa atribuição.
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SENADORA SORAYA THRONICKE
Antes de começar, quero agradecer à Revista Justiça & Cidadania e ao
IEPTB, cumprimentando o Dr. Léo Almada presidente do IEPTB, pelo
convite para falar hoje na cidade maravilhosa, nosso Rio de Janeiro, sobre
esse tema tão importante para o país, as medidas de desjudicialização e
melhoria do ambiente de negócios pelo prisma do protesto e sua central
de serviços como instrumentos de redução do custo de crédito. Quero
também cumprimentar os nobres palestrantes que me antecederam, em
especial o Secretário da Concorrência e Competitividade do Ministério
da Economia, Dr. Geanluca Lorenzon, com quem tive o privilégio de
trabalhar durante a Medida Provisória da Liberdade Econômica, da qual
fui relatora-revisora. Parabéns por aquele trabalho. Quero cumprimentar
o Dr. Alexandre Chini, juiz auxiliar da Presidência do STJ, ferrenho
debatedor dos temas relacionados à desjudicialização. Cumprimento
também o Dr. André Gomes Netto, diretor do IEPTB-BR.
Quero cumprimentar os juízes auxiliares da Corregedoria Geral
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na figura do Desembargador
Ricardo Cardoso, o Corregedor-Geral de Justiça, bem como os demais
participantes. E quero cumprimentar os demais participantes dos painéis
subsequentes nas pessoas dos doutores Cláudio Marçal Freire, presidente
da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg), Isaac
Sidney, presidente da Febraban, e Ionara Gaioso, presidente do IEPTB,
seção do Distrito Federal.
Quero cumprimentar o Dr. Joel Dias Figueira Jr., que é o “Pai” do
PL 6.204/19 (e eu sou a “Mãe”)... mas existem outras pessoas também
responsáveis, a Dra. Flávia Arruda [sic] [Ribeiro] e tantos mais que
trabalharam nesse Projeto.
Por fim, quero cumprimentar o Ministro Luiz Fux, presidente do
CNJ e do nosso STF.
Boa parte dos que aqui estão já conhecem minha preocupação com
a crise da jurisdição. As discussões em torno da resolução do grande
gargalo do Poder Judiciário não são novas e, com o passar do tempo,
esse gargalo eleva o congestionamento ocasionado pelo gigantesco
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número de processos derivados do aumento geométrico da litigiosidade
no Brasil. Tramitam no Poder Judiciário aproximadamente 13 milhões
de processos de execuções cíveis fundadas em títulos extrajudiciais e
judiciais, o que corresponde aproximadamente a 17% de todo o acervo
das demandas pendentes no Poder Judiciário, com tempo médio de
tramitação de sete anos. Falou-se aqui no tempo médio de tramitação
fiscal como sendo de mais ou menos oito anos, oito anos e meio.
Dados do CNJ indicam que apenas 15% desses processos de execução
atingem a satisfação do crédito, enquanto a taxa de congestionamento
chega a 85%. Esses números e percentuais, Dr. Léo, ocasionam
incalculáveis impactos econômicos negativos para o desenvolvimento do
nosso país, assim como frustram os jurisdicionados e criam em suas mentes
a descrença da Justiça. Nos sempre lembrados dizeres de Ruy Barbosa,
a justiça tardia nada mais é do que uma injustiça institucionalizada.
Por isso, desjudicializar passou de um desejo para uma necessidade. O
cidadão não pode mais suportar o alto custo da ineficiência. É inexorável
a verdade de que o sistema faliu, pede socorro e ainda continua elevando
o custo do crédito. Nós falimos, chegamos a um momento em que
realmente precisamos de um divisor de águas.
A desjudicialização é um fenômeno mundial e o Brasil não pode
permanecer, mais uma vez, nessa carroça, fora dessa toada, especialmente
no tempo em que o Poder Judiciário encampou a Agenda 2030 da ONU,
traduzindo-se na Meta no 9 – prevenção de conflitos e desjudicialização.
A Cenprot tem papel fundamental no rompimento dessa letargia
do sistema, vetor tecnológico necessário para a mudança da cultura do
litígio e para a efetiva redução do custo do crédito, tendo como objetivo
principal simplificar a relação entre credor e devedor por meio da
modernização do sistema de cobrança.
Por sua natureza, a Central de Serviços certamente tornará o
cenário mais célere e econômico, em consonância com a tendência
de desjudicialização de procedimentos correlatos às atribuições
extrajudiciais dos cartórios, em especial a solução negocial da cobrança
de dívidas pelos tabelionatos de protestos.
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Em regra, senhores, temos duas vias para a resolução de conflitos
capazes de recuperar o passivo: a via judicial e a extrajudicial, podendo esta
ser amigável. O meio judicial deve ser utilizado apenas nos casos em que a
via administrativa é frustrada e os resultados alcançados insatisfatórios.
Ou seja, é aquela questão de que o juiz estudou, fez um concurso e muitas
vezes pratica atos meramente procedimentais e administrativos. Ele tem
que estar reservado para os atos de cognição, o juízo de conhecimento. Os
demais agentes podem atuar nesse trabalho que não é menos importante, é
extremamente essencial, nos traz a segurança jurídica que necessitamos, mas
é imprescindível que cada um seja colocado no seu lugar.
Para que tudo isso se torne realidade, ou seja, para que o uso da via
extrajudicial seja mais procurado que a via judicial, a infraestrutura
tecnológica, tão comentada aqui, posta à disposição do jurisdicionado
precisa ser moderna, célere, barata e customizada, a partir de uma série de
serviços capazes de auxiliar com eficácia a atividade de protesto.
É isso o que vejo hoje, a Cenprot está pronta para protagonizar a
mudança nesse cenário, trazendo eficiência, conforto e redução do custo
do crédito, sobretudo diante da alta capacidade resolutiva que os serviços
da Central colocam à disposição do mercado. O fato é que os serviços
otimizarão relações, reduzirão os riscos de prescrição de dívidas com
amplas vantagens comparativas para o devedor, bem como para todo o
sistema financeiro nacional, contribuindo na dinamização da economia e
colaborando para o enfrentamento dos efeitos gerais da crise que temos em
curso. Os serviços simplificarão ainda a anotação de débitos protestados
junto aos ofícios de imóveis e centrais de riscos do Banco Central,
dispensando-se o ajuizamento de ações próprias para essa finalidade.
O Parlamento brasileiro vem envidando esforços para a inclusão do
Brasil nas melhores práticas mundiais, sempre atento às diretrizes do
Banco Mundial, da OCDE e de outros organismos internacionais que,
de forma globalizada e sistematizada, analisam o ambiente de negócios
e as entregas do setor público aos cidadãos. Nessa toada apresentei junto
com esse corpo de juristas de renome o PL no 6.204/2019, trazendo
uma solução eficaz para resolver ou minimizar o problema em questão,
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que é desjudicializar a execução civil, passando a condução dos atos
procedimentais para a figura do agente de execução.
Um parêntese: o último artigo do professor Joel Dias Figueira
Júnior foi sobre o porquê dos tabeliães de protestos e não outros
agentes2. Vale a pena a leitura, porque é uma das maiores preocupações
de outros agentes da área do Direito, um pouco criticada até no início,
mas acho que com suas explicações, professor, as pessoas haverão de
aceitá-las.
A função, há de ser desempenhada unicamente pelos tabeliães de
protesto, únicos delegatários com expertise afeita aos títulos de crédito
e outros documentos do gênero, além de detentores de infraestrutura
invejável, com números de colaboradores suficientes nos 3.779 cartórios
distribuídos em todo o território nacional. Assim, é impensável que
a atividade do agente de execução seja desempenhada por outros
delegatários. Vale destacar ainda que o PL estabelece o protesto prévio
como condição necessária para a execução extrajudicial, porquanto
instrumento efetivo de rápida recuperação de crédito.
Segundo dados oficiais do Cartório em Números, aproximadamente
68% dos títulos protestados são pagos. O que também impacta de forma
positiva para a redução das demandas executivas. Contudo, de que
adiantaria desjudicializar a execução civil e não ter serviços adequados
afetos à atividade dos extrajudiciais?
Nesse contexto, a Central Nacional de Serviços de Protestos está
em perfeita sintonia com o tema da desjudicialização com o qual
me preocupo, sistematicamente, lá no Senado. Em linhas gerais,
quando transformado em lei, alinhado aos serviços já disponibilizados
pela Cenprot, será um grande divisor de águas nessa incessante
busca pela solução da crise da jurisdição estatal, atentando sempre
para o bem-estar do cidadão e do credor, de maneira a conferir um
procedimento mais célere, menos oneroso e mais otimizado, o que
será possível mediante a atuação qualificada dos tabeliães de protesto,
2

Incluído como apêndice no final dessa obra
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que prestam, há muito, serviços de excelência, reconhecidos por
todos os brasileiros e que trazem a segurança de que nós precisamos.
É um dos serviços em que os brasileiros já disseram ter a maior confiança,
segundo pesquisas, inclusive.
Hoje, o PL no 6.204/2019 está na CCJ (Comissão de Constituição
e Justiça), aguardando relatório. Foi designado relator pelo Senador
Davi Alcolumbre (DEM-AP, Presidente da CCJ) o Senador Marcos
Rogério (DEM-RO), com quem o professor Joel já esteve conversando.
Acredito que tenhamos um desfecho bastante favorável, apesar das
críticas que surgiram em relação à obrigatoriedade da execução nos
cartórios.
Quando o Geanluca falou da coragem, tem coragem sim, mas foi
mais estado de necessidade. A maioria dos brasileiros não tem ideia do
que isso significa, de como isso vai refletir na vida de todos, porque a tal
razoável duração do processo não existe, é letra fria de uma legislação
que é nova. Não entregamos realmente a prestação jurisdicional. Digo
isso, porque como advogada sei que quem precisa de um advogado, quem
tem uma ação judicial e espera um desfecho, se sente muito frustrado.
Sou advogada do meu marido, que contraiu uma infecção hospitalar
num certo hospital no Mato Grosso do Sul. Em 2010, nós entramos
com a ação. Foram quatro anos de processo de conhecimento. No final
de 2013 veio a sentença, confirmada em 2016 pelo Tribunal de Justiça.
Começamos a execução provisória, mas, pasmem, estamos nessa situação
até hoje. Já são 12 anos de processo. Só na parte de execução desde 2014.
Depois que fui eleita piorou, porque é aí que não vou despachar com
o juiz, porque fico um tanto quanto constrangida dele achar que eu possa
estar me prevalecendo, prefiro deixar acontecer, mas deixar acontecer
é muito difícil nesse país. O devedor é muito solvente, tem condições
plenas para pagar e já foi multado diversas vezes por protelar. É uma
situação muito constrangedora, muito difícil, quem é advogado aqui
sabe, a culpa fica para o advogado. Vocês aqui que são juízes não carregam
essa pecha, mas nós carregamos. É por estado de necessidade mesmo, nós
operadores do Direito sabemos o quanto é difícil.
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Os consultores do Senado Federal têm a fama de melhores consul
tores do Brasil, e são mesmo. Se você quiser fazer um projeto de lei sobre
medicina nuclear, sei lá, do que imaginar, você terá uma consultoria
extremamente capacitada para elaborar um projeto de lei. Porém,
quando cheguei no Senado Federal, (...) imaginava que os operadores do
Direito, os bacharéis, estariam ali produzindo toda aquela legislação, mas
não encontrei advogados nos corredores, não encontrei a OAB, e aquilo
me deixou chocada.
Como eu sentia... É a porta que sempre deixo aberta, Dr. André, para
os operadores do Direito, para cada um que conhece a sua área. Estou
muito aberta para trabalhar nas legislações necessárias.
Sempre atuei muito nas áreas do Direito Empresarial, Família e
Sucessões. Uma dificuldade muito grande de uma questão muito simples,
que poderia ser resolvida no Legislativo, é em relação à sonegação de
bens no inventário. Não temos penalidade nenhuma para a sonegação
de bens na partilha de um divórcio, de uma separação. Ninguém aqui
faria, sonegar bens do marido ou da esposa, mas tem gente que faz, e
muito. Sempre caía comigo sonegação. Antes da separação começavam a
sumir bens do casal. Para as empresas, dificultava toda a situação. E para
provar a sonegação dos bens temos que usar até hoje a analogia. E aí, cada
cabeça de juiz é uma sentença, ficamos à mercê das decisões judiciais e da
jurisprudência.
Aquilo sempre me irritou muito e não tem uma penalidade para o
sonegador. No inventário tem o perdimento de bens e aqui não tem.
Quando fui eleita, falei que ia ser a primeira coisa que ia fazer. Chamei
a consultoria do Senado, mas parece que a linguagem não era a mesma.
Foi quando chamei o Professor Mário Delgado, chamei o pessoal do
IBDFam (Instituto Brasileiro de Direito de Família), reunimos um grupo
de juristas de escol para tocar esse projeto, e aí começamos a trabalhar e
chamar os grandes consultores de fora.
Peguei também a relatoria do Código Comercial, que estava pronto
em 2018 para ir ao Plenário, lá no Senado Federal, só que com 900 e tantos
artigos, muito principiológicos e que não vinham ao encontro desse novo
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momento, dessa agenda liberal que o Brasil hoje procura fazer, esse novo
momento econômico. Então pedi ao Senador Davi Alcolumbre e deixaram
voltar. Estamos com um grupo de juristas também tocando esse projeto.
Veio a desjudicialização, que está sob o comando do Professor Joel.
Tivemos também conosco, faleceu agora há pouco, o notável Arruda
Alvim. Fizemos uma live com ele recentemente, poucos dias antes dele
falecer, para mim foi um grande presente. Na área de Família trouxemos
o Professor Zeno Veloso, outra grande perda. Mas, no final da vida
desses grandes mestres, poder estar ao lado dessas pessoas, chego até a
ficar emocionada, porque são os autores dos livros que eu estudava na
faculdade de Direito, lá em 1998. Para mim é fantástico isso.
Há algumas mudanças em outras áreas, acho importante tocar
no assunto justamente porque estamos falando em desjudicialização.
Acredito que alguns tabeliães acumulem funções, não é? A alteração de
regime de bens, por exemplos, por que não fazer administrativamente!?
Por que se não é contencioso, é jurisdição voluntária. Você fica anos
para mudar um regime de bens quando a única obrigação do juiz é
analisar se pode haver fraude contra terceiros. Acredito que isso possa
ser tranquilamente tocado por vocês. Separação, divórcio e inventário,
quando houver menores e/ou incapazes, com anuência do Ministério
Público. Se o MP deu o ok, por que não? Se ele não deu o ok, o tabelião
envia para o Judiciário. Não existe problema algum. Às vezes você já
entra num acordo, mas só porque tem filhos menores, simplesmente
terá que enfrentar aquela burocracia toda, aquela demora, aquela
dificuldade. Até para justificar o repasse da arrecadação do MP. Não
tem os emolumentos? Eu sempre escuto uma reclamaçãozinha de que
tem um recolhimento, uma parte vai para a Defensoria Pública e outra
vai para o MP. De repente, não vão poder mais reclamar. Essa é outra
questão que todos reclamam, essa falta de padronização na arrecadação
dos emolumentos, cada Estado tem uma situação diferente, porém isso
é da alçada estadual. Gostaria muito, se encontrássemos uma forma, de
atuar nisso com muita tranquilidade, porque realmente há necessidade,
é um problema sério.
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Todos pensam que os cartorários são todos muito ricos, assim como
muitos juízes, que não querem dar honorários para os advogados. Vamos
colocar as coisas no seu devido lugar, não estamos fazendo lobby para
3.779 cartórios, somos muito maiores do que isso, é a necessidade do
Brasil, é tudo o que esse projeto de lei, quando virar lei, vai mudar para a
população brasileira. A economia de R$ 65 bi anuais é muita coisa. Não
existe essa questão de lobby. É muito difícil, porque ali todos acham que
existe alguma coisa por trás. Absolutamente, é realmente um estado de
necessidade e temos sim que ter a coragem de enfrentar.
O Professor Mário Delgado está também conosco na reforma da
parte de Sucessões do Código Civil, porque ninguém teve a coragem de
mudar em 2002. Foi um livro do Código Civil em que o conservadorismo
exagerado do brasileiro não permitiu nenhuma mudança e nós estamos
lá atrás, é arcaico ainda.
Preferi não adentrar no PL, para não ficar muito chato e porque ele
será discutido o dia inteiro, mas estarei aqui à disposição para esclarecer
quaisquer dúvidas e também para ouvir projetos, ideias legislativas que
os senhores porventura tenham. Não deixem de me procurar, estão
aqui a minha chefe de gabinete, a Wanda, e o Vitor, meu assessor
parlamentar. Precisamos nos unir, melhor do que ninguém conhecemos
a nossa profissão, o nosso ofício, as necessidades e tudo aquilo que
facilitaria a vida do cidadão. Estamos aqui nessa missão que é encontrar
soluções, então, estejam absolutamente à vontade para enfrentarmos
juntos toda essa situação e mudarmos o curso das questões judiciais em
nosso Brasil.
Quando se busca a perfeição, nunca entramos com o projeto. Na
minha opinião, está perfeito, mas as pessoas têm todo o direito de
discordar. Quando você coloca ele para discutir, é aí realmente que
cresce, outras ideias chegam e podemos aprimorar, mas precisamos dar
o primeiro passo. O primeiro passo foi dado e agora precisamos estar
unidos para que isso efetivamente aconteça até a sanção presidencial.
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ANDRÉ GOMES NETTO
Olha, senadora, quão auspiciosa foi sua fala! Digo que saio daqui
bem animado. A senhora sabe que o nosso saudoso Professor Barbosa
Moreira, aqui do Estado do Rio de Janeiro, de venerável memória,
dizia exatamente isso, que o binômio do Processo Civil é celeridade e
efetividade, mas isso realmente estava no plano máximo que a abstração
pode conceber. Essas suas iniciativas podem realmente trazer à realidade
aquilo que nosso saudoso mestre defendia como a grande tônica, sem a
qual não há razão de existir o Processo, que é isso, agregar valor à vida das
pessoas com celeridade e efetividade.
Terminamos esse primeiro painel, justamente notabilizando essa
visão econômica do Direito, tão proclamada pela Universidade de
Harvard, e quão atual isso é.
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PAINEL II
REDUÇÃO DO CUSTO DE
CRÉDITO*3
Participantes:
CLÁUDIO MARÇAL FREIRE
Presidente da Anoreg
ISAAC SIDNEY
Presidente da Febraban
IONARA GAIOSO
Presidente da IEPTB-DF

* Disponível no canal da Revista JC no Youtube: https://bit.ly/34Pmkr7
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TIAGO SALLES
Teremos agora o segundo painel, “Redução do custo de crédito”,
no qual contaremos com a participação do Presidente da Anoreg, Dr.
Cláudio Marçal Freire, e do Presidente da Febraban, Dr. Isaac Sidney.
Para mediar o debate e apresentar os demais participantes, convido a
presidente do IEPTB-DF, Dra. Ionara Gaioso, advogada, especializada
em Direito Notarial e Registral, e Tabeliã do 1o Ofício de Protestos do
Distrito Federal desde 2001.

IONARA GAIOSO
Boa tarde, senhores. Muito obrigado pela presença. Que público
seleto! Estamos todos muito felizes e honrados com a presença de todos.
Pelo adiantado da hora e provavelmente da fome coletiva, não vamos
tardar muito. Primeiro, vamos ouvir nosso líder maior, nosso querido
presidente da Anoreg, Dr. Marçal Freire, por favor.

CLÁUDIO MARÇAL FREIRE
Bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, de agradecer ao amigo
Léo Almada, presidente do IEPTB, pelo convite, e o felicito por este
evento. Cumprimento também o Dr. Tiago Salles, da Revista Justiça &
Cidadania pela recepção e pela organização do evento. Cumprimento
os nobres palestrantes que me antecederam, em especial a Senadora
Soraya Thronicke que, como operadora do Direito, tem exaltado e
legitimado as serventias extrajudiciais como veículos de Estado para
a desjudicialização. Quero cumprimentar o Dr. Alexandre Chini
pelo relevante papel também em defesa da pauta da desjudicialização,
conjuntamente com o Ministro Humberto Martins, hoje Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, pessoa com a qual tivemos a oportunidade
de estar presentes lá no CNJ, com o Léo Almada, com o André, com
Celso Belmiro, defendendo as propostas dos provimentos no 86 e no
87 e uma proposta que foi também na época apresentada, mas não
deliberada, da solução negocial prévia. Esperamos que os sucessores, a
nova gestão, em breve despache essa nossa proposta.
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Cumprimento o Dr. Geanluca Lorenzon do Ministério da Economia
por dedicar parte do seu concorrido tempo para atender o contexto dos
diferenciais e das capacidades dos serviços extrajudiciais para a melhoria
do ambiente de negócios no Brasil. Meus parabéns! Já estivemos lá
também no Ministério da Economia tratando com o Dr. Geanluca e
me lembro das palavras dele na ocasião, pedindo que pensássemos no
cartório digital, como se fosse daqui a 30 anos, mas com implantação já.
Isso tem nos estimulado muito na busca desse objetivo.
Quero cumprimentar os ilustres representantes do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro e da Corregedoria desse Tribunal, o
Desembargador Fernando Chaves, Presidente da Comex (Comissão de
Assuntos Extrajudiciais do TJRJ), o Dr. João Luiz Ferraz, Juiz Auxiliar
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e o
Corregedor-Geral, Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo.
Cumprimento o ilustre representante do CNJ, Desembargador
Carlos Vieira von Adamek, que nos honra com sua presença. Não
poderia também deixar também de agradecer a presença e dar meus
cumprimentos ao Professor Joel Dias Figueira Júnior, desembargador
aposentado, jurista, coordenador da comissão independente de juristas,
designada por mim, como Presidente da Anoreg, para estudos e
elaboração de proposta de projeto de lei sobre a execução extrajudicial
das dívidas civis. Cumprimento às demais autoridades presentes e outros
colegas tabeliães e registradores nas pessoas do decano, meu grande
amigo, Márcio Braga, e do colega Adilson Mendes. Por fim, agradeço e
cumprimento ao Ministro Luiz Fux, Presidente do Conselho Nacional
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que estará conosco em breve.
Também cumprimento meus colegas de painel, Dr. Isaac Sidney,
Presidente da Febraban, sempre disponível para debater e apoiar
as medidas que minimizem o impacto da desjudicialização, e a
nossa querida colega, Dra. Ionara Gaioso, Presidente do IEPTBDF, que tem se empenhado com os demais colegas presidentes do
Instituto aqui presentes, integrantes do corpo diretivo do IEPTB
para o desenvolvimento e adequado posicionamento mercadológico
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da Cenprot, recentemente aprovada por lei e regulamentada pelo
Provimento no 87/2019.
Começarei falando para os senhores que um dia, como tabelião de
protesto, membro integrante da direção do IEPTB há muitos anos,
sempre acompanhando o nosso Presidente Léo Barros Almada, num
dos nossos encontros, que salvo engano foi no Ceará, na cidade de
Fortaleza, eu vi presente uma representante dos bancos na época, a Cida
Rosa, que hoje está aqui presente, trazendo as demandas que os bancos
apresentavam para o Instituto. Uma das demandas era que nós tivéssemos
em cada estado uma central estadual de distribuição de títulos, porque
até então os bancos tinham que ir a cada cartório distribuir seus títulos,
independentemente de onde estivessem esses cartórios. Era comum os
bancos terem que contratar empresas, e os bancos queriam terceirizar isso
com o próprio Instituto de Protesto. Não sei se os colegas se lembram,
mas lembro perfeitamente das minhas palavras. Falei: “Tenho um sonho.
Meu sonho é que um dia tenhamos um único local no qual os usuários
dos nossos serviços, apresentantes de títulos, possam apresentar o título
e de lá ser distribuído para qualquer cartório do Brasil, ainda que por
intermédio das centrais estaduais”.
Hoje, com a Cenprot Nacional, este sonho já é uma grande realidade.
Temos em todos os estados as Cenprots estaduais, a Cenprot Nacional
recepciona os títulos, distribui para as estaduais, que distribuem para
os cartórios, e via estaduais a Cenprot Nacional devolve o resultado ao
credor. Tudo isso hoje é feito eletronicamente.
Mas eu já disse essas mesmas palavras como Presidente da Anoreg e
antes mesmo de sê-lo, que nós temos um sonho, que um dia o cidadão,
que não sabe distinguir um cartório do outro, possa num endereço
eletrônico digitar “cartório” e apareçam todas as centrais de cartórios,
explicando o que cada uma faz, e que ele possa se “linkar” dali na central
adequada para resolver o seu problema. Seria um portal, não seria nem
uma plataforma, para facilitar a vida do cidadão. Mas para que isso seja
feito, é necessário, e nós temos defendido isso na Anoreg, que cada
especialidade, cada natureza cumpra com a sua obrigação e faça a sua
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lição de casa, faça o seu trabalho. O Protesto já fez, o Colégio Notarial
já fez, a Arpen (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais)
não sei se já concluiu, mas está fazendo. O Irib (Instituto do Registro
Imobiliário do Brasil), que representa os registradores de imóveis, agora
através do ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico
de Imóveis) está fazendo. Então, em breve, vamos poder ter esse portal,
esse sonho também será realizado.
Sabemos que é medida urgente debater os diferenciais, as melhorias
e necessidades que o segmento extrajudicial precisa para se manter vivo
nesse novo mercado, em especial para contribuirmos para a agenda de
maior cidadania financeira e desburocratização. Se os bancos precisam
se reinventar e investir em serviços digitais, segurança de dados e maior
competitividade, a exemplo do que ocorre com o open bank, imagine
o segmento cartorário. Naturalmente, em determinados serviços as
atribuições estão sendo substituídas por novos protocolos digitais.
Quando digo que cada um tem que fazer a sua lição de casa, é porque
se não fizermos, alguém vai querer fazer por nós, alguém vai querer nos
substituir. Sem a necessária preocupação com o principal elemento que
rege os negócios no Estado de Direito, a segurança jurídica, esse é o
grande problema dos outros fazerem. Onde estará a segurança jurídica?
Vivemos o padrão do digital, da maior eficiência, mesmo que
implique em maiores riscos. Não podemos perder de vista que o maior
risco impõe o aumento dos custos dos serviços financeiros, o que é
contrassenso frente à agenda governamental de melhoria do ambiente
de negócios. Nesse sentido, a digitalização plena das atividades
extrajudiciais permite mitigar riscos sem onerar o custo do crédito,
a exemplo das medidas de desjudicialização decorrentes da opção
de substituição da ação judicial de execução pelo protesto para fins
de apropriação em perdas das operações de crédito, na forma da Lei
no 14.043/2020, que foi citada aqui há pouco, e o PL no 6.204/2019,
da Senadora Soraya Thronicke. Somos, portanto, parte da solução.
Os tabelionatos de protestos têm atuado de forma muito propositiva
para se inserir nesse novo contexto mercadológico e reduzir os custos
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da inadimplência. Para se manter nesse segmento, a atividade teve que
assumir a sua Central, hoje chamada Cenprot, novas funcionalidades e
encargos funcionais complementares aos atos do protesto, sem custos
para seus usuários. São os denominados serviços mínimos, o que foi bem
entendido e apoiado pela Corregedoria Nacional de Justiça, conforme
foi dito aqui pelo ilustre amigo e magistrado Alexandre Chini, que foi
Juiz Auxiliar da Corregedoria e hoje é da Presidência do STJ, sobre os
provimentos de no 86 e no 87.
Novos títulos e formas de constituição de crédito trazem consigo
novas funcionalidades que devem ser adequadas à base da Central
extrajudicial, não mais ao balcão do tabelião. A Central passa a ser o
catalisador e gerador de demandas ao tabelião, por isso a importância da
nossa Cenprot ser mantida pelos próprios tabeliães de protestos. Sermos
digitais e termos as centrais atendendo às necessidades do usuário, pessoa
natural ou corporativa, é imperativo, ou estamos fora do mercado. Se o
serviço não é prestado a contento, se é ineficiente ou oneroso, delegase a função a novo delegatário, a exemplo da inserção, pelo Conselho
Monetário Nacional, da figura das registradoras como o novo fiduciário
dos títulos desmaterializados.
Este é o novo mandamento, substituir o que não atende ou regular novas
funcionalidades para a melhoria do ambiente de negócios. Agora, são as
atividades extrajudiciais que são colocadas à prova. Era esperado, estávamos
nos preparando para isso, mas há uma contundente abreviação dessas
medidas e não valorização dos diferenciais das serventias extrajudiciais.
Compreendemos que isso faz parte da busca pela melhoria do
ambiente de negócios, que busca minimizar o impacto do Risco Brasil,
mas, de outro lado, cabe sermos diligentes e perspicazes para nos
mantermos nesse ecossistema. Só há uma forma para isso. A inclusão
digital das serventias na sua plena interoperabilidade com os agentes de
mercado. Não ter a solução digital integrada com os agentes de mercado
nos impõem o ônus da ineficiência e da ausência de demanda.
O CNJ, por intermédio da Corregedoria Nacional de Justiça, tem
acompanhado bem essa pauta, a exemplo da ONR, recente lançamento de
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serviço de atendimento eletrônico compartilhado (SAEC) no âmbito do
Registro de Imóveis. Mas temos que estar além disso, temos que pensar
na integração desses serviços com o mercado, com a oferta de diferenciais
que atendam os clientes corporativos de forma customizada, a exemplo
do que ocorre hoje na relação conveniada entre IEPTB e Febraban,
para o apontamento e gestão da liquidação financeira de títulos e
documentos de dívida no âmbito da Cenprot.
A propósito, a Cenprot já disponibiliza a consulta gratuita na sua
base de dados e registro de protestos, apresentando-se como ferramenta
importante ao mercado, para a avaliação do risco e tomada de decisões
quanto à concessão de crédito ou venda de produtos e serviços. Associa-se
a esse aspecto o fato de que o credor ou apresentante do título não incorre
em custos para a cobrança na plataforma Cenprot, em consonância
com o Provimento no 86 do CNJ. Estes são exemplos relevantes da
contribuição da atividade cartorária para a redução do custo do crédito
no Brasil. Então, se para a tomada de uma decisão de crédito o credor
consulta gratuitamente a Cenprot e se satisfaz com a informação que
obtém, ele não tem custo com essa consulta. Sendo assim, essa é a lógica,
ele não aumenta a taxa de financiamento. Se, por outro lado, na hora de
cobrar uma dívida ele usar a Cenprot para a cobrança do seu crédito, e
não terá custos dessa cobrança com o tabelionato, também não haverá o
que repassar para os preços dos seus produtos. A lógica é essa, quando
tem custos você repassa, o mercado faz isso racionalmente. Não havendo
custo com a cobrança, não haverá o que repassar para o mercado. Logo, o
protesto de títulos, nesse aspecto, contribui sobremaneira com a redução
do custo do crédito no Brasil, podemos afirmar isso com toda certeza.
Assim, é imperioso que além de inclusão digital dos serviços
cartorários, ofereçamos ambientes de maior eficiência que atendam
às exigências e conveniências dos clientes, por intermédio das centrais
extrajudiciais, a exemplo do que está disciplinado hoje para a Cenprot.
Mas não basta ter a previsão normativa, o serviço customizado exigido
pelo cliente tem que estar disponível em tempo real, a exemplo do já
mencionado convênio firmado entre a Febraban e o IEPTB há mais
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de 18 anos. Em tempo real e com informações e adequação de novos
protocolos operacionais, a exemplo do novo sistema de pagamento PIX,
que não depende de norma prévia do legislador.
Esta autonomia procedimental para atender o ato na sua
finalidade maior não depende do tabelião ou registrador em si, mas
dos suportes técnico e tecnológico da Central, o que impõe custos
além dos emolumentos e exige autonomia funcional para as centrais
extrajudiciais. Autonomia, vejam, exclusivamente para os serviços
tidos como acessórios ao ato delegado pelo Poder Público, respeitada
a governança de cada entidade representativa. Claro, sem perder de
vista a necessária supervisão da nossa atuação pelas CorregedoriasGerais de Justiça. A plena inclusão digital, inclusive, permite aferição
e supervisão dos atos praticados, seja na serventia, seja na Central, em
tempo real. Não se pode perder de vista que o diferencial da atribuição
está justamente na supervisão das atribuições pelo Poder Judiciário. É
esse elemento de supervisão que nos dá credibilidade.
A sobrevivência das atividades extrajudiciais depende de que suas
centrais funcionem e prestem serviços complementares às serventias,
com eficiência e autonomia. Além disso, a Central precisa ter capacidade
de se manter e de inovar constantemente, sobretudo a fim de garantir a
plena segurança jurídica dos serviços prestados e investir em tecnologia e
segurança cibernética para proteger os dados dos usuários.
Ora, as centrais compartilham serviços entre os notários e regis
tradores, mas temos serventias deficitárias. Como foi dito aqui, mais de
90% das serventias em todo o território nacional são deficitárias. Não se
pode querer que as centrais que estão ali para facilitar a utilização dos
serviços, gerando economia para os usuários, tenham que ser mantidas
por serventias deficitárias. Nessa linha, não vamos conseguir nunca
prestar um bom serviço para os usuários, porque as centrais não terão
recursos para isso. As serventias deficitárias já dependem dos fundos
estaduais para se manter. Se os serviços são colocados à disposição do
usuário, como uma faculdade de utilização, porque não poder cobrar
uma taxa pela prestação daqueles serviços, uma taxa de serviços, uma
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tarifa qualquer que mantenha aquele serviço? É lógico, com a supervisão
de todos os notários, de todas as entidades, das Corregedorias e do CNJ,
mas essa tarifa é necessária, porque temos serventias deficitárias.
Não é diferente no caso da Cenprot. Por exemplo, dentre as suas
atribuições constam atividades que dependem de atendimento a
requisitos de funcionamento e governança próprios de instituições fi
nanceiras e de bancos. Pense no nível de governança e tecnologia exigidos
pelos bancos brasileiros. Tais requisitos não podem ser atendidos pelo
modelo de governança que temos atualmente, representado pela forma
jurídica do IEPTB. Esses requisitos nos impõem custos além daqueles
necessários para a simples digitalização dos procedimentos próprios das
serventias; mas confiamos que esse desafio será superado com o apoio da
nossa Corregedoria Nacional de Justiça. Já houve avanços que não nos
permitem recuar. É uma via de mão única.

IONARA GAIOSO
Agora, com a palavra, o nosso brilhante Presidente da Febraban o
Presidente mais sensível a essa sinergia entre os tabelionatos de protesto
e as instituições bancárias, Dr. Isaac Sidney.

ISAAC SIDNEY
Obrigado. Tenho uma satisfação muito grande de hoje comparecer
a mais um evento co-organizado pelo IEPTB e pela Revista Justiça &
Cidadania. Sempre que é possível conciliar a agenda, faça um esforço
muito grande para poder representar o setor bancário. Já o fiz algumas
vezes como representante do regulador, fui da carreira do Banco Central,
fui procurador-geral, fui diretor, e eventos como estes nos fazem
relembrar momentos importantes, quando ali estivemos por cerca de 18
anos, e agora, na Presidência da Febraban, representando os regulados.
Costumo dizer que emprestar dinheiro custa dinheiro, e é preciso
entender o quanto custa e o que precisamos fazer para reduzir esse custo.
Daí porque a felicidade do nome desse painel, que é “Redução do Custo
de Crédito”.
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Somos 116 bancos vinculados à Febraban, representamos 99%, quase
100% dos ativos, portanto é a entidade mais representativa da indústria
bancária. Temos um parque de estrutura física muito grande. Sabemos
que o mundo hoje é digital, mas há milhões de brasileiros que precisam
dessa estrutura, a exemplo dos cartórios. Nós investimos quantias muito
relevantes em tecnologia, mais de R$ 25 bilhões por ano, dos quais, nas
nossas estruturas físicas, para efeito da segurança, inclusive dos nossos
clientes, algo em torno próximo a R$ 10 bilhões. Depois dos governos,
me refiro ao Governo Federal e aos estaduais, o setor bancário é o que
mais investe em tecnologia, 14% de todo o investimento advém do setor
bancário.
O mundo digital na indústria financeira tem prevalecido. No ano
passado, crescemos 20% com as transações digitais e o mobile bank vem
se consolidando como uma ferramenta importante, que é o banco no
celular. O uso do celular já ocupa mais da metade das transações. Das
103 bilhões de transações bancárias feitas no ano passado, 51% foram
feitas pelo celular. O que nos traz outros alertas, como o perigo de
fraudes cibernéticas.
O painel tem por título a redução do custo de crédito. A cada R$
100 do custo de se emprestar o dinheiro que nós chamamos de spread
bancário, quase 32% é para fazer frente ao custo da inadimplência, esse
é um dado do Banco Central. Significa dizer que se os bancos recebem
R$ 100 dos clientes, R$ 32 já são destinados exclusivamente para o custo
da inadimplência. O lucro dos bancos fica em torno de 18%, numa
base de R$ 100, R$ 18. Os tributos que pagamos – IOF, Imposto de
Renda (IR), Contribuição sobre Lucro Líquido (CSLL) e PIS/Cofins
– correspondem a 29,6%. E temos 30% de custos administrativos como,
por exemplo, compulsórios que os bancos são obrigados a deixar deposi
tados no Banco Central, boa parcela até não remunerada. Então, temos
uma estrutura de custos de mais de quatro quintos, equivalente a 81% de
cada R$ 100, que dizem respeito exclusivamente a uma despesa, portanto
não é lucro, não é margem. Isso mostra o desafio que nós temos, porque
são causas estruturais e vamos tentar nos ater a algumas delas.
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O Brasil ocupa a primeira posição no mundo, ao menos numa
comparação com 20 países, como tendo a maior taxa de inadimplência.
Estou me referindo às dívidas bancárias, não estou nem falando das
dívidas não bancárias, no varejo, etc. Em relação às dívidas bancárias,
temos uma taxa média de inadimplência em torno de 3,4%, bem acima da
média dos países dessa mostra de 20 países, que é 0,9%. O que nos revela
um problema estrutural, que acaba tendo reflexos nas garantias. Mesmo
no crédito garantido, o Brasil é o que menos recupera garantias. Veja que
não estou falando de crédito não garantido. (...) Nessa amostra de países,
estamos na última posição para recuperar aquilo que garante o crédito,
algo grave do ponto de vista do custo e do risco de crédito.
Não apenas somos o País que menos recupera garantias, como um
dos países que mais tempo demora e mais dinheiro gasta para recuperar.
Então, o problema de número um é que não conseguimos recuperar
garantias, o de número dois é que demoramos para recuperar e o de
número três é que temos que gastar dinheiro para recuperar o crédito
que emprestamos. É um problema estrutural.
Quando olhamos para a inadimplência, temos outro problema.
Quando os bancos concedem o crédito, eles já pagam impostos, IR
e CSLL, em torno de 40% em valor nominal. Se aquele crédito ficar
inadimplido, o imposto já foi pago. Então, o banco vai ter que provisionar
aquela dívida e vai ficar com um crédito tributário para se e quando
conseguir reaver aquele crédito do Fisco. Isso tudo é incluído no custo da
inadimplência. Hoje, são cerca de R$ 150 bilhões de créditos tributários
para um dia serem compensados com a Receita Federal.
Falando um pouco da carga tributária, o setor bancário brasileiro, na
comparação com esses países que já detêm uma carga tributária elevada,
é o que detém a maior carga de alíquota nominal. Pagamos 45% entre
IR e CSLL, e atualmente a CSLL não está em 20%, está em 25%, uma
alíquota temporária adicional até o final do ano. Para além de IR e CSLL,
pagamos 4,65% de PIS/Cofins na receita da intermediação financeira e o
IOF. Então, a carga tributária até o final do ano para o custo do crédito
aumentou.
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Quando nos comparamos com outras geografias em termos de
recolhimento compulsório, que é um ônus que os bancos têm, para cada
R$ 100 de depósitos à vista, os bancos têm que deixar R$ 21 depositados
no Banco Central, de poupança 20% e de depósito a prazo 17%, vai
voltar para 21% agora em novembro. Isso tudo entra na decomposição
do custo de crédito.
Com as despesas não é diferente. Em despesas com nossos
colaboradores bancários, o Brasil ocupa a segunda posição; em
despesas com serviços terceirizados, a primeira posição; com serviços
de telecomunicações, a segunda posição; e com instalações, a terceira
posição. São os custos administrativos a que nos referimos há pouco.
Ainda na parte dos custos administrativos, os bancos no Brasil têm
muitas provisões em razão de reclamações trabalhistas. Ocupamos a
primeira posição na comparação com aqueles países, estou falando de
algo em torno de U$ 17 milhões para fazer frente às dívidas trabalhistas,
com números de 2015. Isso entra em custos administrativos.
Essas são as informações que eu queria trazer sobre os investimentos
que fazemos em tecnologia e os custos que os bancos têm para emprestar
dinheiro, sobretudo no que diz respeito aos custos relacionados à
inadimplência, custos com tributos e custos administrativos.
Agora, vou fazer uma radiografia de como está o nível de
endividamento das famílias. Vou focar nas pessoas físicas e não nas
empresas, para que possamos entender, diante dessas causas estruturais
que fazem com que no Brasil o custo do crédito seja muito elevado, como
isso se reflete no nível de endividamento das pessoas.
Felizmente, o Banco Central já desde há muito vem fazendo um
trabalho para fortalecer as regras que fazem com que os bancos tenham
patamares robustos de capital, liquidez, provisão e rentabilidade.
Isso faz com que os níveis de endividamento no Brasil, em relação às
dívidas bancárias, sejam muito controlados. Então, apesar das causas
estruturais que fazem com que nosso custo de crédito seja elevado,
o endividamento, ao menos o endividamento bancário, não é um
problema estrutural.
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Temos um nível de endividamento das famílias de 58%. Quando
tiramos as dívidas de maior prazo, as dívidas rurais – que são dívidas
de melhor qualidade, porque os juros são menores e os prazos são mais
alongados – chegamos a um nível de endividamento de 35%. É um nível
baixo quando nos comparamos com outros países. Portanto, isso tem a
ver com um sistema financeiro que tem níveis adequados de capital, de
liquidez e de provisão.
A maior quantidade em volume financeiro de empréstimos são
empréstimos de longo prazo, empréstimos de melhor qualidade. Significa
dizer que cabe melhor no bolso daquele que paga, os juros são menores
É diferente das linhas de curto e médio prazo.
Em relação à proporção da dívida das famílias em relação ao PIB, que é
uma métrica que o mundo considera, temos um nível razoável. No Brasil,
menos de 37% é a proporção da dívida das pessoas em relação ao PIB.
Temos países em que são mais de 80% de endividamento, portanto isso
também mostra uma trajetória de controle do nível de dívida das pessoas.
Quando falamos da inadimplência durante a pandemia, por incrível
que pareça, ela chegou a patamares menores do que antes da pandemia,
porque os bancos tomaram a iniciativa de repactuar 17 milhões de
empréstimos bancários. Fomos aos clientes, perguntamos a eles se eles
queriam alongar a dívida e ter um intervalo de dois a seis meses para
deixar de pagar as prestações. Isso fez com que a taxa de inadimplência
diminuísse para um patamar do período anterior ao início da pandemia,
quando a inadimplência estava em 3,4%. Chegamos em junho agora a
2,9%, mas em setembro do ano passado, salvo engano, chegamos a 2,2%.
Considerando as pessoas físicas que pegam dinheiro emprestado com
recursos livres dos bancos e com recursos direcionados, 2,9% é uma taxa
de inadimplência muito razoável, ainda que tenhamos causas estruturais
que façam com que o custo do crédito aumente.
A diferença do atraso para a inadimplência é que o atraso vai até
90 dias e a inadimplência está acima desse período. Também são taxas
comportadas, 4,5% é a taxa média de atraso no pagamento das prestações.
Significa que temos o pagamento de um volume muito significativo
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em dia, o que mostra que temos bons pagadores das dívidas bancárias,
embora tenhamos pesquisas que tentam nos levar para outra percepção.
Vou falar das pesquisas da Fecomércio e da Serasa. A Fecomércio, em
pesquisa que faz com as pessoas, pergunta: “Você tem dívidas?”. As
pessoas respondem que sim. É diferente dos dados dos bancos, que têm
exatamente o montante da dívida e quem deve. Nas respostas dadas, 66%
dizem que estão endividados, 19% dizem que estão com as contas em
atraso e 8% dizem que não têm condições de pagar. Então, os números são
diferentes daqueles que temos nos bancos, porque nós temos a realidade
de quem deve e quem não deve. A Fecomércio também pergunta quais
são as dívidas que as pessoas têm. Muitos respondem que têm dívidas no
cartão. Às vezes a pessoa comprou, a fatura não venceu e ela entende que
aquilo é uma dívida. De fato, ela tem que pagar aquela fatura, então 80%
responde que têm dívidas no cartão de crédito, às vezes é o próprio uso
normal do cartão de crédito, mas passa essa percepção de que 80% das
pessoas devem ao cartão de crédito.
Os bancos têm R$ 2,4 trilhões emprestados para as famílias. Quando
olhamos as dívidas mais caras, muitos reclamam, e com razão, dos
juros do cheque especial, mas de todo esse montante de R$ 2,4 trilhões
emprestados, menos de 1% é cheque especial. Em cartão de crédito
rotativo, em que os juros também são muito elevados, menos de 2%.
A maior parte é de dívidas com juros menores, juros mais baixos. Não
estou dizendo que os juros bancários são baixos, eles são elevados, estou
afirmando que os financiamentos com maior volume financeiro são de
longo prazo, não são créditos emergenciais como o cheque especial e o
cartão de crédito.
A Serasa nos diz que 62 milhões de pessoas estão negativadas, um dado
alarmante. O quanto disso é dívida bancária? Vinte e oito por cento, um
terço. É a informação da Serasa, que não costuma abrir esses dados, mas
nós precisamos entender o que está acontecendo. Diz a Serasa que esses
62 milhões de brasileiros negativados devem R$ 245 bilhões, dos quais
30% aos bancos, então mais ou menos R$ 70 bilhões são devidos por
pessoas aos bancos. Pessoas que estariam negativadas, o que é diferente dos
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inadimplentes, são pessoas que estariam de fato numa situação sem tido
condições de pagar essas dívidas.
Na linha do tempo, ainda segundo dados da Serasa, em junho de
2021, comparado, por exemplo, com dezembro de 2020, é mostrada
uma queda pequena do número de pessoas negativadas. Quando vemos
também na proporção da população, cerca de 30% das pessoas estão
negativadas, chegou a 31% durante a pandemia, mas vem reduzindo. São
números ainda elevados, mas na trajetória não estamos percebendo que
esses números estejam crescendo.
No caso dos negativados com cartão de crédito, R$ 70 bilhões é a
média de dívidas negativas, mesmo assim vemos na margem um declínio
dessas dívidas. Era para ser pior, porque estamos saindo de uma recessão.
Essa melhora se deve ao fato dos bancos terem repactuado aqueles 17
milhões de contratos de empréstimos bancários.
Não vou me ater à questão do mínimo existencial, mas é um ponto
para conversarmos com o Governo. A depender do patamar que for
fixado o mínimo existencial, que é uma nova exigência da Lei do
Superendividamento (Lei no 14.181/2021), as pessoas terão que ter uma
parte de sua renda blindada para não se endividar. Digamos que o decreto
presidencial preveja que é meio salário mínimo, já teremos um impacto
relevante de quase R$ 1 trilhão a menos na oferta de crédito. Todo cuidado é
pouco, tenho falado com a Senacom (Secretaria Nacional do Consumidor,
que integra o Ministério da Justiça), tenho falado com o Banco Central,
hoje tratei rapidamente disso com o Ministro Guedes na call que fizemos.
É importante, sim, blindar a renda daquele que tem necessidade, mas com
cuidado para isso não acabar afetando a oferta de crédito. Menos crédito
significa maior risco e a economia precisa de crédito para se alavancar.
Na linha do tempo daquilo que temos vivenciado nessa sinergia,
nessas parcerias com os cartórios para fim de protesto, algo que tem
sido bastante exitoso, verificamos que só no ano passado foram quase
10 milhões de títulos encaminhados a protesto, somando R$ 21 bilhões,
o que mostra a relevância dessa parceria que já vem de muito tempo. É
importante para nós que os bancos possam se encontrar com os meios
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digitais, inclusive para acelerar, e a Cenprot vem em muito boa hora
cumprir esse papel, para que possamos, pela via extrajudicial, cobrar os
devedores para reduzir o custo de crédito. É por isso que iniciei minha
fala dizendo que 32% do custo do crédito tem a ver com inadimplência.
Uma das razões pelas quais no Brasil o custo do crédito é elevado
é que não conseguimos recuperar garantias. Quando a garantia no
financiamento imobiliário era a hipoteca, tínhamos um nível de
concessão bem inferior do que quando passou a ser a alienação fiduciária.
São dados históricos, mas percebam que a média era algo em torno
de 500 mil imóveis e chegamos a um milhão rapidamente, só com a
mudança da garantia, da hipoteca para a alienação fiduciária. Então,
vale a pena investirmos em marcos legais, Senadora, que aprimorem as
garantias para o credor, para podermos ultrapassar aqueles problemas
que falei no início, do Brasil ser o País que menos recupera garantias,
mais tempo demora e mais dinheiro gasta para recuperá-las. Olha a
diferença, chegamos a 99% de empréstimo imobiliário com base em
alienação fiduciária, abandonamos a hipoteca pela maior eficiência de
uma garantia. Mesmo assim, ainda somos o País que menos recupera
garantias na recuperação com países relevantes.
Sobre o projeto de lei que trata da recuperação extrajudicial de
bens móveis, de veículos, vale a pena termos uma aprovação célere no
Congresso. O custo médio de uma ação judicial para recuperar um
veículo é de R$ 2.500 por ação. Quando vamos para a via cartorária,
R$ 300 é o custo médio para poder fazer o protesto recuperar de forma
mais célere. O que mostra a relevância de termos esse novo marco legal
aprovado, Senadora.
São quase 50 milhões de ações ajuizadas pelos bancos. Essas ações
custaram R$ 123 milhões para os bancos, para recuperarmos garantias.
Conseguimos apreender veículos num total de R$ 121 milhões, foram
feitos pagamentos de R$ 66 milhões e o saldo foi de R$ 63 milhões. Ou
seja, os bancos gastaram R$ 123 milhões para ter ao final R$ 60 milhões. Se
fôssemos para a desjudicialização, nós teríamos um custo de, no máximo,
R$ 15 milhões, em vez de R$ 123 milhões, tendo as mesmas apreensões

“O PROTESTO E SUA CENTRAL DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTOS DE REDUÇÃO DO CUSTO DE CRÉDITO”

e pagamentos, com saldo de R$ 172 milhões. É incomparável. Então é
fundamental que possamos investir, o Executivo, aqui representado pelo
Secretário Gean, o Legislativo pela Senadora Soraya, o Poder Público
também representado aqui pelo Poder Judiciário.
Isso mostra a diferença brutal no custo da recuperação da garantia.
Temos R$ 109 milhões de economia apenas nesse exemplo. É claro que se
houver o protesto, as apreensões e os pagamentos vão subir muito mais.
(...) Se hoje resolvêssemos ajuizar ações em relação a todos os devedores
de veículos, teríamos que desembolsar R$ 1,5 bilhão. Se fôssemos para
o protesto, gastaríamos R$ 180 milhões, uma diferença muito grande.
A questão é como nós vamos conseguir avançar nessa implementação.
Quanto mais nos demorarmos em marcos legais que possam permitir
uma recuperação rápida da garantia, mais os mercados paralelos e negros
surgem. É o que acontece com veículos alienados vendidos no mercado
paralelo, no mercado negro, porque não é possível recuperar, demora
muito tempo. Quando recuperamos, temos bens já deteriorados.
A principal questão que quero deixar, e com isso concluo, é que
é fundamental que consigamos avançar para enfrentar as causas
estruturais. Todos, com razão, reclamam dos juros altos dos bancos, mas
poucos fazem o que precisa ser feito. Precisamos enfrentar essa pauta,
que tem a ver com o ambiente de negócios, uma pauta que tem a ver com
o ambiente de créditos. É por isso que nós temos buscado essas parcerias,
essas sinergias. É por isso que temos insistido nessas pautas.
Temos aqui dois segmentos da economia muito estigmatizados, os
bancos e os cartórios. Precisamos ultrapassar isso, enfrentar esse debate com
a altivez necessária, com argumentos. Precisamos mostrar a importância
desses dois elementos tão relevantes. De março do ano passado para cá, os
bancos emprestaram R$ 5,7 trilhões para as famílias e empresas. Será que é
possível imaginar como estaria nossa economia sem R$ 5,7 trilhões em um
ano? Só que esse dinheiro precisa voltar para o setor bancário, precisamos
recuperar, e custa muito dinheiro emprestar dinheiro. Esta é a mensagem que
fica para todos quantos possam nos ouvir: que enfrentemos essa pauta das
causas estruturais dos custos de crédito.
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Os bancos, quanto menos gastarem para emprestar, mais vão
emprestar. Existe uma percepção, completamente equivocada, de
que gostamos de juros altos. Não gostamos. Se pudéssemos ter mais
empréstimos com juros menores, ganharíamos em escala. É tão simples
quanto um raciocínio desses. Ter juros altos no Brasil não interessa aos
bancos. Ter inadimplentes não interessa aos bancos. O que queremos é
fazer com que a pessoa tenha a capacidade de tomar um crédito a juros
menores, para que possamos emprestar para mais pessoas e mais empresas,
e aí, sim, ganharmos, porque aprendi lá no Banco Central que banco
que não dá lucro tem que fechar. Tem que dar lucro mesmo, a atividade
é lucrativa. A diferença é que nós ao invés de vendermos produtos na
padaria ou no mercado, vendemos dinheiro. Quem vende alguma coisa,
precisa ganhar pelo que vende, porque investe para tal.

IONARA GAIOSO
Quero agradecer por poder ouvi-lo, Dr. Isaac, porque de fato é
música para nossos ouvidos a confirmação do quanto nossos segmentos
estão interligados e podem se ajudar. O seu maior custo é com a
inadimplência. Está em nosso core resolver essa inadimplência. Hoje,
não entregamos ao mercado brasileiro um resultado melhor porque
nossa base de atuação é muito pequena. Quanto maior for a nossa
base de atuação, quanto melhor for a qualidade, ou seja, o tempo dessa
inadimplência chegando aos nossos balcões, chegando aos cartórios de
protesto, maior será a eficiência da nossa entrega. Você é economista,
conhece os índices, sabe muito bem disso. Fica até uma provocação,
diante desses números que a Febraban já tem: Por que não apresentar a
protesto títulos próprios dos bancos? Por que não se valer dos cartórios
extrajudiciais de protesto para recuperar essas dívidas? Por que não
usar o protesto para diminuir esse prazo e esse custo de recuperação,
que é tão impactante para vocês, instituições financeiras, e para o País
como um todo, para o spread bancário, para o custo do crédito? Todos
nós queremos ajudar a solucionar essa inadimplência.
Muito obrigada por mais uma vez nos honrar com sua presença,
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nos ensinar mais um pouco sobre o mercado financeiro, nos provar a
que viemos e em que podemos servir essa nação. De fato, é chegada a
hora. Precisamos e estamos aqui nos apresentando, com infraestrutura
desse mercado, para diminuir os custos dos senhores e, de fato, entregar
o serviço público ao qual somos capacitados e fiscalizados. Somos
auxiliares da Justiça para prestar esse serviço.
Anunciamos a chegada do Excelentíssimo Sr. Presidente da nossa
Suprema Corte e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Fux. É
uma honra tê-lo aqui conosco nesse evento, obrigada por nos prestigiar
e por nos ouvir.
Quero aproveitar a presença de Vossa Excelência para cumprir o meu
papel. Meu nome é Ionara, sou Presidente do Instituto de Protesto do
Brasil, seção Distrito Federal, e o meu papel agora é o de ser porta-voz
da gratidão de todos nós, tabeliães de protesto do Brasil, pela presença
e honrosa participação nesse Seminário do Excelentíssimo Presidente
do STF, Ministro Luiz Fux, e da Senadora Soraya Thronicke, que tanto
abrilhantam nosso evento, tanto nos inspiram e tanto defendem a pauta
da desjudicialização, que é de fato o nosso DNA.
Também quero agradecer aos excelentíssimos juízes auxiliares do
CNJ, Dr. Alexandre Chini e o Dr. Carlos von Adamek, às autoridades
do Poder Executivo, especialmente na figura do Secretário Geanluca, os
quais tanto nos desafiam a evoluir e contribuem para o fortalecimento
do serviço público do protesto. Nossa gratidão também ao incansável
trabalho em defesa dos serviços de protestos dos nossos líderes maiores
Cláudio Marçal Freire, Presidente da Anoreg-BR, e do nosso querido
Léo Barros Almada.
Agradecemos pelo apoio fundamental que vem nos sendo ofe
recido pela Febraban, em especial seu atual Presidente Isaac Sidney. A
Febraban traz em si a representatividade do sistema financeiro nacional,
e nenhum serviço notarial ou registral é tão ligado a este sistema,
na condição de prestador de serviço público, quanto os cartórios
de protesto. É chegada a hora em que os bancos e as instituições
financeiras possam se socorrer da nossa capacidade instalada como sua
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infraestrutura de mercado para prestação de serviços de cobrança e
guarda de seus documentos.
Agradecemos enormemente pela ajuda que o Conselho Nacional de
Justiça tem oferecido ao serviço de protesto, em especial, recentemente,
no ano de 2019, quando editou os provimentos no 86 e no 87. Senhor
Ministro, o Provimento no 86 mudou a nossa régua de cobrança, a nossa
forma de receber os emolumentos, postergando esse recebimento, e com
ele nos tornamos parceiros dos nossos credores. Ou seja, só recebemos
nossos emolumentos quando o credor de fato recebe seu crédito. E no
Provimento no 87, o CNJ nos presenteou com a regulamentação da
nossa Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que é a
nossa Cenprot Nacional.
Precisávamos dessa regulamentação, que era e é imprescindível para
a prestação dos nossos serviços. Senhor Ministro, reconhecemos os
avanços que esses dois provimentos trouxeram para o nosso ecossistema,
desengessando vários dos nossos procedimentos, tornando nossos
serviços muito mais acessíveis ao grande público, especialmente ao
pequeno varejista, mas ainda temos desafios gigantescos e, portanto,
precisamos muito da ajuda do senhor e do CNJ para realmente entregar
um protesto 4.0.
A pandemia nos atingiu em cheio, como à maior parte desse País,
uma vez que a postergação do pagamento dos nossos emolumentos
passou a viger menos de quatro meses antes da declaração da pandemia
de covid-19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS). No momento
em que precisávamos alavancar enormemente o volume de títulos
encaminhados a protesto, tivemos uma queda de 50% desse volume,
que findou com um prejuízo enorme para todos os tabeliães de protesto.
Hoje, a média de recebimentos é de 50% apenas do que recebíamos
outrora para custear esse serviço essencial à saúde financeira do País.
Em 2020, ainda tivemos a ingrata notícia, para nós tabeliães de
protesto, da edição do Provimento no 107 pelo CNJ, que nos proibiu de
receber pelos serviços complementares prestados à rede bancária há mais
de 18 anos. Houve certa confusão entre os serviços que devem ser e são
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prestados por nossa Central de forma gratuita, mas também deixamos de
receber por esses serviços complementares tão importantes para nossos
conveniados, não só pela rede bancária. No pior ano da nossa história,
financeiramente falando, ainda somamos grandes despesas para manter
toda a estrutura, uma estrutura gigantesca, de um serviço que é prestado
diuturnamente a esses conveniados. Nós, tabeliães de protesto, tivemos
que passar a bancar essa estrutura, o que foi bem impactante.
A Febraban, novamente na pessoa de seu presidente, sensível a
esse problema, entendendo nossa condição, interviu e nos auxiliou
enormemente a reverter aquele cenário, em junho passado. A
Corregedoria Nacional de Justiça decidiu pela homologação do nosso
convênio com a Febraban e assim permitiu que continuássemos a
prestar esses serviços complementares tão relevantes para eles, mediante
a volta do seu pagamento.
A estrutura básica da Cenprot e dos nossos institutos voltou à
normalidade, mas ainda está longe de oferecer, em termos tecnológicos
e de conhecimento do grande público, um serviço de cobrança,
recuperação de crédito e publicidade da inadimplência como necessita
e demanda o mercado. Hoje, somos muito pouco conhecidos pela nova
geração de CEOs e CFOs, eles nem sabem o que é protesto. Precisamos
fazer campanhas educativas para mostrar a relevância desse serviço
público, desse serviço auxiliar da Justiça brasileira, e, por consequência,
diminuir a judicialização.
Vossa Excelência no brilhante voto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5.135/DF já reconhecia e destacava a
importância fundamental do protesto na recuperação célere e ágil dos
créditos públicos. Confirmou nossa “finalidade precípua de resolver
extrajudicialmente aquilo que cotidianamente se resolvia judicialmente”.
Muito obrigada por reconhecer esse nosso DNA.
Precisamos fazer mais. Precisamos ofertar essa que é a única
ferramenta pública extrajudicial de recuperação de crédito, disponível a
todo e qualquer cidadão brasileiro, ao pequeno, ao médio e ao grande
varejista, às grandes corporações e às instituições financeiras como um
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todo, de forma 100% digital em todo o ciclo de cobrança, do começo ao
fim dele.
Precisamos muito da ajuda de Vossa Excelência, no sentido de apoiar
os pedidos que já se encontram no CNJ e que têm como escopo principal
autorizar o tabelião de protesto a participar e trazer segurança jurídica a
todas as etapas da cobrança e recuperação de crédito no Brasil, auxiliando
assim na redução do custo do crédito nacional, a pauta de nosso encontro
hoje. Esses pedidos são para que o tabelião de protesto possa realizar
negociações prévias ao protesto, o que é uma medida menos gravosa que
o protesto, que, por vezes, deixa de ser utilizado em razão da pecha que
se coloca naquele cliente e do medo do credor em deixar de contar com
ele em sua carteira.
O outro pedido é a renegociação de títulos de dívidas protestadas. Já foi
editado pelo CNJ o Provimento no 72/2018, mas ele, infelizmente, ainda
carece de esclarecimentos urgentes, ou mesmo de alterações pontuais em
seu texto para que se torne efetivo. Ainda não conseguimos dar efetividade
a esse Provimento para começar a renegociar essas dívidas protestadas em
nossos cartórios e na Cenprot, em razão de complexidades do texto.
O protesto é de longe o serviço público extrajudicial que mais pode
contribuir para a diminuição do custo do crédito e diminuir o spread
bancário, mas para impactar positivamente naqueles índices, precisa ser
mais utilizado pelo mercado como única ferramenta pública extrajudicial
e gratuita de recuperação de crédito.
Precisamos não só ser digitais, precisamos ter “alma digital”, usar as
ferramentas mais avançadas e seguras disponíveis para estudar nosso data
lake, conhecer os nossos usuários, antecipar as suas necessidades, ofertar
a eles as melhores e mais seguras soluções em cobrança e publicidade da
inadimplência.
Nossa Central é a única criada por lei federal e regulamentada pelo
CNJ, uma Central com um rol de serviços mínimos a ser ofertado
gratuitamente, os quais já prestamos, mas também com a autorização
legal para a prestação de outros serviços pelos quais somos demandados
pelo mercado, com a possibilidade de uma justa cobrança por eles. O
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art. 41-A inserido pela Lei no 13.775/2018 inclui nesse rol de serviços
mínimos a escrituração e a emissão de duplicatas sob a forma escritural.
Para tanto, precisamos construir nossa escrituradora, segundo as normas
e exigências do Bacen, pois seu funcionamento está condicionado à
supervisão daquele órgão. Temos então, como brilhantemente expôs no
primeiro painel o querido Dr. André Gomes, uma dupla regulação na
Cenprot, a depender do serviço que prestamos. Se formos para a questão
da escrituradora o nosso órgão regulador passa a ser o Banco Central do
Brasil, para os demais serviços é o Conselho Nacional de Justiça.
Para atender essa finalidade de ser uma escrituradora, precisamos
muito de investimento privado, precisamos da parceria público-privada.
Só assim vamos dar cabo a essa nova utilidade do protesto, a essa nova
função pública que nos foi confiada pelo legislador. Rogamos pelo
apoio de Vossa Excelência na construção urgente desse novo serviço do
protesto extrajudicial.
Contem conosco na prestação do melhor e mais digital serviço
extrajudicial do Brasil, o Protesto 4.0.
Muito obrigada pela atenção de todos.
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PALESTRA MAGNA*4
LUIZ FUX
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do
Conselho Nacional de Justiça

* Disponível no canal da Revista JC no Youtube: https://bit.ly/3GBZbGJ
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TIAGO SALLES
Dando continuidade ao evento e para a tão esperada palestra magna,
convido ao dispositivo nosso querido Desembargador Ricardo Cardozo,
Corregedor de Justiça do Rio de Janeiro, para fazer a apresentação do
Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux.

RICARDO CARDOZO
Boa tarde a todos. Saúdo todos os presentes, aproveito para fazê-lo na
figura da Senadora Soraya Thronicke, e saúdo especialmente o Ministro
Luiz Fux. Para saudar o Ministro dois minutos é muito pouco, porque
além de amigo pessoal meu de longa data, o Ministro tem um vasto
currículo e será muito difícil, mas prometo que o farei, tendo para isso
que resumir muito o que sei sobre a caminhada de Vossa Excelência.
Antes de fazê-lo, quero dizer que fiquei muito contente de vir aqui
integrar esse Seminário. Como todos sabem, o Corregedor-Geral de
Justiça é aquele que conduz e fiscaliza toda a atividade notarial do
Estado. Então, sob as atribuições da Corregedoria estão as atividades
de protesto, as atividades registrais, as atividades de notas, etc. Colher
esse tipo de informações, colher as impressões e sugestões dos senhores
é muito importante na gestão que iniciamos em fevereiro passado. Fico
muito contente, porque o tema desse Seminário é um tema moderno e
é aquilo que eu pessoalmente acredito que nos leva à modernidade da
Justiça. O projeto da Justiça 4.0 está aí, é a Justiça do futuro, eu diria
que é a Justiça do presente, que veio como algo inevitável, não pode
haver retrocesso. Hoje, não concebemos mais nossas atividades sem o
papel que têm a digitalização, a virtualização e todos os mecanismos
que tornam a Justiça mais célere e a prestação jurisdicional mais eficaz.
Na área extrajudicial, isso também tem que vir. Tanto é que na
Corregedoria estamos com um projeto conduzido por nossos juízes
auxiliares que revê todo o Código de Normas atual. Quando abri os
trabalhos, disse: “Quero um Código de Normas Extrajudiciais moderno,
digital, que facilite a vida daquele que busque qualquer serviço ligado à
atividade do Judiciário”.
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Sei que o Ministro tem essa sensibilidade. Eu que conheço o
Ministro desde o primeiro dia, os senhores talvez não saibam, nem
sei se o ministro se lembra, mas no dia em que o senhor assumiu a
magistratura, eu era Defensor Público em Niterói.
Lembro de Vossa Excelência chegando lá, bem novo, não mudou
praticamente nada, conserva ainda a jovialidade. Eu era Defensor
Público, com 24 anos de idade, quando o conheci e fizemos uma grande
amizade. Vossa Excelência entrou para a magistratura, eu ainda tive que
esperar um pouco, naquela época exigia-se cinco anos de atividade, só
pude entrar depois, mas sempre muito próximo ao Ministro. Depois
ficamos juntos na área eleitoral. Recorda-se? Lá na área de Santa Cruz,
as zonas eleitorais foram desmembradas e nós íamos de carro, eu, Vossa
Excelência e o Desembargador Fonseca Passos. Saíamos do Fórum,
íamos e voltávamos juntos, algumas vezes fizemos isso.
Depois o então juiz teve uma caminhada que já se esperava brilhante,
todos sabem. Foi desembargador, ministro do STJ e hoje, para nosso
orgulho, daqueles que se consideram amigos do Ministro, ele preside
o Judiciário nacional. É com muito orgulho que o vejo, Ministro, um
representante da nossa magistratura, um homem excepcional, com
uma sensibilidade muito grande. Alguns hoje terão a oportunidade
de conhecê-lo por meio da palestra que o senhor vai fazer que, tenho
certeza, fará o link entre o que os senhores esperam de uma atividade
de protesto 4.0.
Isso sem falar da atividade acadêmica do Ministro, que é excepcional.
Já falei demais, todos estão ávidos para ouvir Vossa Excelência. Então,
Ministro, seja bem vindo, acho que me incumbi ra apresentação que fui
convidado e agora todos querem ouvi-lo.
Muito obrigado, ministro.

LUIZ FUX
Muito bom dia a todos. Queria cumprir o protocolo saudando Vossa
Excelência, a senhora Senadora Soraya Thronicke. Queria cumprimentar
meu querido amigo Ricardo Cardozo, Corregedor Geral da Justiça
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do Estado do Rio de Janeiro, que também me traz uma sensação de
bastante desvanecimento, porque enquanto Vossa Excelência continuava
na Defensoria Pública em razão da idade, tive o prazer de conviver
intimamente com seu pai, Estenio Cantarino (Cardozo), grande
jurista, um grande juiz, um homem sensível, Desembargador. O fruto
nunca cai longe da árvore, temos hoje o Ricardo Cardozo em nossa
Corregedoria do Rio de Janeiro. Queria saudar o Dr. Cláudio Marçal
Freire, Presidente da Anoreg; o Dr. Léo Barros Almada, presidente
do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil; saudar o Dr.
Tiago Salles, Editor-Executivo da Revista Justiça & Cidadania; saudar
o Dr. Isaac Sidney, Menezes Ferreira, com quem tive a oportunidade de
debater recentemente questões bancárias; e todas as senhoras e senhores.
Enfim, eu levaria a palestra toda só mencionando os nomes dos amigos.
(...) É com muita honra e prazer que acolhi o convite para falar sobre
essa nova escola do pensamento jurídico que é a Análise Econômica do
Direito (AED) e sua interseção com a atividade extrajudicial.
Eu só gostaria de iniciar, em razão da belíssima manifestação que
me antecedeu, de dizer que o CNJ, desde que assumi, se mostrou
absolutamente aberto às atividades do foro extrajudicial. Fizemos
um convênio com a Escola, estabelecemos cotas e estamos abertos,
evidentemente, para rever esses provimentos que são antigos, são outros
tempos, os provimentos devem acompanhar não só a nova era digital,
mas também as novas exigências do intercâmbio bancário, que hoje é
multifacetário. Quero me colocar à disposição para receber essas novas
reivindicações. Com relação às certidões, esse problema foi resolvido
pela Febraban, mas, enfim, qualquer outra questão que seja vinculada lá
no CNJ será devidamente apreciada com toda a atenção que nós temos
apreciado as reivindicações do foro extrajudicial.
Análise Econômica do Direito e desjudicialização é um binômio
inseparável, na medida em que o grande núcleo econômico da AED é
exatamente a eficiência do Direito. Nada melhor do que a desjudicialização
para tornar a eficiência do processo na dedicação daquelas questões que
realmente demandam uma atividade intelectiva do magistrado. Atos
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materiais que realizam os comandos judiciais são muito bem efetivados
pelo foro extrajudicial.
Há uns três decênios, o Professor Mauro Cappelletti, com o
Professor Bryan Garth, da Universidade de Stanford, lavraram o
Projeto Florença, que são 14 volumes com cinco mil páginas cada, que
estão hoje na Universidade La Sapienza de Roma. Ali ele colaciona
todos os dados da demora da prestação judicial nos sistemas romanogermânicos de aplicação do Direito através do processo. Há dados
sobre Israel, Bulgária, Síria, Japão, etc. Nesse Projeto Florença ele
sugere uma série de instrumentos capazes de minimizar essa duração
irrazoável da prestação da Justiça, da resposta judicial. Ele apresenta
exemplos magníficos como, por exemplo, os “tribunais de vizinhança”
nos Estados Unidos, em que aquele vizinho que tinha ascendência sobre
a comunidade resolvia os problemas; small claims no Canadá, aquelas
cortes para reduzir problemas rápidos, inclusive com especificações,
cortes sumárias sobre borracharias, sobre tinturarias, etc; os “tribunais
de camaradas”, no Leste Europeu; enfim, inúmeras experiências que ele
mencionava, e, dentre outras, os juizados especiais, que nós passamos
por eles, e também a desjudicialização, para algumas coisas que não
precisam ser resolvidas judicialmente.
Tenho 45 anos de magistratura. Antigamente, os juízes tinham
um pensamento ortodoxo, achavam que se perdessem competência
perderiam prestígio. Juiz que é juiz e que tem vocação para esse
sacerdócio e apostolado não quer poder, quer dever, tem que cumprir os
seus deveres. Essa questão de perder poder é absolutamente indiferente.
Pois bem, então esse fenômeno da desjudicialização está intimamente
vinculado à questão da morosidade judicial. O próprio Professor
Mauro Cappelletti chegava às minúcias, chegava às especificações tão
singulares em que dizia “olha, o processo na Itália leva 566 dias na
primeira instância, 799 na segunda; na Bélgica leva cinco anos entre
a primeira e a segunda instância”. Quer dizer, era um homem que
pesquisava profundamente sobre o quanto os países eram morosos na
prestação judicial. No sistema anglo-saxônico, computando semanas,
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quando não se chega a um consenso, também o processo demora, só
que lá, como vamos ver à luz da AED, as coisas se resolvem de maneira
muito pragmática, que é uma característica do sistema anglo-saxônico.
O Brasil adotou como pilares a Justiça e a moral, sistema civil law. Já
o sistema commom law é baseado em Justiça e razão, eles não acreditam
que uma causa seja tão diferente da outra que não possa receber a
mesma solução. Essa é uma questão filosófica derivada exatamente dos
fundamentos da nossa ordem jurídica.
Segundo o próprio Professor Mauro Cappelletti, a desjudicialização
significa uma Justiça coexistencial, algo que pode resolver as questões
indo além dos tribunais. Aí surgem essas ideias relativas ao foro
extrajudicial. Para nos referirmos ao presente momento, podemos
relembrar de quantos procedimentos hoje, que eram judiciais –
inclusive inaugurados pelo novo Código de Processo Civil, que tive a
oportunidade de presidir a Comissão com ilustres juristas – hoje são
travados na esfera extrajudicial.
Eu relembraria facilmente, por exemplo, do registro do tabelião de
notas, que faz inventário, partilha, conciliação, separação e várias questões
que foram aqui mencionadas e que podem ser realizadas pelo cartório
de protestos, evidentemente que podem. Os Registros de Imóveis hoje
alienam imóveis, em procedimentos céleres de alienação fiduciária de
imóveis. O Registro Civil de Pessoas Naturais hoje é considerado o
“ofício da cidadania”.
A capilaridade da atividade extrajudicial é tão grande que hoje temos
aproximadamente cinco mil municípios e 15 mil postos de atividade
extrajudicial.
Eu, por exemplo, fui promotor e depois juiz, e se começa no interior.
Na magistratura, comecei em Niterói, mas no Ministério Público,
comecei em Trajano de Moraes. Até desafio o auditório, se alguém
conhecer Trajano de Moraes eu coloco no Guiness. Eu acordava às 4h30
da manhã, pegava a barca Rio-Niterói, depois pegava um ônibus para
Friburgo, outro para Cantagalo, outro para Macuco e já chegava exausto
na comarca, o trabalho era ínfimo, e as pessoas que moravam lá, para
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registrar um filho ou para registrar um óbito, tinham que se deslocar
muitíssimo. Então, hoje os registros civis são ofícios da cidadania. O que
significa isso? Como vimos, têm todos os dados, podem expedir, depois
dos exames, carteira de motorista, passaporte, etc. Vejam que facilidade o
foro extrajudicial traz para a cidadania em si.
Especificamente em relação ao Cartório de Protesto de Títulos, na
sua essência ele não deixa de ser um meio de cobrança extrajudicial, que
fixa os inadimplementos, o termo do início da correção dos consectários
legais e exerce esse fabuloso papel de tornar mais céleres as cobranças.
Isso converge com a nova escola de pensamento da Análise
Econômica do Direito, que não é aquela escola de Chicago, Law and
Economics, porque ali era Direito Econômico. A escola de Harvard, que é
a melhor sobre AED, que conseguiu vencer algumas fronteiras, é a escola
que estuda as estratégias econômicas aplicáveis ao Direito. Enquanto
em Chicago se escrevia Law and Economics, aqui se escreve Análise
Econômica do Direito, que usa os métodos da Economia no Direito,
para tornar o Direito mais eficiente. Por exemplo, a AED se utiliza de
estatísticas para analisar como é melhor a cobrança, se através da execução
de títulos ou do cartório de protesto. É uma ciência normativa, não uma
ciência prescritiva. Ela vê o que ocorre e diz o que há de melhor.
A AED estuda, por exemplo, se as audiências no início do processo
são boas e como seria melhor. Ela trabalha com essas estatísticas, usa a
teoria dos jogos. Por exemplo, o Código de 1973 apresentava o recurso
adesivo, isso era um trabalho elaborado à luz da teoria dos jogos. Na
sucumbência recíproca, o autor não ganhou tudo, o réu não quer pagar
nada, aí ele diz o seguinte, “você pediu X e Y, você perdeu Y e eu vou ter
que pagar X e Y, se você não recorre de Y, eu pago X”. Essa é a teoria dos
jogos. Quem quer que tenha assistido “O mecanismo”, e a teoria dos jogos
surge do dilema do prisioneiro, vai verificar que as delações começaram
com essa estratégia. O filme começa com o Paulo Roberto Costa e o
doleiro, que diz assim, “vou confessar”. Aí o diretor da Petrobras diz
“se você vai confessar, vou confessar também, porque você vai confessar
aquilo que eu pratiquei e eu vou confessar aqui que eu pratiquei, se você
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vai ter benefícios, eu também quero esses benefícios” da denominada
colaboração premiada. Isso também é uma estratégia da teoria dos jogos.
Se você vai fazer um acordo, precisa saber se há simetria de informações,
que tipo de estratégia você vai usar.
Uma coisa importantíssima da AED, e aí entra a atividade extrajudicial,
que é verificar o custo-benefício. Ninguém faz isso. Falo com o meu filho
que se eu fosse advogado hoje só trabalharia com Análise Econômica
do Direito, que, aliás, foi o ponto alto que tivemos a oportunidade de
explorar em Harvard, comparecemos primeiramente em um evento e
posteriormente no MIT (Massachusetts Institute of Technology).
A AED trabalha com custo e benefício. O que é melhor, a
intervenção judicial ou a abstenção judicial? O que é melhor, ir ao
Cartório de Títulos de Protestos ou promover uma execução com
penhora, avaliação, alienação, impugnação, embargos, expropriação,
concurso de credores, fraude e execução? Olha quanta coisa. Se a
AED prega a eficiência do Direito, nesse plano da cobrança, entrega
de somas, é muito melhor essa atividade extrajudicial do Cartório de
Protesto de Títulos e documentos afins.
A Análise Econômica, nessa interseção, tem como critérios primeiro
a duração razoável dos processos, que no Cartório de Protestos é muito
mais rápida. Em segundo lugar, a prodigalidade recursal, que também
faz com que a prestação da Justiça seja muito delongada. Aqui não há
recurso, só quando se judicializa uma questão e aí nessa questão cabe
recurso, mas não cabe recurso a cada passo que o juiz dá.
Por outro lado, aqui foi denunciado o nível de inadimplemento pelo
Dr. Isaac Sidney, que corresponde à litigiosidade desenfreada, porque
está todo mundo sem dinheiro para cumprir com suas obrigações. É
muito melhor evitar uma litigiosidade desenfreada recorrendo a uma
atividade extrajudicial, em que – foi uma novidade trazida aqui que eu
quero legitimar – não só se pode fazer a cobrança, como também se pode
exercer a atividade prévia da conciliação antes da cobrança. Ou então
exercer a atividade a posteriori, da recuperação desses créditos. Isso é um
consectário da atividade normal dos Cartórios de Protesto de Títulos.
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Os critérios da AED são super coincidentes com a desjudicialização,
que é uma inspiração de há muito e que hoje em dia contribui sobremodo
para o esvaziamento dos tribunais, daquelas causas que podem ser solvidas
pelo foro extrajudicial. Hoje, cada vez mais, aumenta a percepção de
que as questões podem ser resolvidas no foro extrajudicial, o que é algo
alvissareiro para os senhores que trabalham nessa área. O Tabelionato
de Notas pode muito; hoje, faz usucapião extrajudicial, demarcação
extrajudicial, é possível que muitas outras coisas também possam ser
feitas, mesmo que haja a necessidade de intervenção do Ministério
Público. Qual é o problema de se fazer um inventário extrajudicial em que
o Ministério Público intervenha? Quando vamos registrar o casamento,
que é uma coisa seríssima, o Ministério Público intervém, quanto mais
um inventário, uma partilha, enfim, até a dissolução de uma sociedade.
É só uma questão de visão prospectiva para observar que a AED, que
prega a eficiência do Direito e do sistema, é uma escola de pensamento
jurídico coadjuvante que fundamenta o aumento das atividades do foro
extrajudicial.
Há uma questão importante que devo citar, que na escola do
pensamento jurídico da AED é assente em várias obras, (...) como na obra
dos professores (Steven) Shavell, Mitchell Polinsky e vários outros, que
um país que utiliza esses critérios é um país que oferece confiança legítima
aos investidores, e aí ele se introduz no ranking Doing Business do Banco
Mundial. Porque o investidor, quando vem aqui quer saber o que vai
acontecer se ele tiver um litígio, quer saber quanto tempo vai levar, como
ele vai recuperar o seu crédito. A AED hoje indica os caminhos. Por isso é
que digo que se hoje fosse advogado, só trabalharia com essas ferramentas
da AED, principalmente com essa questão de custo-benefício.
O Professor Steven Shavell dá um exemplo matemático que é fácil de
entender. Ele diz que se o autor quer 100, o advogado tem que dizer que
para obter 100 vai gastar 25, então vai obter 75, mas se otimizar mais ou
menos dentro do que vai ganhar ou perder, pode obter 70, gastar 25 e
ficar com 45. O que é o mínimo que o autor aceita receber e, certamente
para o réu, que não quer pagar os 100, talvez seja o máximo que ele queira
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pagar. Se o mínimo que o autor quer receber coincide com o máximo que
o réu quer pagar, faz-se uma conciliação.
Hoje, no mundo inteiro, o que se prega, inclusive com essa menção
sobre a possibilidade de se fazer acordo prévio à cobrança dos títulos,
são os meios alternativos de solução das questões jurídicas. O futuro
do processo serão as ações transindividuais e a mediação e conciliação,
podem ter absoluta certeza de que vai se reduzir exatamente a isso.
Inclusive, a AED é tão interessante que tem um segmento que se
denomina Economia Comportamental, que explica que um acordo só é
possível se há simetria de informações e se nas conciliações as pessoas –
vejam a que ponto chegou – sentem a sensação de Justiça e de felicidade.
Ninguém faz um acordo a fórceps. Quando eu era juiz da 9a Vara, os
players do processo entravam e os advogados diziam: “Em consideração
à Vossa Excelência, vamos fazer um acordo”. Eu respondia que não
queria nada em minha consideração, porque isso viraria um karma, um
estigma para a vida inteira. “Façam aquilo que seja bom para vocês,
nada em consideração ao juízo”. Então, hoje, já se escreve sobre Justiça
e felicidade na AED, porque se uma pessoa sai com essa sensação, ela
sai com um bom acordo. Tive a oportunidade de mencionar isso em
um colóquio do Ministério Público, que foi realizado alhures, de que
não adianta o MP propor termos de ajustamento de conduta que não
são passíveis de cumprimento, porque não são cumpridos, as ações
civis públicas prosseguem e a obrigação fica insatisfeita. Então, procure
fazer um termo de ajustamento de conduta factível, um parcelamento
factível, porque as pessoas cumprem as obrigações e saem com essa
sensação de “Justiça e felicidade”, título de uma obra recente do
Professor Jonathan Masur que trata exatamente disso. Hoje, até já se
pensa em incluir nas constituições federais, como cláusula pétrea, o
direito à “busca da felicidade”. Imaginem os senhores o que não cabe
dentro disso, quantas ações o Supremo Tribunal Federal terá que julgar
em nome da “busca da felicidade”.
Pois bem, é a eficiência da Análise Econômica evitando litígios e
demandas frívolas, criando conciliações. Vamos ao campo do protesto
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de títulos que se caracteriza nuclearmente pela cobrança de uma
dívida, constitui mora, e dali começam a correr os consectários legais.
À luz da AED, o ideal é que todas as execuções de títulos judiciais e
de títulos extrajudiciais sejam realizadas no foro extrajudicial, porque
diferentemente do processo de conhecimento, o denominado processo
sentença, nesses processos a atividade de definir o direito, a atividade
normativa é centralizada no juiz. Já a satisfação do que foi definido é
realizada por outros protagonistas.
Não é o juiz que vende ou aliena os bens, não é o juiz que realiza
os atos materiais que caracterizam o processo de execução ou, como o
próprio nome diz, o processo satisfativo. O ideal é exatamente que a
atividade cognitiva fique nas mãos do juiz e que a atividade executiva
fique nas mãos dos tabeliães titulares dos cartórios de protesto de títulos.
O que se daria apenas utilizando no foro extrajudicial o modus operandi
do que já está previsto no Código de Processo Civil. Ou seja, a atividade
cognitiva é do juiz e a atividade executiva é do tabelião.
O que temos na Execução? Faz-se um pedido, obedece-se ao
contraditório e ao devido processo legal e cita-se o devedor para pagar.
Isso acontece no Cartório de Protesto de Títulos. Tem que intimar para
ele pagar, se ele não pagar surge o interesse de agir e vai para a Justiça, mas
não precisa. Pela comunicação que existe hoje entre todos os cartórios, o
próprio credor vai indicar o bem do devedor, o próprio cartório vai fazer
a penhora; o próprio cartório vai fazer a avaliação; o próprio cartório vai
fazer a alienação e vai pagar o credor. O que pode haver nesse interregno
é excesso de penhora. Judicializa-se só a questão do excesso de penhora.
O que pode haver depois? Pode haver uma infirmação do processo ou
do crédito exequendo. Só judicializa isso. Enquanto não resolve lá, não
segue aqui. Isso é uma realidade passível de ser efetivada. Houve uma
fraude contra credores? O juiz vai decidir. E aí se retrotrai o processo;
se houve fraude contra credores tira-se aquele bem da penhora e colocase outro. Desconsideração da personalidade jurídica? O juiz decide. E
todas as denominadas impugnações, que antigamente se denominavam
de embargos do devedor – e, melhor dizendo hoje, são embargos
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do executado, porque aí ele pode se livrar da dívida – podem não ser
embargos do devedor, podem ser só do executado. Isso também ficaria a
critério do juízo. Seria um processo misto em que a cognição ficaria com
o Judiciário e a materialização dos atos necessários à satisfação do crédito
exequendo ficaria com o titular do Cartório de Protesto de Títulos.
Isso é perfeitamente factível, perfeitamente constitucional, porque
a própria Constituição Federal hoje trata o processo judicial tal e qual
o processo administrativo. Poderíamos considerar o processo que se
promove perante o Cartório de Protesto de Títulos como um processo
administrativo. A Constituição diz que tanto o processo judicial quanto
o processo administrativo devem obedecer ao devido processo legal
e ao contraditório, o que está sendo obedecido na medida em que se
judicializa apenas o que o cartório em si não pode fazer.
A grande verdade é que hoje estamos num outro tempo. Nunca me
esqueço da primeira aula que tive de Introdução à Ciência do Direito,
matéria que dever-se-ia ensinar no último ano, porque a garotada hoje
entra com 16 anos de idade, lê aquelas escolas filosóficas e decora, mas
não entende nada daquilo. Na primeira aula de Introdução à Ciência do
Direito, o professor usou a frase de Cesare Vivante que disse “altro tempo,
altro Diritto”, ou seja, outro tempo, outro Direito. O momento agora é
esse, de eficiência, de agilização da resposta judicial, de agilização daquele
que ingressa tanto em juízo quanto no Cartório de Protesto de Títulos.
Porque, na verdade, se nós estamos num outro momento, o lúdico
poeta Fernando Pessoa dizia que não se pode servir à sua época e a todas
as épocas ao mesmo tempo, nem escrever para homens o mesmo poema.

PAINEL III
GOVERNANÇA E INOVAÇÃO
PARA MELHORIA DO
AMBIENTE DE NEGÓCIOS*5
Participantes:
IONARA GAIOSO
Presidente da IEPTB-DF
JOÃO ALVES SILVA
Assessor Especial do Banco do Brasil
JOÃO PEDRO CORTEZ
Assessor Técnico do IEPTB

* Disponível no canal da Revista JC no Youtube: https://bit.ly/3KecJdH
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TIAGO SALLES
Sejam todos bem-vindos. Teremos agora o nosso terceiro painel,
“Governança e Inovação para melhoria do ambiente de negócios”, no qual
contaremos com a participação do economista e Assessor Técnico do
IEPTB Dr. João Pedro Cortez e do Assessor Especial do Banco do Brasil
João Alves Silva. Para compor o painel e mediar seus debates, convido
novamente nossa querida Presidente do IEPTB-DF, Dra. Ionara Gaioso.

IONARA GAIOSO
O Dr. João Alves, para quem não conhece, já se tornou um grande
amigo da classe, é representante do Banco do Brasil na agenda de
desjudicialização e inclusão digital junto ao CNJ. Nos aproximamos em
razão das sintonias institucionais, dos pleitos e das ações que o Instituto
tem apregoado e que ele conhece melhor que ninguém.

JOÃO ALVES SILVA
Muito boa tarde. Um agradecimento especial ao IEPTB e às
autoridades presentes. Todas as vezes que converso sobre desjudicialização,
e são muitas conversas sobre desjudicialização, a primeira coisa que faço
é apresentar um pedido de desculpas, que diz respeito a integrar um
setor que é um dos principais responsáveis pelo volume de judicialização
no Brasil, que são as instituições financeiras. Portanto, sendo parte das
instituições financeiras e do seu volume de judicialização, somos um
problema. Sendo parte do problema, a solução também passa por ouvir
esse problema, as dores desse problema, e perceber as oportunidades que
há detrás desse problema.
Ouvi com muita atenção os painéis de toda manhã. Talvez eu
apresente uma perspectiva diferente, o que é legal, porque fugindo
de um olhar otimista e indo para um olhar realista, porém prenhe de
esperança, quero falar um pouco das dores.
As dores da judicialização não passam exclusivamente pelo campo
normativo, o que discutimos aqui. A norma isoladamente não resolve
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nada. O problema da judicialização em esquemas que já participamos
internamente, vou dizer apenas três que muitos dos interlocutores
estão aqui: Resolução no 125 do CNJ; Lei no 13.140/2015, artigos do
1o ao 29; art. 140 do CPC. Essas normas isoladamente não resolverão
nada. As iniciativas patrocinadas pela Senadora Soraya, muito corajosa,
porque colocou pretensão resistida, colocam outras opções que retiram
das microrelações de poder do próprio Poder Judiciário algumas
supostas faculdades que poderiam ser exercidas, e melhor exercidas,
por outras pessoas. Essa legislação isoladamente não resolve se não
estiver acompanhada do seu consectário, que é sair do plano normativo
e ir para o plano positivo.
Temos hoje, no Brasil, 77.096.939 processos ativos. Isso é o que
interessa, o estoque, não é o trânsito. Quem olhar para o trânsito
está olhando errado, para apresentar números. Desses 77 milhões
de processos, aproximadamente 35 milhões se referem a sujeitos
privados, que é o âmbito que mais interessa à Cenprot. É claro que
o âmbito público também interessa à Cenprot quando a PGFN, as
procuradorias, etc. vêm com os títulos da dívida para executar, mas com
esses o trabalho já está relativamente avançado e pode ser avançado. Há
um campo de exploração a ser feito que é o campo privado, no qual
estão os bancos, que é o setor do qual participo e já apresentei minhas
desculpas aqui pela judicialização.
Entramos no primeiro problema. Quando se fala em desjudi
cialização, estamos falando do universo de processos judicializados.
Só que temos que separar. Se venho para esse ambiente, aqui só posso
falar da judicialização na qual a empresa demandante dos serviços do
Cenprot é credora. Porque a normatização daquilo que é de posição
credora e de posição devedora, ou de autor e réu se quisermos falar
no plano jurídico, ela é distinta, porque a estratégia e os objetivos são
distintos. Preciso afunilar naquilo que nos interessa nesse instante para
fins de uma utilidade social aplicada para a Cenprot, que é a posição
credora, demandante dos serviços das serventias dos Cartórios de
Protesto de Títulos.
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Nos bancos, vou dar números de cabeça que tenho, a melhor
posição de crédito do ponto de vista de inadimplemento no País é a
instituição na qual trabalho, e aí vamos rasgando para o lado direito
ou esquerdo da estatística, conforme queiram, e vai piorando de lugar
a lugar. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa posição no número
de processos judiciais é um terço na posição credora e dois terços na
posição devedora. Mas num grande banco que eu conheço, tenho
muita amizade com eles, é precisamente o inverso. Quando disse que
somos parte do problema e precisamos fazer parte da solução... vou
dar um número para vocês, de dois dias atrás, às 14h26, 1.315.015
processos no total, na proporção 1/3 e 2/3 essa que expliquei para
vocês. Só que em outros bancos isso é diferente, porque a posição
credora nas instituições financeiras depende da política de crédito e de
sua assertividade. Quanto mais a política de créditos é assertiva, menos
inadimplência há. Quanto mais a política de crédito é liberalizante,
portanto, aumenta mais os juros, mais inadimplência ela tem. Por isso
é que algumas instituições têm o sinal trocado. Minha instituição tem
uma posição de um terço como credora e dois terços como devedora,
ou seja, autor e demandado, enquanto uma instituição similar, que
tem mais processos, é exatamente o contrário. Eles têm dois terços na
posição de autor, portanto mais demandante de serviços da Cenprot,
e um terço na posição de devedor, em que não têm nada a ver com a
Cenprot, que não vai resolver problemas nas relações de consumo nas
quais há um consumidor como devedor, porque não é o destinatário.
Precisamos ter muita consciência para debater isso. Falar de
desjudicialização como gênero é um erro. Falo isso para que saibamos o
locus em que estamos e, portanto, tenhamos a capacidade de desenvolver
políticas adequadas a cada questão.
Preciso fazer um “HC preventivo“ em relação à questão do Banco
do Brasil, porque é o seguinte, podem falar “tem 1.315.015 processos,
isso é um desastre, é judicialização”. Uma vez fui ter uma conversa
no IDP, a convite do Ministro (Marco) Buzzi, com os alunos dele, aí
levantou uma aluna lá e disse o seguinte: “Doutor, quer dizer que o
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senhor é o responsável por esse negócio e a curva só aumenta”. Eu disse
sim. “Então o seu serviço é um fracasso”. Eu disse sim senhora, acertou,
é um fracasso, porque não temos sido capazes de desjudicializar, porque
os astros precisam se alinhar para que façamos um bom trabalho e esses
astros ainda não se alinharam. Há muitas condições pelas quais esses
astros podem não se alinhar. Finalizando, vou colocar uma posição que
pode ser convergente com aquilo que o IEPTB está propondo e que
pode ser o objetivo desse seminário.
São muitos processos? São, já pedi desculpas. Mas quando pegamos
no número de processos a proporcionalização do número de processos
pelo market share e o número de clientes, o Banco simplesmente some
e você não o encontra nem nas 500 primeiras posições. Isso é bonito?
Não. Nós vivemos a tragédia dos comuns, João, para falar em termos
econômicos. É a brincadeira e a conversa entre a perda e o dano. A
judicialização é um desastre. Não vou falar mais de números porque,
por exemplo, dos R$ 110 bilhões projetados com despesas do Judiciário,
se você pegar 77 milhões de processos e fizer as proporções e encontrar
o custo médio anual, dividindo o número de processos pela despesa
realizada pelo sistema de Justiça, menos a arrecadação de custas, fará a
divisão pelo número de processos, o que dá R$ 1.215 o custo médio dos
processos, multiplica por 4.8, por 7, e a sociedade está pagando entre R$
7 mil e R$ 9 mil de externalidades negativas pelos processos judiciais.
O que o Ministro Fux falou agora no final, e eu achei interessante
ele fazer uma abordagem a partir da Análise Econômica do Direito, é
a realidade que temos que ver. Agora, como é que qualquer setor da
economia, não falo em relação só ao sistema de protesto, mas qualquer
outro setor da economia, vai fazer a abordagem dos sujeitos que
intervêm nisso para buscar uma posição eficiente? Esse é um desafio que
eu não sei colocar. Aqui entra a veia do pesquisador, muito mais para
colocar uma posição crítica, e olhar para a Ionara, o João e o pessoal
que com muito carinho me acolhe e dizer: “Meus irmãos, encontrem
vocês a solução, só sei fazer a crítica. Faço uma crítica com algo de
proposição, para que nós reflitamos e não estejamos num ambiente que
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muitas vezes pode se parecer com ‘Pollyanna 15’, porque na verdade
tem muita remação para fazer, para que possamos sair do estágio em
que nos encontramos para um outro estágio de eficiência. Esta é uma
realidade que eu queria apresentar.
Fiz algumas anotações. Para não tomar muito tempo vou resumir
de alguma maneira arbitrária a três pontos, no último vou detalhar
algumas reflexões, a título especulativo e de perguntas que temos a
apresentar para o IEPTB, para saber se temos respostas para isso, saber
de onde vamos tirar a força para seguir em frente e fazer o fortalecimento
da atividade, que ultrapassa as declarações muito bem colocadas pela
Ionara ao Ministro Fux, para transformá-las em realidade e sairmos
desse campo normativo.
Sobre desjudicialização, de maneira geral, estou falando só da
posição de réu na instituição que participo, que não tem nada a ver
com a Cenprot. Tenho um modelo teórico que é a espiral do dissenso,
níveis 1, 2, 3 e 4, sendo 1 o administrativo interno, 2 o administrativo
externo, 3 o judicializado em primeiro grau, 4 o judicializado em
segundo grau. A atuação prioritária de qualquer empresa que preste,
é nos níveis 1 e 2 da espiral do dissenso, ou seja, enquanto estou no
balcão com o cliente, administrativo interno, ou enquanto ainda estou
no nível 2, que é o administrativo externo, que são os Procons, Banco
Central, SAC, Consumidor.gov, etc. Estou cansado de dizer isso.
O Consumidor.gov, por exemplo, não tem nada a ver com a
Cenprot, mas ontem às 16h04 ele tinha 4.592.777 reclamações
encerradas. Qualquer pessoa que entrar no Consumidor.gov vai ver um
número maior do que esse, porque entra feito água. É uma plataforma
inteiramente desenvolvida pelo Banco do Brasil, com a minha
orientação, feita por um rapaz chamado Daniel Rocha Elias e doada
ao Ministério da Justiça. Essa é uma contribuição de desjudicialização
concreta, não estamos falando de abstrações. Quem quiser, que o
diga. O Consumidor.gov é um item da minha tese de doutoramento,
entregue para um rapaz que desenvolvia, que desenvolveu durante três
meses, entregou, está lá e nunca saiu do ar. Foi hospedada no Banco
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durante muitos anos, nem sei onde está atualmente. Então, estou
desjudicializando na posição de réu, não interessa para o Cenprot.
Desjudicialização que inclua esse tema para os fins dessa conversa
em que estamos aqui não interessa, interessa como sociedade, não
como setor.
Outro item é a questão da tecnologia. Isso vale para autor e réu, ou
seja, um pedaço vale para este tema que nos toca hoje. Se não investir
em automação, inteligência artificial e inteligência analítica, se não
trabalhar com isso, vocês não conseguem fazer a entrega das promessas,
muitas das quais foram feitas hoje aqui. Eu estava ali olhando com muita
atenção, me perguntando: Será que entrega? É muito legal ver o André
falar. Será que entrega? André, digo isso carinhosa e respeitosamente,
porque você marcou muito a sua intervenção. Nem falo do Cláudio,
que é quase um mago nesse setor, tem uma articulação de altíssima
qualidade, mas me pergunto: Será que entrega?
Aí quero entrar no item 3, que diz respeito a aquilo que estamos
conversando aqui. Até fiz algumas anotações para não me esquecer. Preço
adequado. Como instituição, me pergunto: E o preço, como é? Será que
presta? Se o preço não prestar, não quero. Preço adequado não é preço
barato, é preço justo para o serviço. Existe uma questão de eficiência que
é analisada pelas áreas econômicas da minha instituição, tema do qual
não entendo absolutamente nada, eles fazem os cálculos e precisamos ter
alguma habilidade para conversar com eles. Preço adequado ou preço
justo, que não é necessariamente preço barato, é quando o preço do
serviço oferecido atrai a substituição de custos internos que eliminam
transações que custam algum dinheiro internamente e que posso
externalizar. Não é simplesmente mandar para um protesto e receber a
certidão do protesto, é já receber a prestação de contas, é ter uma série
de serviços acessórios que podem ser prestados. Os desafios aqui são
os serviços acessórios, porque têm uns que estão definidos em lei, esse
sistema se sente muito vinculado ao sistema administrativo, ou seja, da
estrita legalidade. Vou falar um negócio para vocês, lá no Banco do Brasil,
onde trabalho, tem um negócio chamado instrução normativa interna.
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Eu duvido! É capaz do gerente do Banco cumprir a IN e não cumprir a
Constituição. A percepção que tenho desse sistema é que ele é capaz de
descumprir a Constituição, mas obedece rigorosamente aquilo que sai
da corregedoria estadual e do CNJ. É muito claro para mim, desculpe se
estou falando nessa linguagem, mas é uma percepção de realidade que
tenho, que estou externalizando para vocês para que possamos tentar
debater, discutir alguma coisa que nos faça sair para um patamar superior
ao que nos encontramos.
Segurança e confiança no prestador de serviços. Aqui existe uma
vantagem competitiva não explorada. Quando olho para o Dr. Cláudio,
penso o seguinte: Se ele protestar errado, a responsabilidade é objetiva,
vou em cima dele, que tem patrimônio para pagar a ação judicial que
vamos entrar contra ele, ainda tem corregedoria, não preciso nem chamar
a polícia, a própria corregedoria vai resolver a confusão que ele aprontar.
Portanto, o nível de confiança que existe na condição de delegatário de
serviços públicos que vocês têm é extraordinário, transmite confiança,
mas é preciso dar consequência a essa confiança. Não tenho problemas
de confiança e de segurança jurídica, tanto que quando vou conversar
com algumas pessoas, às vezes digo “olha, não fala em segurança jurídica,
não convence mais, disso já estou convencido, fala de outra coisa”.
Outra coisa que anotei, já foi debatida, não vou falar mais, é a
interoperabilidade. Tem que interoperabilizar com todo mundo.
Acompanhei na terça-feira o lançamento da plataforma, vi que o Dr.
Cláudio estava lá, e é assim, tem que ser interoperável. Seu sonho,
Cláudio, de um grande portal interoperável, caminha por ali. Você sabe
que não é uma coisa fácil de fazer.
Outro detalhe, já mais numa perspectiva de mercado, é que,
enquanto tomador de serviços, preciso escutar da Cenprot o leque
de serviços que ela possa oferecer. Enriquece dados anonimizados,
respeitando a LGPD, para já me entregar processado? Porque custa
processar. É um assunto que tem que ser discutido. É só o protesto? Só
o recebimento e a prestação de contas? Quais são os outros serviços?
Porque são os outros serviços que vão legitimar a possibilidade de
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cobrança de serviços complementares que extrapolam aquilo que está
na estrita legalidade. Compreendendo a legalidade como o que vem
da lei do Parlamento até a normatização do CNJ, que muitas vezes
prevalece sobre a lei que vem do Parlamento. É um olhar que estou
colocando para vocês.
Isso é sedutor. Conversei com economista do Banco anteontem,
sobre um outro tema que estamos trabalhando, e lembrei muito daqui,
porque como sabia que viria para cá, pensei que se tivesse espaço
conversaria sobre isso. Todas as instituições – inclusive os bancos,
apesar do nível de tecnologia rasgado que têm, o Isaac provou hoje
aqui os elevados níveis de investimento em tecnologia – quanto mais
evitam os custos de transação, melhor. Temos que ver alguma coisa que
sobreponha ou que resolva problemas de eventuais sombreamentos.
Se é chave para o setor encontrar a potencialidade de serviços
complementares suficientes para fazer uma legitimação do papel
que ele tem que cumprir, que exclua a questão do faturamento por
emolumentos, para evitar sombreamentos daquele para o qual presto
serviços, antecipando soluções num processamento interno, ou seja,
já entregando a coisa mastigada. É sedutor para quem está fazendo a
contratação, se já tenho condições de oferecer esses parâmetros.
Por fim, temos uma experiência de relacionamento com o IEPTB já
há algum tempo. Entendo que o sistema extrajudicial cabe perfeitamente
nessa discussão de serviços complementares, aproveitando outro
elemento sedutor além da confiança que o sistema tem, que é a rede
física, que ainda é importante. Ela pode ser importante pelos próximos
dois, três, cinco ou dez anos pela frente. Ela vai perdendo importância
naquela mesma proporção dos gráficos que o Isaac mostrou, porque
quando ele diz que o banking é 51% digital em algumas transações, 49%
do mercado é muita coisa, ainda tem coisa para explorar. Nessa transição,
somos ajudados.
Finalizo falando sobre o contato que tive ontem com um grande
player do mercado, top três, que me ligou. Foi muito importante na
aprovação, da Lei no 14.043/2020, art. 18, que jogou para o art. 9-A, da
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dedutibilidade fiscal, que é um grande sedutor. Ele me ligou na quartafeira e disse: “Dr. João, o senhor precisa nos ajudar, quero que o senhor
diga como é que está aí“, querendo dizer que ele não estava utilizando
plenamente as faculdades do art.9-A, pelo qual tanto se lutou e que
saiu na Lei no 14.043/2020. Já deduzi que ele não estava utilizando
e ele queria uma reunião urgente. Como eu não poderia fazer hoje,
porque vinha para cá, e falei que na segunda-feira estaria enrolado, ele
disse que só precisava de 15 minutos comigo. Corri para minhas áreas
internas e perguntei: “Ei, como é que esta aí?”. Falei que tínhamos um
primo, um primo amigo, que estava naquela determinada situação me
perguntando. Responderam: “Já sei qual é a dor dele, é a mesma que
estamos enfrentando aqui. Estou usando a PDD para fazer protestos
isolados de valores muito altos, porque têm impacto no resultado e posso
fazer quase que manualmente, mas não estou usando manualmente
numa carteira ou no estoque forte que tenho aqui, porque estou com
um problema de porta para dentro. É preciso adaptar 18 sistemas
que são depositórios dos títulos de crédito respectivos, desde CDC,
câmbio, cédula A, cédula B, cédula C. E ainda não resolvemos o dever
interno, por isso não estamos usando massivamente, estamos usando
seletivamente”. Acontece que para a Cenprot um protesto de um título
de R$ 50 milhões é igual ao protesto de um título de R$ 50, para fins
do seu faturamento, mas para a instituição que faz a sua indicação há
um grande impacto na sua CDD. Para onde é que as instituições que
não tiverem suas dores resolvidas vão encaminhar? Vão encaminhar
para o seletivo, isolado, marcadinho, com um número pequeno, o que
não tem impacto no sistema de protesto, enquanto não resolvem suas
dores internas. Fico me perguntando, são tantas e tantas empresas... É
para todas as empresas do País. O Pronunciamento no 25 do Conselho
Federal de Contabilidade fala da provisão da PDD, Provisão de
Demanda Contingente. Então, é para todas as empresas. Existe uma
coisa a ser explorada atrás dessa brincadeira.
Fico me perguntando, com essa dor que senti quarta-feira na
consulta de um grande player – eles têm mais processos judicializados
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do que o Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia, e a posição dele
é mais invertida, porque a política de crédito dele não é tão boa quanto
a nossa, se é que podemos falar de alguma coisa boa no desastre da
desjudicialização – se não seria interessante uma discussão com o setor
para que ele provenha essa solução portas adentro, para facilitar. Porque
se for esperar que cada um faça o seu desenvolvimento, dançou. Vou
dizer para vocês que, enquanto jurídico, temos as chamadas demandas
tecnológicas, nível 1, 2 e 3. A do jurídico é sempre a 3, sempre a última,
porque o nível 1 é atacar os clientes, saber, fazer negócios, nunca é
entrar no jogo. Essas demandas não vão entrar no jogo, não é diferente
nas outras instituições, que querem fazer negócios. Esse negócio da
Cenprot é residual. Preciso saber, mas só tenho a pergunta, não a
resposta. Desculpem a franqueza.

IONARA GAIOSO
Muitíssimo obrigada pelas provocações e desafios. Sim, temos
muitos deveres de casa para entregar ainda, mas que bom que há
demanda e que temos muitas mentes inteligentes conosco, nos
auxiliando, inspirando e trazendo soluções para esses desafios que
passam longe de ser pequenos. Mas, sim, precisamos entregar, e como
boa “Pollyanna”, vamos entregar.
Agora é com você, senhor economista.

JOÃO PEDRO CORTEZ
Boa tarde, pessoal. Vou falar aquilo tudo que já falamos há uns
três anos, incansavelmente, e foi a provocação do João: ou nos
transformamos ou nada daquilo que conseguimos avançar, das
prerrogativas que normatizamos, será institucionalizado. (...)
O primeiro ponto que precisamos entender é o que acontece no
mercado de protesto. Estamos num País, como o Isaac falou bastante,
que tem uma das taxas de inadimplência mais altas nas economias
relevantes no mundo. Temos esse número um pouco desatualizado,
de 2018, em que a taxa de inadimplência registrada no Bacen é de
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3,9%. Quando você amplia para o mercado cambial e para o mercado
mercantil, isso é muito mais alto, só que ninguém tem controle desses
dados. Nós deveríamos, mas não temos.
O que acontece é que hoje existe um saldo de crédito de R$ 3
trilhões na economia, é totalmente reprimido. Quando você compara
com outros países, o endividamento das famílias é muito baixo em
comparação aos outros. Temos uma inadimplência alta, um saldo de
crédito baixo e uma recuperação também super tímida no crédito
inadimplido. Há então muito espaço para o nosso crescimento, nós
que somos recuperadores de crédito? Não é exatamente o que vem
acontecendo. Temos uma curva de queda no movimento do protesto
de quase 20%, comparando 2018 com 2021, e, olhando alguns registros
de cartórios, vemos quase 60% de queda em relação à década de 2000.
O pior não é isso. Nesse gráfico, o azul é o pago e o vermelho é
o protestado. Você vê que essa proporção entre azul e vermelho tem
se transformado evolutivamente e o índice de recuperação tem
caído drasticamente. Enquanto recuperávamos 70% em 2018, hoje
recuperamos 47% dos títulos. Por que isso acontece? Vamos olhar o
que é o nosso mercado e o que está acontecendo nele.
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Quando abrimos a Cenprot e olhamos a base descentralizada,
isso é super recente, desde 2000, vemos que o grande mercado são as
duplicatas. Elas correspondem a 97% dos títulos privados que transitam
na Cenprot. Desses 97%, apenas 1% é duplicata descontada. Quando
falamos de mercado de crédito bancário, quando falamos que não há
interoperabilidade, quando há reclamação do porquê dos fins fiscais,
simplesmente o protesto não existe no mercado de crédito de dívidas
bancárias, ele existe no mercado comercial, nas duplicatas. As maiores
demandantes do protesto são empresas de confecção de vestuário,
de eletrodomésticos, de peças e acessórios, atacado e varejo, sempre
envolvendo PJ-PJ e PJ-pessoa física.
Serviços básicos como energia, saneamento e comunicações também
são uma novidade recente, o grande motivo da quebra de eficiência.
Como o André comentou, eles têm um cadastro pior e uma recuperação
pior. É uma relação mais PJ-PF, que tende a ter uma recuperação
menor. Isso tem aumentado, compensado a queda do volume, porém
tem reduzido a eficiência. Já os demais títulos de créditos, a exemplo
de carteiras próprias de bancos, têm um volume irrelevante, como já
frisado, como já foi posto pelo João, o que é preocupante. Todavia,
apesar de não estarmos no mercado de crédito, quando olhamos a
curva do volume de protestos e o estoque de duplicatas inadimplidas
vemos que há boa correlação.
Vamos então considerar que estamos no mercado de duplicatas
e recebíveis. Esse mercado representa apenas 5% do crédito total
na economia brasileira e nem lá estamos. Podemos potencializar a
massificação do protesto de maneira brutal. Vamos de novo olhar para
as duplicatas, nosso volume está caindo, mas o saldo do crédito de
duplicatas tem aumentado drasticamente, um aumento de quase 200%
quando se compara 2015 com 2021. E a inadimplência no mercado de
duplicatas, o nosso mercado, é de 0,3%, um décimo da inadimplência do
mercado total. Isso porque o mercado de duplicatas é muito diferente, é o
que vamos mostrar agora, e é por isso que estamos perdendo esse espaço.

113

114

“O PROTESTO E SUA CENTRAL DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTOS DE REDUÇÃO DO CUSTO DE CRÉDITO”

Isso aconteceu inclusive no pior momento da economia brasileira,
no qual tivemos a maior recessão econômica da nossa história no
capitalismo, seguida de uma pandemia. O que acontece é o aumento
exponencial do uso de dados e metodologias de análise e transparência.
Essa curva representa a quantidade de dados na sociedade desde 2010.
Veja de 2015 até 2020 e faça uma comparabilidade com a nossa queda
no volume de protestos. É um aumento exponencial. Hoje, são gerados
no mundo 40 zettabytes. Com isso, o mercado consegue se posicionar
fazendo medidas consultivas, verificação dos agentes, análise de ratings,
histórico de atividades. Você sabe com quem vai fazer negócios, você vê
quem é bom pagador e qual é a probabilidade de ele te dar default. Além de
trabalhar o pré-vencimento, fazer relacionamento com o cliente, mandar
aviso de recebimento, reenvio de boletos. Quantos de vocês não recebem
nos seus e-mails “sua conta está para vencer” ou “sua conta venceu e não
foi paga”, “segue a segunda via do boleto”. No vencimento, quantos aqui
não recebem incansáveis ligações, SMS e WhatsApp de contas vencidas
que, eventualmente, esquecemos de pagar. Só depois vem a crédito
inadimplido e nem estamos na primeira posição dessa categoria. Sempre
vem a negativação, a cobrança extrajudicial, a negociação, como vamos
falar mais adiante, e a própria judicialização.
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Com inteligência e tecnologia, os agentes econômicos preencheram
esse mercado. O Banco Central vem incentivando como nunca, um
movimento sem precedentes, primeiro porque hoje ele tem autonomia,
uma blindagem institucional que o retira das pressões políticas. Mais
do que nunca, aprova o que quer.
Segundo, por causa do cadastro positivo. Lembro que tivemos
embates sobre o cadastro positivo, que diziam que não traria nada
de bom para a sociedade. O cadastro positivo é o fornecimento de
dados dos usuários para quem vai fazer relação comercial. Tende a cair
a inadimplência? Claro que tende. Temos que nichar onde atuamos
ou ocupar esse mercado. Duplicata estrutural, CPR eletrônicas e
registradoras, cada vez mais ocupando o domínio dos títulos e o
registro das garantias. O open banking, hoje qualquer fintech consegue
informação de todos os bancos no Brasil, é o livre fluxo de dados e
informações de todas as instituições financeiras. Você sabe exatamente
para quem vai dar crédito, se aquela pessoa está protestada, sem
nem mesmo fazer consulta na Cenprot, porque já está registrado no
sistema bancário. Você sabe o histórico do pagamento de contas de luz
daquela pessoa. Se quando ele atrasa porque é aquele bom pagador,
simplesmente porque não revê os prazos, ou se atrasa porque teve um
ciclo econômico na vida dele ou se realmente é aquele que chamam de
caloteiro.
Os bancos fazem um investimento sem precedentes, vou passar
rápido porque o Isaac já falou, mas são R$ 120 bilhões investidos desde
2012 até 2017. São R$ 20 bilhões por ano investidos em tecnologia,
isso porque o João fala que é a terceira prioridade dos bancos. Como é
que você vai competir com esse mercado? Como é que você vai fazer
com esses caras, que mesmo investindo R$ 20 bilhões não conseguem
interoperabilizar conosco? Sabe por quê? Porque fazemos trocas de
arquivos, não de informações, o que os força a fazer os arquivos no
formato que nós queremos. Se fosse uma troca de informações seria
desmantelado, seria como mandar via web.
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As fintechs em valor de mercado já têm 50% do valor dos bancos
no Brasil, são R$ 35 bilhões de dólares que valem. Open banking e
pandemia foram os grandes indutores desse mercado. Eles trabalham
acessibilidade ao crédito, inclusão financeira, todo aquele papel que
nós poderíamos ter feito pelos meios físicos, esses caras estão fazendo
também. Como é que nós podemos potencializar esses dois lados, o
lado da tecnologia e o lado da capilaridade física?
Consegui puxar informações dos birôs porque a Boa Vista fez IPO
há dois anos e agora divulga informações de faturamento, e porque o
Serasa tem capital aberto na Inglaterra. Basicamente, um fatura R$
600 milhões e outro fatura quase R$ 1,5 bilhão. Há dez anos, consegui
conversar com uma pessoa da Boa Vista e 80% do faturamento deles era
baseado na negativação. Hoje, 90% do faturamento deles é baseado em
analytics, inverteu completamente a regra, agora só 10% é baseado em
negativação. Eles já pensam em fazer a negativação de graça, porque o
que interessa para eles são os dados que saem de lá, com os quais podem
fazer análises para as empresas. Eles vendem reports setoriais para as
empresas. Vendem dados para os bancos, para entender com quem
fazer a relação comercial. Eles têm acesso ao cadastro positivo para
fazer o enriquecimento dos dados e, logo, gerar valor nesses reports.
Eles inverteram completamente a lógica, se posicionaram na esteira da
concessão do crédito e deixaram de lado a esteira da recuperação.
As registradoras. Hoje, já têm capital social de R$ 180 milhões na
registradora da Serasa. A B3 não conseguimos desmantelar, mas são R$
12 bilhões, é uma gigantesca que já tem um histórico enorme. A CERC
tem um capital social de R$ 52 milhões. Capital social é só o capital
próprio, não conta dívida, tudo o que eles fizeram para conseguir
alavancar. Geralmente a proporção dívida-capital próprio é de dois
terços-um terço. A CERC investiu R$ 150 milhões em sistemas,
divulgação, ação de profissionais para a integração? Não sei. Eu nem
conhecia a TAG, não sei se vocês conhecem, já com capital social de
R$ 100 milhões. O mercado preenche muito rápido, ele é muito ágil,
muito forte.
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O que está acontecendo conosco é que estamos restritos. Esse é o
funil de análise de crédito: na pré-venda Pense que nessa análise de
crédito não está só o crédito registrado no Banco Central, mas também
nas relações comerciais. Afinal, quando um atacado vai negociar com
o varejo, é aí que o Serasa ganha dinheiro vendendo analytics, na prévenda, análise de crédito e relacionamento comercial. Os bancos com
open banking, os birôs com cadastro positivo, as registradoras estão todas
se posicionando aqui, antes da cessão do crédito. No vencimento, hoje
há as empresas de BPO e gestão de recebíveis, diversas, uma está para
fazer IPO agora. No pós-vencimento, é a abordagem omnichannel, a
tecnologia incansável de como chegar em você da maneira mais barata,
que hoje é feita com a intimação pessoal. No default vem a execução
de garantias, negativações. E aquela gota é o protesto, no qual você
quer comprovar a inadimplência e buscar a recuperação do crédito. Ou
vamos nos reposicionar ou perderemos efetividade. Ou aumentamos
esse funil pegando o mundo do crédito ou essa gota vai ser cada vez
mais escassa.
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Conclusões. Naturalmente, o número de dados, inteligência e
soluções tecnológicas continuará crescendo exponencialmente, o
mercado terá cada vez mais concorrência, mais ações no início da
régua de concessão e cobrança de crédito. Novamente, ou vamos nos
reposicionar ou ficar cada vez mais restritos. Sem reposicionamento, a
pressão continuará sobre os custos. A postecipação, tão falada aqui, foi
uma medida maravilhosa num momento terrível. Quando invertemos a
curva e deixamos de cobrar antecipadamente, esperávamos um grande
aumento de volume de títulos. Todavia, aconteceu num momento
de pandemia, no qual as pessoas não queriam mais estressar a relação
comercial, dizer “você é um protestado” ou “você é um devedor”. No
pior momento da economia, você rompe com uma relação comercial,
acaba com tudo o que criou até aquele momento, sem retorno sobre a
receita. (...) É urgente pensar em soluções que aumentem o escopo do
protesto, incentivem o pagamento e minimizem essa pressão.

IONARA GAIOSO
O que precisamos é nos adequar, nos reposicionar no mercado. Tudo
mudou e é impossível que algum ofício, alguma empresa, algum negócio
desse planeta não tenha que mudar. Nosso problema é que temos
natureza dupla: somos serviço público, prestado de forma privada. Sou
empresária, mas sou auxiliar da Justiça. Tenho funcionários celetistas, mas
sou fiscalizada pelo Judiciário. Tenho que pagar meus impostos, tenho
que pagar minhas contas, mas minha tabela e tudo o que eu gastar está
legislado estadualmente. É um grande desafio, um elefante branco, um
grande transatlântico que precisa se movimentar nesse mundo VUCA,
numa velocidade extraordinária, mas com um tamanho gigantesco, com
uma administração absolutamente horizontalizada. Não é um desafio
pequeno, mas nós podemos.
A verdade é que toda essa disrupção pela qual a sociedade está
passando trouxe mudanças impactantes em nossos hábitos, costumes,
comportamentos e também nas demandas. O que antes era cheque
administrativo, idas às agências bancárias, pagamentos no balcão dos
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cartórios de protestos, papel e paciência, agora é PIX, banco digital,
QR code, plataformas de serviços on-line, open banking, moeda digital
e muita pressa. Empresas e serviços não morrem apenas quando fazem
coisas erradas, também desaparecem quando fazem a coisa certa por
tempo longo demais, da mesma maneira.
Uma verdade indiscutível é que precisamos aliar a disrupção à segurança
jurídica. Como há pouco disse o Dr. João Alves, vamos parar de falar em
segurança jurídica. De fato, está provado que entregamos, está provado que a
sociedade confia em nós, de fato prestamos um serviço absolutamente seguro.
Isso é um grande diferencial, não podemos alicerçar todos os argumentos
nisso, mas sim, é um grande diferencial. É disso que o mercado e o mundo
estão precisando, aliar essa velocidade toda que essa geração pós-digital está
nos entregando à segurança jurídica, ou então vai tudo acabar no Judiciário,
com grande risco e grande prejuízo financeiro também.
Estamos numa curva absurda em alta velocidade e é impossível
saber o que vem pela frente. Nem a maior startup sabe, nem a Google
sabe, ninguém sabe o que vem pela frente. Precisamos estar prontos,
antever, mas sabemos do que não podemos abrir mão, que é exatamente
da segurança jurídica. Os cartórios de protesto têm em seu DNA a
proteção a essa segurança e a imparcialidade. Cuidam dos direitos e
interesses tanto dos credores quanto dos devedores. Costumo dizer que
essa imparcialidade é um grande diferencial. Diferentemente de uma
negativação, em que o credor vai lá, aperta um botão em seu teclado
e suja o nome de uma pessoa sem qualquer critério ou cuidado com o
devedor que está na outra ponta, nós tabeliães de protesto sim temos que
cuidar dos direitos de ambos, credores e devedores.
A evolução digital tem trazido avanços extraordinários para a
humanidade, mas também trouxe em si muitos desafios e necessidades de
regramento, em razão de sua altíssima velocidade e modo de acontecer,
como temos visto com os bitcoins e o tanto de prejuízos que têm gerado; o
Uber que chegou e depois foi regulamentado; o e-commerce; a mineração
de dados, que agora vem a LGPD e tenta colocar o mínimo de segurança
nessas relações, o mínimo de proteção para os titulares desses dados.
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O que precisamos fazer é trabalhar e compreender a nossa base
de dados, que é de fato o nosso pré-sal, o nosso petróleo, mas sem ser
trabalhada para o bem público, para o bem desse mercado, de nada vale. A
base de dados centralizada de nível nacional que só passamos a ter em 2020
precisa ser acompanhada, estudada, conhecida. Precisamos de fato mapear
e conhecer profundamente os perfis dos nossos representantes, credores
e devedores. Só assim vamos conseguir prestar um serviço público com a
qualidade que o mercado nos demanda hoje, e demanda muito. (...)
Com um estudo que o João fala que é pífio, meio doméstico, mas que
para nós foi fruto de um trabalho maravilhoso da equipe deles, que nos
entregou conhecimentos que nunca tivemos, analisando nossa base no
ano passado, eles conseguiram descobrir que há um milhão de sacadores
nessa base, e que desse milhão apenas 60 mil representam 80% da base de
protesto. Temos 60 mil clientes que representam 80% da base, apenas 30
mil representam 70%, apenas 14 mil representam 60%. Agora pasmem,
apenas seis mil apresentantes representam 50% da base do protesto. É
gigante esse dado.
Temos mapeado pela equipe do João quem é cada sacador dentro de
cada estado. São Paulo tem 400 mil sacadores, 804 representam 40%. A
gente consegue tomar café com 804 clientes e fidelizá-los melhor, mas só
podemos fazer isso se conhecermos esse mapa, se de fato formos a fundo
em nosso big lake de dados para conhecer esse cliente, fidelizá-lo, entender
suas dores e o que ele precisa, como podemos impactar no negócio dele,
onde ele pode economizar conosco e onde podemos ter infraestrutura para
ele. É antes entender o problema desse sacador e mostrar como podemos
ajudá-lo, quais são as soluções que podemos oferecer em nossa Central.
Em Minas Gerais, 445 clientes representam 40% da base do protesto.
Em Mato Grosso do Sul, 171. É muito menos do que o número dos
seguidores do Presidente lá do Mato Grosso do Sul no Instagram. Temos
obrigação de conhecer essas pessoas.
Também descobriram quais são as maiores sacadores da nossa
base a nível nacional e as eletro, as companhias de água e de telefonia
estão na ponta, todas elas, tem o governo estadual também. Até aqui
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estamos prestando mais serviços, volumetricamente falando, para
entidades públicas ou de economia mista. Falando da iniciativa privada,
representamos mais o pessoal de material de construção (...).

JOÃO PEDRO CORTEZ
Quando olhamos segmentos em que o protesto tem força, basicamente
a recuperação chega a quase 80% dos títulos enviados a protesto. Com
a higienização e enriquecimento da base de dados, conseguiríamos
fazer muito mais do que somente a segmentação, a que vamos voltar
mais à frente. Conseguiríamos fazer uma verificação de LGPD, com
profissionais capacitados. Por que é que insisto tanto nesse ponto?
A intimação eletrônica não é uma realidade, converso muito
com os senhores, que me dizem que é por uma questão de acesso
ao dado, a validação da LGPD. Com quem é que posso pegar esses
dados, em que eu confie, para entrar em contato e fazer a intimação
eletrônica de forma efetiva, sem nenhum tipo de juízo? Foco na
identificação de empresas de dados legitimadas para cumprir a LGPD.
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É uma economia, porque se é base é centralizada, não é cada
cartorário que tem que adquirir esses dados, adquirimos uma vez e
disponibilizamos para todos, para enriquecimento e higienização
interna, com cruzamento de dados entre os estados e entre os cartorários,
para validação e verificação cadastral, repreenchimento. Quando fizemos
esse trabalho, encontramos um trilhão de informações ou campos, em
que você não tem ideia da quantidade de cruzamentos. Até o nome da
empresa, quando cruza, você às vezes vê que tem mais de 30 nomes para
a mesma empresa.
Temos que fazer a validação das informações, com barramento, com
outros convênios e outras fontes de dados. Então, barramento de CPF
ou do CNPJ daquela empresa, é verdadeiro o que está na base ou não é?
É um alerta? Esse alerta podemos trocar ou não? Mas podemos verificar?
Podemos. Para impedir intimações errôneas, gastos à toa.
Relacionamento e marketing. Quando estamos falando de
segmentação, basicamente é entender que se o vestuário recupera tanto,
é o mais importante em Santa Catarina e é o quinto mais importante no
Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, qual é o perfil das empresas
do setor? Quais são as maiores empresas do setor? Dessas maiores, quais
estão em nossa base e quais não estão? Porque temos que buscar quem
são essas pessoas. Como atingir as pequenas e médias empresas? Via
associação ou via divulgação, patrocínio, marketing, marketing digital?
Enfim, são questões que têm que ser muito pensadas.
Dashboard em tempo real, isso não é muito difícil de fazer se tivermos
aquela base. A parte mais difícil é higienizar e trabalhar a base. Tendo
aquilo, você consegue fazer o acompanhamento da periodicidade dos
seus clientes, valores, retornos, você consegue fazer uma inteligência
artificial. Isso já estamos fazendo, é o que chamamos de POC, um teste
de prova, para ver o comportamento periódico daquela pessoa e, quando
ela muda, ter um sinal de alerta de que você pode perder aquele cliente,
para então poder fazer uma ação comercial proativa.
Definição de rating do título por sacado, isso para consumo interno,
para saber com quem você vai recuperar, com quem você faz a recuperação
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impessoal, com quem você faz a intimação eletrônica, quem é aquele cara
que você tem que ir atrás, quem é o cara que tanto faz se você perder,
principalmente com a postecipação, um cliente que você não vê como
negócio, mas como uma obrigação.
Elaboração de reports e recomendações aos nossos clientes. Se os
nossos clientes nos consomem, por que é que não mostramos para eles
um histórico dessas pessoas? Por que não fazemos, na medida do possível,
o que podemos em relação à LGPD, com anonimato e tudo o mais?

IONARA GAIOSO
Então, precisamos ter ações comerciais assertivas, assim como
qualquer grande empresa tem. Na verdade, essa parte do marketing,
até aqui, vivemos sob uma bolha de cartório e não podemos fazer.
Cartório não pode fazer divulgação, não pode fazer publicidade, pode
no máximo fazer campanha educativa, mas lembremos que o protesto
é a única atribuição extrajudicial que, de fato, tem muita concorrência
e que, de fato, está intimamente ligada ao sistema financeiro. Então,
sim, precisamos desse marketing a partir da nossa base de dados, a partir
dessa inteligência, que nos traga conhecimento profundo sobre quem
são nossos clientes, como nós podemos servir melhor a sociedade e o
mercado como um todo.
Essa questão dos maiores clientes perdidos de 2015 a 2017, tivemos
um grande case que o João fomentou, alguns aqui já sabem disso, ele
estudou a base lá do Distrito Federal, como um experimento dele no BI
(business intelligence), e nos indicou quais eram os clientes que tínhamos
perdido nos últimos anos e fez um ranking deles. Com dois comerciais
apenas, ligando, da forma mais doméstica possível, recuperamos metade
dessa base. Em um mês aumentamos o número de títulos lá no DF
em 1.300 títulos, o que para a nossa realidade é uma proporção muito
significativa. Então, começando a brincadeira, respeitando a LGPD,
cuidando só do cliente que já estava em nossa base, olha o que deu para
fazer. Imagina profissionalizar isso e estudar de fato essa base, ao em vez
de ficar “secando gelo”. (...)
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As respostas que as empresas desse case nos deram estão aí elencadas:
é difícil o contato; o protesto fica oneroso demais para o cliente; negativo
devido aos altos custos; ninguém sabia o que era diferimento; ninguém
ainda sabia que o protesto era de graça; a maioria deles não trabalha mais
com boleto ou cheque. Essas respostas foram as mais comuns. Juntas,
essas 400 empresas representam 30% do movimento estadual.

“O PROTESTO E SUA CENTRAL DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTOS DE REDUÇÃO DO CUSTO DE CRÉDITO”

Ações comerciais assertivas, os bons e velhos feirões que o Judiciário
faz, que a Serasa faz. Por que não fazer do protesto? Por que não cuidar
deles. (...) Precisamos nos reposicionar. O mercado está aí, ele mudou,
e nós continuamos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, por longos
anos. Advinha o que vai acontecer se não mudarmos??
A primeira coisa que precisamos é de um sistema integrado, o
meu cliente não precisar ficar mudando toda a base dele para se
comunicar comigo. Tenho que fazer essa ponte para ele, preciso falar
com ele. De 2001 a 2013, passamos do papel, arquivo e disquete para
a duplicata por indicação, o que já foi um up para nós. Em 2001, os
bancos chegaram e falaram: “Ou vocês nos entregam uma central em
que possamos de fato mandar todos os meus títulos e receber ali o
retorno, ou vamos cortar o protesto da nossa base”. Aí nascem as CRAs
estaduais, de 2001 a 2013, depois veio a nossa CRA Nacional, que foi
uma evolução desse modelo estadualizado. Vimos a necessidade dessa
centralização porque esse grande cliente banco começou novamente
a demandar: “Ok, agora não falo com 3.700, mas estou falando com
27, não posso, preciso ter só um canal”. Fizemos um canal nacional
e assim nasceu a CRA Nacional. Em 2018, com a Lei no 13.775, e a
regulamentação pelo Provimento no 87, veio a inserção do art. 41-A
em nossa lei federal e a criação, enfim, da nossa Central de Serviços
Eletrônicos Compartilhados, a Cenprot. E agora, em 2020, veio o
nosso desespero, o chamado Provimento no 107, que nos proibiu de
receber por toda essa estrutura que foi construída lá em 2001, e que
nos valemos dela até hoje, para prestar os serviços complementares
que os bancos e outras grandes conveniados tanto precisam. Como
bem disse o João: “Não adianta nada você me oferecer só o protesto.
Quando chegar esse retorno para mim, o que é que vou fazer? Como
é que vou processar esses pagamentos? Como é que vou processar essa
informação? Como é que vou acompanhar essa carteira?” Preciso dar
esse serviço mastigadinho de ponta a ponta para ele, e não só dizer “eu
faço protesto”. E daí? O que se faz com essa informação?
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Aqui é onde queremos chegar, onde precisamos chegar, um
sistema integrado nacional. A capacidade e a integração dos sistemas
cresce exponencialmente, em nuvem, sem trânsito de arquivos, são só
dados, com homogeneidade. Investimento para o desenvolvimento de
plataformas sempre replicáveis para os demais estados. Sabemos que os
estados estão em enormes dificuldades financeiras. Então, precisamos
achar um modelo de negócios no qual consigamos custear essa estrutura
para quem não tenha como investir nela, o Instituto nacional vai precisar
entregar isso. Sistema em tempo real e “registro a registro”, não arquivos
gigantes transitando entre nós e os nossos clientes. (...) Garantia de
rastreabilidade e auditoria via blockchain, que não veio para destruir os
cartórios ou acabar com eles, veio para nos trazer segurança jurídica, veio
para modernizar o sistema e precisamos fazer uso dele também.
Um problema é o investimento e o custo marginal decrescente, essa
é a nossa realidade hoje. Financeiramente falando, estamos em queda,
numa hora em que precisamos investir, e loucamente, para conseguir
entregar esse sistema integrado. Veja, os bancos investiram R$ 20 bi/ano.
Quanto nós investimos em tecnologia por ano? Não tenho esse número.
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Você tem, João? Mas é pífio perto do que se investe no sistema financeiro
ou em qualquer outra grande empresa.
Novos produtos, eis a nossa salvação, não só financeira, mas para
atender o nosso cliente. Na régua de cobrança, só estamos participando
no final. Por isso fiz esse pedido quase implorado para o Ministro hoje.
Precisamos participar da régua de cobrança do começo até o final dela, e
não lá no finalzinho, mas sem terminar. Protesto e daí? Chega devedor
todo dia em nosso balcão, ou nos liga, para perguntar: “Posso pagar aí?”
Ele quer pagar, mas não podemos receber. Por que não? (...)
Uma coisa que a Cenprot precisa entregar para diminuir os nossos
custos é nos ajudar a fazer a intimação eletrônica, já autorizada pelo
CNJ, de forma segura, atendendo à LGPD, mas também customizada.
É muito mais caro para mim, tabeliã de protesto lá em Brasília, contratar
uma solução dessas sozinha, do que seria como integrante de uma
associação, em que negociássemos em bloco. São 3.779 contratantes,
com uma volumetria enorme, que vai conseguir uma coisa muito mais
barata e eficiente, porque se tivermos tudo centralizado num único
banco de dados, não vamos precisar comprar mais de uma vez essa
informação, poderemos depurá-la, atualizá-la em real time. Eu consegui
aqui, outro tabelionato conseguiu ali, vai estar dentro da nossa casa, para
servir ao nosso trabalho. Isso é inteligência, é estratégia de jogo, é isso que
precisamos fazer com o protesto, uma abordagem em canal único, esse
omnichannel nacional.
Precisamos estabelecer aquilo que vimos no funil muito bem pensado
e desenhado pelo João, precisamos partir da parte mais larga desse funil,
que existe a partir da tecnologia. Não adianta achar que o protesto vai
naturalmente subir. Não vai. Essa geração pós-digital quer tudo no
celular dela, 51% está indo para o meio digital nos bancos, então nós
também precisamos entregar isso.
Ações urgentes para a segmentação dos devedores e redução dos custos
operacionais, é exatamente isso também. Tem uma coisa mais disruptiva
na cabeça do João que eu não ouso falar, mas, enfim, há muita coisa para
entregarmos, temos que escalonar. Protesto é volume. Todo mundo aqui
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que é tabelião de protesto sabe disso. A conta só fecha quando temos um
volume alto, e volumetria é o mundo de hoje também. Por que é que o
Spotify consegue cobrar R$ 20 e entregar toda a música do planeta no
meu celular? Volumetria. Ele tem milhões de clientes, então pode baixar
o preço sem deixar de ganhar muito. O protesto é também volumetria.
Sistema nacional, a definição de uma ferramenta preparada para a
negociação, que foi o desafio do João. Mais cedo ou mais tarde vamos
conseguir a autorização para poder fazer a negociação prévia de dívidas.
Vamos conseguir entregar? Não no balcão, esquece. Não existe negociação
prévia efetiva no meu balcão, existe na Cenprot, eletrônica, usando tudo
o que o mercado já está usando. A solução está pronta, ela só precisa ser
integrada à nossa central, simples assim e caro assim. Precisamos achar
fontes de custeio para isso.
Algoritmos. A inteligência e o enriquecimento de dados
proporcionará o entendimento de quais sacadores abordar. Destes
sacadores, quais sacados devem ser acionados e sob quais condições. É
assim que se faz negociação prévia, é assim que se chama devedor e credor
para negociar, é assim que o Banco do Brasil faz há anos com ativos e
tudo. Onde estamos nesse mundo? Precisamos estar aqui, porque vamos
trazer para esse mundo a segurança jurídica e a imparcialidade, o cuidado
com o devedor e com o credor. Não vamos matar os outros players, mas
podemos sim fazer parte desse jogo, realmente acredito que tenhamos
capacidade instalada e especialização para isso, tenhamos carisma para
prestar esse serviço.
É o nosso core e o nosso DNA a recuperação de créditos. Precisamos
entregá-la de sforma mais moderna, uma forma que todo mundo está
entregando, menos nós. Uma abordagem omnichannel, estabelecer
réguas de abordagem, conforme probabilidade do pagamento e
propriedade de informações. Tudo o que eles já fazem nós precisamos
fazer também. Ação urgente frente ao iminente aumento da base de
devedores que não têm condições de quitar suas dívidas. É uma coisa
que estamos chamando a atenção do Judiciário. Agora é a hora, a bolha
do superendividamento já explodiu, podemos ajudar e, sim, também
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contribuir para a desjudicialização. Contem conosco, mas onde está
nossa estrutura? Como é que vamos entregar isso com a urgência que
esse País está precisando?
(...) Precisamos de governança, de profissionalismo e de investimento
alto. Hoje, a governança das grandes empresas, bancos e grandes
corporações é verticalizada. A nossa é horizontalizada e ainda
absolutamente regulada, fiscalizada, enfim, é bem difícil o modelo,
mas precisamos superar isso, precisamos cuidar da comunicação. O
que vamos fazer com os nossos 3.779 acionistas, que são os tabeliães de
protestos? Como vamos limpar os engessamentos e as dores que temos
com os tribunais, com o CNJ e com o Legislativo? Enfim, precisamos
achar soluções para essa nossa forma de governança.
Nossas particularidades sobre governança e processos decisórios
tornam mais evidentes e urgentes a adesão e dedicação de todos para o
início de uma transformação. Às pessoas que estão aqui nessa sala, nem
precisávamos mais estar “vendendo esse peixe”, falando essas coisas,
está todo mundo absolutamente convencido. Mas, e os outros, 3.770?
Precisamos acordá-los e sensibilizá-los a essa urgência da mudança do
perfil de entrega do nosso serviço.
Como atender às exigências de governança do Banco Central para
atuar com serviços adicionais ou competir com agilidade no mercado?
Temos o inciso I do art. 41-A falando “sejam uma escrituradora”,
mas o Bacen vem e coloca toda uma regulamentação para isso. Não
é qualquer um do mercado que pode ser uma escrituradora. Como é
que vamos nos posicionar? Como vamos atender a essas exigências?
Temos potencial para sê-lo? Sim. Precisamos sê-lo? Sim. Então vamos
equacionar, vamos achar o melhor modelo de parceria público-privada,
no qual consigamos o investimento que precisamos e tenhamos aí o
nosso pré-sal, o nosso big lake, que pode, sim, ajudar muito na entrega
do pós-escrituração, quando acontecer algum tipo de inadimplência
nesses créditos.
Nossa maior necessidade são carência de investimento e governança,
somados à concorrência, somados ao Provimento no 86/2019, a
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postergação, somados à revolução pós-digital. Somos a primeira geração
a viver uma revolução conscientes dela. Na verdade, segundo alguns
historiadores, já estamos na segunda revolução da nossa geração, a digital
e agora a pós-digital, estão descobrindo o nome que vão dar para isso.
Mas e aí? O que vamos fazer diante do isolamento do serviço de protesto,
da enorme queda de receitas acumulada? Por quanto tempo vamos viver
essa realidade? Onde estão os nossos serviços acessórios? O que mais
podemos oferecer? Temos, sim, uma capacidade instalada enorme e
que pode prestar serviços muito melhores, muito mais relevantes para o
mercado do que o protesto isoladamente e propriamente dito. Podemos,
sim, participar dessa régua de cobrança do começo ao fim.
As soluções, já falamos, passam pelo conceito de parceria públicoprivada, alavancando aquele relevante serviço auxiliar da Justiça que é
o protesto. Passam por parcerias estratégicas que alavanquem soluções
em prol de resultados diretos, em benefício do mercado financeiro ou
resultados nas receitas com serviços adicionais. Até aqui, esse tipo de
parceria é o que nós entendemos como mais crível e mais rápido de se
alcançar, porque sozinhos em casa não estamos dando conta de entregar.

JOÃO PEDRO CORTEZ
Provoco o Dr. João a investir em nós, dado que há tantos benefícios.
Mas, brincadeiras à parte, se queremos chegar a todas essas soluções, elas
já estão mapeadas há anos e as pessoas aqui estão até cansadas de nos
ouvir falar isso. O que falta realmente é recurso, equipe, investimento,
profissionalismo e governança. Se o João quiser colocar um protesto
especial para rodar, precisamos integrar a porta de 3.700 cartórios, porque
não importa onde estiver. Como fazer isso com troca de arquivos, com
cada um tendo que adaptar aquele layout para chegar onde o Banco do
Brasil deseja? Como fazer para o Banco do Brasil criar um formato único
para 18 tipos de títulos diferentes? Qual é o incentivo para eles fazerem
isso? Quem recebe recursos com eles são eles ou nós? Qual é o maior
interessado em tornar isso uma volumetria enorme? Temos que pensar
nessas soluções, gerar profissionalismo, precisamos ter governança, seja
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via lei ou governança interna. Para termos adesão precisamos cuidar da
nossa casa mais como uma empresa, não como uma associação.
São algumas das provocações que fazemos. Estamos um pouco
estagnados nesse sentido. Estamos fazendo as soluções internas que
conseguimos, mas se queremos ser disruptivos e alcançar minimamente
a velocidade do mercado, vamos precisar de bastante investimento, seja
público, privado, via parcerias estratégicas ou interno. Há uma situação
hoje de queda das receitas. Há uma situação de permanência da pressão
dos custos, ou seja, aqueles títulos que vêm a protesto, apesar de terem
caído, eles mantêm o custo inicial da intimação. Só que a receita, como
eles enfatizaram muito, caiu 50% em relação ao que tem de volume, nem
conta nisso a queda do volume de 20%.
É esse senso de urgência e provocação que queríamos colocar. Aqui,
ficamos muito no mérito abstrato, falando de mercado de crédito, mas
falta muito para chegarmos lá. Não adianta que tenhamos autorização,
temos que fazer, temos que atender o Banco do Brasil, temos que atender
o parceiro que falou com ele terça-feira, já sei qual é....

LÉO ALMADA
Quero agradecer a presença de todos, certo de que foi um sucesso
esse nosso Simpósio com a apresentação das nossas necessidades, com a
certeza de que todo mundo concorda com isso. Parabéns a todos e até um
próximo encontro.

TIAGO SALLES
Em nome da Revista Justiça & Cidadania, quero agradecer a presença
de todos.
Muito obrigado a todos. Estão todos de parabéns!
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QUAL É E O QUE
ACONTECE NO MERCADO
DO PROTESTO
IONARA GAIOSO
Presidente da IEPTB-DF
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COMO O MERCADO TEM SE
POSICIONADO
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BANCO CENTRAL
MOVIMENTO SEM PRECEDENTES

•

A u t o n o m i a : “importante blindagem institucional ao BC, retirando-o das p r e s s õ e s e d a s
d i s p u t a s p o l í t i c a s d e c u r t o p r a z o e isso gera benefícios notáveis para os países que

adotaram esse modelo”;
•

C a d a s t r o P o s i t i v o : disponibilidade de dados de agentes econômicos (pessoas físicas e

jurídicas) a entidades autorizadas;
•

D u p l i c a t a E s c r i t u r a l / C P R E l e t r ô n i c a / R e g i s t r a d o r a s : avanços na digitalização, centralização

e controle de títulos, garantias e informações;
•

O p e n B a n k i n g : livre fluxo de dados e informações entre as instituições financeiras e fintechs

para análise de relações comerciais e creditícias.
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O QUE PRECISAMOS FAZER
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1 – Trabalhar e Compreender a
Nossa Base de Dados
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2 – Relacionamento e Marketing
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AÇÕES COMERCIAIS ASSERTIVAS
SEGMENTAÇÃO BASE

Vestuário
Confecção de peças do vestuário
Fabricação de calçados de couro
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

SC
SP
Ranking Soma Eficiência Ranking Soma Eficiência Ranking
1
214.548 75,6%
5
883.055 69,7%
5
12
67.633
78,9%
13
320.019 72,4%
8
13
67.623
50,9%
33
198.503 56,1%
25

DF
Soma Eficiência Ranking
61.055
71,4%
5
28.713
78,5%
9
12.774
61,4%
22

RJ
Soma Eficiência
76.910
44,7%
21.572
46,9%
15.552
34,0%

Grande usuário com excelente recuperação!

• Qual o perfil das empresas do setor em nossa base?
• Quais são as maiores empresas do setor?
• Destas maiores, quais estão em nossa base e quais temos que
buscar?
• Como atingir as pequenas e médias empresas?

AÇÕES COMERCIAIS ASSERTIVAS
DASHBOARD – REAL TIME

Dashboard individualizado, a nível nacional, para os 500/1.000
maiores sacadores:

• Acompanhamento da periodicidade, valores, retorno,
apresentantes, etc;
• Inteligência Artificial, baseada em machine learning (churn)
para definição de padrões de cada clientes, que uma vez
alterada, aciona a equipe comercial;
• Definição de rating do título por sacado;
• Elaboração de reports e recomendações ao sacado(r);
• Identificação da anomalias por Estado.
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AÇÕES COMERCIAIS ASSERTIVAS
RELACIONAMENTO

Maiores Clientes Perdidos de 2015 - 2017
•

Maiores Clientes «Perdidos» de 2018-2021
•

“Secar gelo”:

Relacionamento

a. Difícil contato;

a. Contato em mais de 90% das empresas;

b. Empresas desativadas;

b. Diminuíram por causa da Pandemia, estão dando

c.

Protesto fica oneroso demais para os cliente;

um prazo maior para os bons clientes;

d. Negativando devido altos custos

c.

(desconhecimento do diferimento);

e reduzir os custos;

e. Já fechou convênio com o Serasa, não tem
f.

Tentam negociar antes para preservar os clientes

d. Antes de protestar estão entrando em contato

interesse;

com os clientes e fazendo a cobrança, com isto a

Não geram mais boletos.

inadimplência diminuiu;
e. Negativam e só depois protestam pois acham

•

Juntas, tais 400 empresas representavam 30% da

muito burocrático e oneroso para os clientes.

movimentação estadual.

AÇÕES COMERCIAIS ASSERTIVAS
MARKETING

Índice Máximo de busca (google
trends).
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3 – Sistema Integrado
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CENPROT
AVANÇO TARDIO E AINDA INSATISFATÓRIO

2001-2013

CRA Nacional

2018

Prov. 107
(Cobrança)

Papel
Arquivos
TXT
CRA Estaduais

2012-2015

Lei 13.775
(Prov. 87)

2020

• Troca de Arquivos vs. Trânsito de Registro;
• Utilização de meios físicos e custosos (intimação, atendimento, etc.);
• Sem ganho de escala sobre tecnologias proprietárias ou ações comerciais (heterogeneidade IEPTBs
estaduais e sistemas cartorários).

CENPROT
ONDE QUEREMOS CHEGAR

SISTEMA INTEGRADO NACIONAL

• Capacidade e integração de sistemas cresce exponencialmente
C.1

(nuvem, sem trânsito de arquivos, homogeneidade);

B.1

• Investimento para desenvolvimento de plataformas sempre

A.1
C.2
Base de Dados,

• Sistema em tempo real e “registro a registro” de “ponta a ponta” –

B.2

Tecnologia e Produtos

replicáveis aos demais Estados;

C.3
A.2

dispensa a necessidade de arquivos ou envio em lotes;
• Garantia de rastreabilidade e auditoria via blockchain.

B.3
C.4

à Investimento e custo marginal decrescente;
à Uso das informações e tecnologias exponenciais.
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4 – Novos Produtos
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INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
TORNAR UMA REALIDADE

•

Otimização: com o enriquecimento da base de dados e inteligência, a análise do comportamento pode

atribuir scoring interno para o tabelião de cada sacado intimado, verificando a probabilidade de pagamento;
•

Abordagem Omnichannel a nível Nacional: estabelecer régua de abordagem (física, e-mail, sms, whatsapp)

conforme scoring, disponibilidade de informações e custo da intimação. Proporcionar soluções de intimação
eletrônica para todos os tabeliães, diminuindo o custo para todos, tornando o procedimento mais rápido e
eficiente.

Ação urgente para SEGMENTAÇÃO DOS DEVEDORES e REDUÇÃO DE CUSTOS
OPERACIONAIS

PROVIMENTO 72
ESCALONAR

•

Sistema Nacional: definição de uma ferramenta preparada para a negociação (software, algoritmos, etc.).

Negociação e autorização única, campanhas em nível nacional, sempre respeitando a territorialidade;
•

Algoritmos: a inteligência e enriquecimento de dados proporcionará o entendimento de quais sacadores

abordar. Destes sacadores, quais sacados devem ser acionados e sob quais condições;
•

Abordagem Omnichannel: estabelecer régua de abordagem, conforme probabilidade de pagamento e

propriedade de informações.

Ação urgente frente ao eminente aumento da base de devedores que NÃO TÊM
CONDIÇÃO DE QUITAR SUAS DÍVIDAS (pandemia)
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DEMAIS POSSIBILIDADES
REFLETIR

1. Negociação Prévia: definição de arcabouço e regramento para possibilitar que o protesto se reposicione no

início da régua de cobrança, aumentando sua demanda potencial e conferindo fé-pública às negociações;
2. Índices, dados econômicos e insights de mercado: geração de índices e pesquisas públicas de grande

relevância para o governo e mercado, além da comercialização de produtos de pesquisa padrão ou
exclusivamente desenvolvidos;
3. Reports Setoriais: produtos de inteligência, mapeando segmentos e áreas para melhor posicionamento de

negócios creditícios e relações comerciais; etc.
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5 – Governança, Profissionalismo
e Investimento
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GOVERNANÇA e PROFISSIONALISMO
D EC I S ÃO

Particularidades sobre governança e processos
decisórios tornam mais evidente e urgente a adesão e
dedicação de todos para a o início de uma
transformação.

Acionistas

Ou os cartórios passam a se portar e ser vistos como
uma empresa o é ou a transformação é improvável.

Diretores

Gerentes

D EC I S ÃO

3.779 acionistas

Funcionários

+ Tribunais
Estaduais
+ CNJ

C ARTÓRIOS - HORIZONTAL IDADE

E MPRESAS PRIVADAS - VE RTIC AL IDAD E

COMO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE GOVERNANÇA DO BACEN PARA ATUAR COM SERVIÇOS
ADICIONAIS OU COMPETIR COM A AGILIDADE DO MERCADO?

INVESTIMENTO
NECESSIDADE

Carência de Investimento e Governança + Concorrência + Provimento 86 + Revolução
pós-digital = isolamento do serviço de protesto, enorme queda de receitas acumulada.
Soluções:

• Conceito de parceria público-privado alavancando aquele relevante serviço auxiliar
da Justiça;

• Parcerias estratégicas que alavanquem soluções em prol de resultados indiretos
(benefícios ao mercado financeiro) e/ou resultado das receitas com serviços
adicionais.
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O PROTESTO E SUA
CENTRAL DE SERVIÇOS
COMO INSTRUMENTO
PARA A REDUÇÃO DO
CUSTO DE CRÉDITO
ISAAC SIDNEY
Presidente da Federação Brasileira dos Bancos
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Setor Financeiro Brasileiro

APÊNDICE II

163

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABAN
É a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro.
ü Missão: Contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País,
representando os seus associados e buscando a melhoria contínua do sistema
financeiro e de suas relações com a sociedade.
ü QUADRO ASSOCIATIVO:
§ 116 (cento e dezesseis) instituições financeiras associadas de um universo de 155
(cento e cinquenta e cinco) em operação no Brasil;
§ Representam 99% (noventa e oito por cento) dos ativos totais; e
§ Representam 96% (noventa e sete por cento) do patrimônio líquido das
instituições bancárias brasileiras.
ü OBJETIVO: representar seus associados em todas as esferas do Governo – Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário e entidades representativas da sociedade, para o
aperfeiçoamento do sistema normativo, a melhoria continuada dos serviços e a
redução dos níveis de risco. Também busca concentrar esforços que favoreçam o
crescente acesso da população aos produtos e serviços financeiros.

DADOS DO SETOR FINANCEIRO - 2020
ü R$ 25,7 bilhões investidos em tecnologia bancária
• Mais de R$ 9 bilhões investidos em segurança física das agências
ü 19.400 agências bancárias tradicionais
ü 198 milhões de contas ativas abertas por mobile banking
ü 33,5 milhões de contas ativas abertas por internet banking
ü 38.100 Postos de Atendimento Bancário e Postos de Atendimento Eletrônico
ü Estimativa de 146 mil equipamentos de auto atendimento no Brasil
• Destes, 84% são adaptados para Pessoas com Deficiência Fisica.
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GASTOS COM TENOLOGIA NO SETOR BANCÁRIO CORRESPONDE A 14% DO
TOTAL INVESTIDO NO BRASIL

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CRESCERAM 20% EM 2020
Mobile Banking se consolida e apresenta crescimento de 43%
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PELA PRIMEIRA VEZ. MOBILE BANNKING REPRESENTA MAIS DA METADE DO
TOTAL DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS
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Peso da Inadimplência e Outros
Fatores no Custo do Crédito
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Spread Bancário: Composição
Segundo o Bacen, na média de 2018 a 2020, 81,1% do spread bancário corresponde aos custos das operações de
crédito. O lucro equivale a 18,9% do spread. Redução estrutural do spread depende de avanço na pauta de
redução dos custos de intermediação financeira.
Decomposição do Spread Médio de 2018 a 2020
% do Saldo.

• Mais de 4/5 do spread bancário se deve aos custos de
intermediação financeira, principalmente inadimplência e

18,9%
31,9%

impostos;
• Em julho de 2021 o spread bancário estava em 14,55 p.p,

19,6%

incluindo

crédito

livre

e

direcionado;

deste

valor,

considerando a mesma decomposição do spread médio

29,6%
Inadimplência
Despesas administrativas

Fonte: Bacen – Relatório da Economia Bancária 2020.

entre 2018 e 2020, a parcela do lucro equivaleria a 2,85 p.p.
Tributos e FGC
Margem financeira do ICC

• Se o lucro fosse zero, o spread ainda seria de 11,8 p.p.
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Fatores que Explicam o Spread - Inadimplência
O Brasil tem a menor taxa de recuperação de garantias
Taxa de Recuperação da Garantia1
% do Valor da Garantia, 2018.
UK
Coreia do Sul
Australia
USA
Alemanha

67,2
64,7

Colômbia
México
Russia
Chile
África do Sul
Índia
Turquia
Brasil

14,7
14,6

42,1
41,6
34,5
26,5

85,3
84,6
82,7
81,8
80,4

• Mesmo para os créditos com
garantia, a taxa de recuperação é
baixa;
• Menos de 15% dos créditos
garantidos são recuperados no
Brasil em casos de falência,
comparado com uma taxa
mediana de recuperação de 69%
nos demais países (a média da
amostra sem o Brasil é de 59%).

(1). Mede quantos cents por dólar assegurados em garantia os credores recuperam de uma empresa insolvente no final do processo de falência
(2). Cálculo considera as modalidades de Imobiliário, Veículos, BNDES, Capital de Giro, Conta Garantida e Descontos
Fonte: Analise Accenture.

Fatores que Explicam o Spread - Inadimplência
Adicionalmente, o tempo e os custos para recuperação de garantias no Brasil são altos quando
comparados aos demais países.
Tempo de Recuperação do Crédito1

Custo do Processo de Recuperação2

Em anos, 2018
Turquia

4,3
4,0

Índia
Brasil
Chile
Russia
África do Sul
México
Colômbia
Coria do Sul
Alemanha
Austrália
UK
USA

2,0
2,0
2,0
1,8
1,7
1,5
1,2
1,0
1,0
1,0

5,0

% em Relação ao Valor Total dos Bens dados em Garantia,
2018
México
África do Sul
Chile
Turquia
Brasil
USA
Índia
Russia
Colômbia
Austrália
Alemanha
UK
Coreia do Sul

Brasil

Demais Países Emergentes

3,5

6,0

12,0
10,0
9,0
9,0
8,5
8,0
8,0

14,5
14,5

18,0
18,0

Países Desenvolvidos

(1). Mede o tempo que os credores levam para recuperar seu crédito uma vez que o cliente ficou inadimplente
(2). Mede o custo do processo de recuperação como uma porcentagem do patrimônio do devedor. Inclui taxas judiciais, tributos, honorários dos administradores da insolvência, leiloeiros, avaliadores, advogados, entre outros custos
Fonte: Analise Accenture.
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Fatores que Explicam o Spread – Inadimplência
Tratamento tributário dos prejuízos com inadimplência no Brasil é diferente (e pior) do praticado nos outros
países. Crédito tributário decorrentes do diferimento da dedução da PDD atingiram R$ 130 bilhões em
2019.
Composição do Saldo dos Créditos Tributários Diferidos
Em %, 2019 - Total: R$ 247 Bilhões de Reais

Outros

26%

Prejuízos Fiscais

53% PDD

5%

Processos Cíveis, Fisc. e Trab.

16%

(1). Considera apenas os crédito tributário ativados
(2). Os percentuais representam a média entre Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander
Fonte: Demonstrativos Financeiros dos Bancos (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander). Elaboração Febraban

Fatores que Explicam o Spread - Tributos
Alíquota nominal da tributação sobre a renda no Brasil é bem mais elevada na comparação com demais
países da amostra. Tributação indireta sobre a intermediação financeira no Brasil também é muito elevada
Impacto da Carga Tributária no Spread
Imposto sobre Resultado %

45

Brasil - Bancos

42

Índia

35

EUA

34

Brasil - Outros

(CSLL 9%)

30

Alemanha

30

México

28

África S.

24

Chile

22

Coréia S.

20

UK

20

Rússia

20

• Impostos sobre receita PIS/COFINS:
4,65% da receita líquida de intermediação
financeira

• IRPJ de 25% e CSLL de 20%, com
alíquota adicional frente aos demais
negócios no Brasil (9%).

25

Colômbia

Fatores que aumentam a carga tributária
do Crédito no Brasil

• IOF: até 1,88% para PJ e até 3,38% para
PF

30

Austrália

Turquia

(CSLL 20%)

Brasil
Países Desenvolvidos
Demais Países Emergentes

• Aumento temporário de 20% para 25%
da alíquota da CSLL eleva a tributação
da renda do setor para 50%

Fonte: Data Request Bancos (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander), S&P Capital IQ, Receita Federal. Análise Accenture
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Fatores que Explicam o Spread
Alíquotas nominais de depósitos compulsórios no Brasil são as mais altas dentre os países analisados

Brasil

21%

Chile

9%

Recolhimento de Depósitos a prazo
Alíquotas em vigor no 1 SEM/2019*

Recolhimento de Poupança
Alíquotas em vigor no 1 SEM/2019*

Recolhimento de Depósitos à Vista
Alíquotas em vigor no 1 SEM/2019*

Brasil

20%

Coréia do Sul

7%

Brasil
5%

5%

Rússia

5%

5%

Índia

7%

Peru

Coréia do Sul

7%
0% a
10%
5%

Russia
India

5%

Turquia

EUA
Peru

Chile

17%

Peru

Turquia

3,6%

5%
1% a 7%

Chile

4%

Russia

5%

África do Sul

India

5%

Turquia

0%

Coréia do Sul

Reino Unido

0%

Reino Uni do

1%

Japão

0%

Itália

1%
1%

África do Sul

3%

3%

África do Sul

Espanha

1%

Reino Unido

1%

Itália

0%

França

Itália

1%

Fra nça

0%

Espanha

Fra nça

1%

EUA

0%

Alemanha

Alem anha

1%

Espanha

0%

Japão

Japão

0,7%

3%
2%

1%
1%
0,05% a 1,2%

Canadá

0%

EUA

0%

Austrália

0%

Austrália

0%

Canadá

0%

Canadá

0%

Alem anha

0%

Austrália

0%

* Para o Brasil, alíquotas são as atuais. (**) Não considera possíveis regras de dedução.
Fonte: CEIC Data, Banco Central de cada país. Análise EY.
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Inadimplência, Endividamento e
Regulamentação da Lei 14.181/21
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Endividamento x Comprometimento de Renda (%)
Estoque de crédito tem crescido nas modalidades de maior prazo e juros menores, sem
prejudicar o fluxo de comprometimento da renda da população com as dívidas:
•
•

Endividamento das famílias atingiu 58,3% em abr/21 (35,7% retirando-se o crédito imobiliário)
Comprometimento de renda com a dívida é de 30% em abr/21 (de 29% em fev/20) e tem comportamento estável
em função da queda dos juros / alongamento de prazos
Endividamento x Comprometimento de Renda (%)
58

30

abr/05
out/05
abr/06
out/06
abr/07
out/07
abr/08
out/08
abr/09
out/09
abr/10
out/10
abr/11
out/11
abr/12
out/12
abr/13
out/13
abr/14
out/14
abr/15
out/15
abr/16
out/16
abr/17
out/17
abr/18
out/18
abr/19
out/19
abr/20
out/20
abr/21

70
60
50
40
30
20
10
0

Comprometimento de Renda

Endividamento

Fonte: BCB

Crédito PF
Grande parte da evolução do crédito para as PFs nos últimos anos ocorreu em linhas
de financiamento (imobiliário, veículos e rural).

Saldo de Crédito – Imobiliário, Veículos e Rural (Em R$ mi)

1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000

Imobiliário

Veículos

Rural

jun/21

jun/20

jun/19

jun/18

jun/17

jun/16

jun/15

jun/14

jun/13

jun/12

jun/11

jun/10

jun/09

jun/08

200.000
-
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Crédito para Famílias / PIB (%)
Espaço para crescimento do crédito para famílias é elevado no Brasil. No Brasil é de
37% do PIB, ante 54% nas economias emergentes e 81% nas avançadas, onde
predominam as linhas de crédito de maior prazo e juros menores, como o imobiliário
Crédito para Famílias /PIB (%)
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

81,0
70,5
53,9

Emergentes

Todos os Paises (BIS)

Avançados

Brasil

01.06.2020

01.11.2019

01.04.2019

01.09.2018

01.02.2018

01.07.2017

01.12.2016

01.05.2016

01.10.2015

01.03.2015

01.08.2014

01.01.2014

01.06.2013

01.11.2012

01.04.2012

01.09.2011

01.02.2011

01.07.2010

01.12.2009

01.05.2009

01.10.2008

01.03.2008

36,9

Fonte: BIS - Bank for International Settlements

Inadimplência PF (%) por tipo de Carteira
Inadimplência da carteira PF segue controlada. Ficou em 2,9% em jun/21, se
mantendo abaixo do nível pré-pandemia (3,7%). A carteira livre está com
inadimplência de 4,1% e a direcionada de 1,5%, ambas abaixo do nível de
fev/20.
Inadimplência PF – (%)

7,0
6,0
5,0

5,2

4,1

4,0
3,7

3,0
2,0

Pessoas físicas - Livre

jun/21

1,5
dez/20

jun/20

jun/19

dez/18

jun/18

dez/17

jun/17

dez/16

jun/16

dez/15

jun/15

dez/14

jun/14

PF - Total

dez/19

1,9

1,0

Fonte: BCB

2,9

Pessoas físicas - Direcionado
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Atraso PF (%) por tipo de Carteira
Os atrasos da carteira PF ficaram em 4,5% em jun/21, decomposto em 3,7%
na carteira livre e 5,4% na direcionada. Apesar da tendência de alta, o nível
de atrasos também segue abaixo do nível pré-pandemia.

Fonte: BCB

Endividamento das famílias (%)
Pesquisa da Fecomércio (PEIC) ratifica aumento do endividamento das famílias e não
aponta piora nos atrasos e nas famílias que não terão condições de pagar as contas.
Famílias Endividadas, com Contas em Atraso e Sem Condições
de Pagamento (Em % do Total)

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

66,1%

19,1%

Endividadas
Fonte: PEIC/Fecomercio

Contas em Atraso

jul/21

jul/20

jul/19

jul/18

jul/17

jul/16

jul/15

jul/14

jul/13

jul/12

jul/11

jul/10

jul/09

jul/08

jul/07

jul/06

jul/05

jul/04

8,3%

Não Terão Condições…
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Endividamento das famílias (%)
Maioria das famílias relata que possui dívida com cartão de crédito. Número pode refletir
apenas maior penetração do produto na sociedade e uso como meio de pagamento (e
não crédito necessariamente).
Tipo de Dívida (% das famílias)

Não respondeu

0,4%

Não sabe

0,1%

Outras Dívidas

1,6%

Financiamento de Casa

12,1%

Financiamento de Carro

16,2%

Carnês

15,7%

Crédito Pessoal
Crédito Consignado
Cheque Pré-datado
Cheque Especial

10,6%
7,7%
0,5%
7,5%

Cartão de Crédito

80,9%

Fonte: PEIC/Fecomercio

Situação atual no crédito PF (Livre e Direcionado): maiores linhas são
imobiliário, consignado, rural e veículos. Rotativo e cheque especial são
quase irrelevantes. (total crédito PF; R$ 2,4 tri)
Microcrédito;
Cheque especial; Pessoal não
0,4%
consignado; 7,1%
BNDES; 2,3%
0,9%

Pessoal
consignado;
19,9%

Financiamento
imobiliário;
31,7%

Crédito
Direcionado

Crédito
Livre

Crédito rural;
10,7%

Fonte: BCB. Dados de maio/21.

Aquisição de
veículos; 9,6%
Cartão de crédito
rotativo; 1,6%
Cartão de…
Outros PF Livre;
5,0%

Cartão de crédito
à vista; 9,7%
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Inadimplência (Serasa) – Panorama Brasil
62,5 milhões de
inadimplentes
Variação anual de -2,3%
Variação mensal de -0,1%

211,4 milhões de dívidas
Valor de R$ 245,9 bilhões

Estados com mais
inadimplentes (% da pop. do
Estado):

Faixa etária dos inadimplentes:
12,3% - Até 25 anos
35,8% - 26 a 40 anos
34,9% - 41 a 60 anos
17,0% - Acima de 60 anos

SP 14,9 milhões (32,2%)
RJ 6,1 milhões (35,4%)
MG 5,8 milhões (27,3%)
BA 4,0 milhões (26,7%)
PR 3,3 milhões (28,3%)

Principais setores por número de dívidas:
28,6% - Bancário/Cartão
23,6% - Utilities
13,1% - Varejo
34,7% - Outros
Fonte: Serasa – Mapa de Inadimplência junho/2021

Inadimplência – Evolução
Apesar de elevado, número atual (62,5 milhões de negativados ou 29,4% do total da população) é menor que antes da
pandemia, tanto em termos absolutos (63,9 mi) ou relativos (30,4% da população).

Número de clientes inadimplentes – Em
milhões

Clientes Inadimplentes em % da População

33%
32%

65,9

65

63,9

60

31,3%

31%
62,5

30%

59,3

30,4%

29,3%

29%

29,4%
29,0%

28,7%

28%

set/20

mar/21

set/19

mar/20

set/18

mar/19

set/17

mar/18

set/16

jun/21

jun/20

dez/20

jun/19

dez/19

jun/18

dez/18

jun/17

dez/17

jun/16

dez/16

Fonte: Serasa – Mapa de Inadimplência junho/2021

mar/17

27%

55

mar/16

70
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Inadimplência – Evolução
Mesmo com algum avanço do número de dívidas negativadas no setor bancário/cartões (fim dos prazos
de carência), qtde de dividas negativadas atualmente é cerca de 2,7 mi abaixo do nível de abr/20. Queda
do número de dívidas negativadas é observada em todos os setores acompanhados.

Número de Dívidas Negativadas –
Setor Bancos/Cartões (Em R$ bi)

74,93

76,00

Variação da Quantidade de Dívidas
Negativadas – Comparativo Jun/21 –
Abr/20 (Em milhões)

74,13

71,00

70,42

66,00
64,75

61,00

mai.-21

jul.-20

dez.-20

fev.-20

set.-19

abr.-19

jun.-18

nov.-18

jan.-18

56,00

Utilities
Outros
Financeiras
-2,17
-2,49
Varejo
Bancos/Cartões
-2,72
Serviços
-2,78
Securitizadoras
-2,88
Telefonia-3,62

-1,10

-0,14

Var. da Qtd de Dívidas (jun/21 abr/20)

Fonte: Serasa – Mapa de Inadimplência junho/2021

Conceituação do mínimo existencial
Critério objetivo para o conceito de mínimo existencial

Necessidade de se definir um conceito objetivo de “mínimo existencial”, em complemento ao art.
6º, XII, da Lei 8.078/90.
Conceito aberto = risco à segurança jurídica e, consequentemente, à concessão de crédito.
Atuação concorrente do SNDC e conceituações individuais.
Considerando que crédito é antecipação de renda futura, valor do mínimo existencial não poderá
ser comprometido com dívidas e irá impactar a oferta de crédito.
Parâmetros objetivos já observados no ordenamento jurídico:
i. Elementos constitucionais do salário mínimo (art. 7º, IV da CF*) Art 7º, IV - salário mínimo,
fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às
de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada
sua vinculação para qualquer fim”;
ii. Impenhorabilidade de créditos (art. 833, CPC);
iii. Requisitos para a concessão da justiça gratuita na Justiça do Trabalho (art. 790, §3º, da CLT);
iv. Programas assistenciais do governo: bolsa família e auxílio emergencial - R$ 375,00 (faixa
média).

APÊNDICE II

179

Cenários preliminares – impacto na oferta de crédito
• Considerando a totalidade mensal de todos os produtos
§

50% do salário mínimo (R$550) - Sem distinção por faixa de renda

§

%Qtd de Clientes
Impactados

%Saldo Impactado

%Qtd de Clientes
Impactados

%Saldo Impactado

Até 1 SM

60%

78%

Até 1 SM

68%

84%

Entre 1 SM e 5 SM

28%

38%

Entre 1 SM e 5 SM

31%

40%

Acima de 5 SM
Total

17%
31%

27%
35%

Acima de 5 SM

18%

28%

Total

34%

36%

Saldo potencial impactado: R$ 840 bi
§

60% do salário mínimo (R$660) - Sem distinção por faixa de renda

Saldo potencial impactado: R$ 871 bi

100% do salário mínimo (R$1100) - Sem distinção por faixa de renda §

%Qtd de Clientes
Impactados

%Saldo Impactado

Até 1 SM

100%

100%

Entre 1 SM e 5 SM
Acima de 5 SM

46%
19%

50%
29%

Total

49%

43%

Saldo potencial impactado: R$ 1.036 bi

Portaria PROCON MA: 60% da renda (clientes até 5 SM), 50% da renda
(clientes até 10SM) e R$5500 para salários acima de 10SM
%Qtd de Clientes
Impactados

%Saldo Impactado

Até 1 SM

53%

68%

Entre 1 SM e 5 SM

42%

54%

Acima de 5 SM

33%

39%

Total

46%

48%

Saldo potencial impactado: R$ 1.150 bi

Fonte: Bancos do S1, representativos de 80% do crédito PF

Pontos de atenção
Pontos de atenção

100% do salário mínimo para todas as faixas de renda
• Segundo dados do IBGE*, metade da população brasileira sobrevive hoje com menos de um salário
mínimo. Logo, fosse esse o critério, automaticamente, metade da população brasileira estaria
categorizada na posição de superendividada e, consequentemente, excluída do mercado de consumo e
de crédito.
Comprometimento de 30% da renda
• Tomador de empréstimo consignado pelo máximo da margem legal, nos termos do art. 1º e art. 6º, § 5º,
da lei 10.820/03, já poderia ser considerado superendividado de plano.
• Mesmo se aplica a pessoa que tiver contraído um financiamento de veículos no limite de um terço de
comprometimento da renda ou celebrado um crediário.
Limite do cartão
• O limite do cartão de crédito não deve ser contabilizado para fins de cálculo do nível de endividamento,
sob pena de redução massiva dos limites concedidos pelas instituições financeiras, ou até de
cancelamento deste produto para alguns clientes, excluindo-os da “bancarização.

* https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25702-renda-do-trabalho-do-1-mais-rico-e-34-vezes-maior-que-da-metade-mais-pobre
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Cenário de Protesto
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Lei n.º 9.492, de 10 de setembro de 1.997
ü Define a competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e
outros documentos de dívida e dá outras providências.

CRA NACIONAL - BENEFÍCIOS

No ano de 2020, 9,7 milhões de títulos foram encaminhados a protestos, somando R$
21 bilhões.
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Provimento nº 87/2019 do CNJ regulamenta a CENPROT Nacional

ü Por meio dos Artigos 15 a 21, o Provimento n.º 87/2019, estabelece a criação da
CENPROT, suas funcionalidades e as responsabilidades das Corregedorias – Gerais de
Justiça dos Estados e dos Tabeliães de Protesto.
ü A CENPROT deve disponibilizar, ao menos, os seguintes serviços:
I – acesso a informações sobre quaisquer protestos válidos lavrados pelos Tabeliães de Protesto de Títulos dos Estados
ou do Distrito Federal;
II – consulta gratuita às informações indicativas da existência ou inexistência de protesto, respectivos tabelionatos e
valor;
III – fornecimento de informação complementar acerca da existência de protesto e sobre dados ou elementos do
registro, quando o interessado dispensar a certidão;
IV – fornecimento de instrumentos de protesto em meio eletrônico;
V – recepção de declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento de protesto;
VI – recepção de requerimento eletrônico de cancelamento de protesto;
VII – recepção de títulos e documentos de dívida, em meio eletrônico, para fins de protesto, encaminhados por
órgãos do Poder Judiciário, procuradorias, advogados e apresentantes cadastrados;
VIII – recepção de pedidos de certidão de protesto e de cancelamento e disponibilização da certidão eletrônica
expedida pelas serventias do Estado ou do Distrito Federal em atendimento a tais solicitações.
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Retomada Extrajudicial
de Bens Móveis
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PROJETO DE LEI (PLS 478/17) – PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO

• Possibilidade do credor poder vender o bem, no caso de
inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas
mediante alienação fiduciária, independentemente de leilão,
hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extra judicial.
• Após a apreensão extrajudicial, caso seja constatado que o valor
da venda do bem é maior que o saldo devedor com o credor, o
devedor poderá receber a parte de valor excedente.
• O devedor poderá devolver o bem após a emissão da certidão e
antes da apreensão extra judicial, ocasião em que o processo será
suspenso.

PLS 478/17 – FUNCIONAMENTO GERAL DO PROCESSO

Oficial de Registro de
Títulos e
Documentos

2) Dados do devedor e do
bem são inseridos no
sistema em até 10 dias a
partir da emissão da
certidão.

Sistema
Eletrônico
Central

1) A pedido do credor e mediante documentação
comprobatória de inadimplemento por parte do
devedor, emite certidão atestando a condição de que o
bem está sujeito à retomada extrajudicial em todo o
território nacional.

Agente de Retomada

3) Comunica o devedor
de que o bem está
cadastrado para busca e
apreensão extrajudicial.

Devedor

5) Após a retomada do bem, Agente de
Retomada solicita cadastramento da
retomada no
Sistema Eletrônico
Central.

4) Efetua a retomada do bem.

IMPORTANTE
Caso o devedor efetue a devolução amigável do bem em até 30 dias após a expedição da certidão que
autoriza o processo de busca e apreensão extrajudicial, o referido processo é suspenso.
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PROJETO DE LEI – PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

MAIOR APETITE DE CRÉDITO

•

A partir de um processo mais célere e seguro, haveria maior apetite de crédito por
parte dos bancos.
MAIOR VALOR AGREGADO DO BEM RETOMADO
•

Como no processo atual o veículo demora em média 1 ano para ser retomado, é
comum encontrar veículos em más condições de conservação, contribuindo para
que o valor destes veículos seja muito abaixo dos valores praticados pelo
mercado.

BENEFÍCIOS
MENOR CUSTO PARA O ESTADO E PARA O CIDADÃO

•

•

Para o Estado: a redução no prazo da retomada do veículo possibilitaria que os
tributos e multas fossem pagos dentro das respectivas datas de vencimento,
contribuindo para aumento da arrecadação. Ainda, não utilizar a esfera legislativa
para resolver este tipo de problema recorrente contribuiria para desonerar o
Judiciário.
Para o cidadão: a partir de uma retomada mais rápida, o valor de venda do bem
poderia superar o valor da dívida. Assim, os recursos excedentes seriam revertidos
ao devedor.

COMPARATIVO: MARCO LEGAL NO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Desempenho
Garantia Hipotecária

Desempenho
após Alienação Fiduciária
A partir do marco
legal (NCC), maior
segurança jurídica
impulsionou a
concessão de crédito

Sem tendência definida

1970-1994
Média: 220 mil imóveis / ano

Fonte: Abecip, Banco Central e Caixa Econômica Federal.

Tendência de alta

1995-(...)
520 mil imóveis / ano
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COMPARATIVO: MARCO LEGAL NO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Fonte: Abecip.
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COMPARATIVO: PROCESSO ATUAL VS. PROPOSTA DESJUDICIALIZAÇÃO
JUDICIAL:

Qtde.

AJUIZAMENTO
APREENSÕES
PAGAMENTOS
AJUIZAMENTO
APREENSÕES
PAGAMENTOS
RESULTADO FINAL

49.713
9.288
9.964

Eficiência
39%

R$ - Milhões

(R$
R$
R$
R$

123,72)
121,41
66,12
63,81

109
Milhões

DESJUDICIALIZAÇÃO:
R$ - Milhões

AJUIZAMENTO
APREENSÕES
PAGAMENTOS
RESULTADO FINAL

(R$
R$
R$
R$

14,91)
121,41
66,12
172,62

Resultado:
+ 10%
+ 20%
+ 30%
+ 40%
+ 50%

R$
R$
R$
R$
R$

189,88
207,14
224,41
241,67
258,93

Economia no
Custo Total de
Ajuizamento
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COMPARATIVO: PROCESSO ATUAL VS. PROPOSTA DESJUDICIALIZAÇÃO
O objetivo é trazer maior celeridade e menor custo para todos os agentes envolvidos no processo.
ETAPAS (FLUXO MACRO)

• Após constatação da inadimplência e não
efetividade do processo de cobrança, iniciase o processo de execução extra judicial.
• Comunicação ao devedor com AR para: i)
comprovar a mora; ii) cientificar da inclusão
no Sistema Eletrônico Central Nacional.
• Cartório expede certidão que autoriza a
busca e apreensão e registra a certidão em
sistema
eletrônico
central
nacional
(vinculado à base do Denatran).
• Agentes de Retomada autorizados poderão
efetuar a busca e apreensão do bem (ex.:
Oficiais
de
Cartórios,
Empresas
Especializadas, entre outros).

DADOS DO PROCESSO PROPOSTO
Prazo médio para
conclusão do processo
de retomada

2 meses

Custo para expedir
certidões

R$ 300

Quantidade de
processos de retomada
de bens (estoque)

600.000

Custo total ajuizamento
estoque (bancos)

R$ 180 milhões

Custo Estado
(judicialização)

R$ 0

• Comunicação imediata do credor ao órgão de
trânsito, à polícia e ao Sistema Central.
• Cartório autoriza a transferência do veículo
para o credor (certidão).

MÍDIA: CUSTO DO LITÍGIO NO BRASIL
Existe alto impacto na variável custo, quando se fala em processo litigioso no Brasil, para vários
segmentos da economia.

Fonte: Portal da Saúde

Valor Econômico: Publicação de 18/01/2016

O estudo acima, ainda que utilize informações referentes ao ano de 2014 e não permita aferir valores
com exatidão, nos permite perceber que o processo litigioso no Brasil possui custos muito elevados.

APÊNDICE II

189

CUSTO DO LITÍGIO NO BRASIL
O custo do setor judiciário no Brasil, notadamente um dos mais caros do mundo, apresenta o
seguinte desempenho histórico:

105 milhões de ações
em tramitação no
Judiciário

Valores em R$ bi
Valor Econômico: Publicação de 18/01/2016

O custo com o setor judiciário brasileiro apresenta crescimento anual, sem que isso reflita retorno à sociedade.
Neste caso, a desjudicialização na retomada de veículos contribuiria no sentido de trazer menor custo à sociedade.

PARALELISMO DA JUDICIALIZAÇÃO

A necessidade de utilizar o judiciário para retomar um veículo, além
de sobrecarregar de forma desnecessária o sistema, contribui para
que negócios paralelos se desenvolvam: CARRO NÃO PAGO
• Proliferam sites em todo o Brasil,
oferecendo veículos que possuem
débitos de financiamento e que
estão sob cobrança dos bancos.
Neste caso, o comprador assume o
risco de ter o veículo apreendido
no futuro, em um período que
pode variar, mas que apresenta
prazo médio de retomada de 5
meses após ajuizamento da ação.
• Neste caso, os veículos são
vendidos, em média, por 10% do
valor de mercado.
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APÊNDICE III
DESJUDICIALIZAÇÃO E O
PROTESTO DE TÍTULOS
ALEXANDRE CHINI
Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do STJ
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FUNÇÃO NOTARIAL E
DESJUDICIALIZAÇÃO
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A habilitação de casamento sem intervenção judicial (artigo 1.526,
CC/2002), os inventários, as partilhas e os divórcios consensuais
(Lei Federal no 11.441/2007), o registros tardios de nascimento sem
intervenção judicial (Lei Federal no 11.790/2008), a divisão e demarcação
de terras particulares (art. 570, CPC/2015), a homologação do penhor
legal (art. 703, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC/2015).
A usucapião extrajudicial (art. 216-A, Lei Federal no 6.015/1973),
a averbação direta de sentença estrangeira de divórcio puro no registro
civil, com a dispensa da ação de homologação pelo STJ (art. 961, §
5o, do CPC/2015), o reconhecimento espontâneo de paternidade/
maternidade biológica (Provimento no 16/2012 do CNJ) e socioafetiva
(Provimento no 63/2017 do CNJ), a retificação administrativa de
registro (art. 110, Lei Federal no 6.015/1973), a averbação de alteração
de prenome e gênero no registro civil em decorrência de transexualidade
(Provimento no 73/2018 do CNJ), entre outros.
O novo Código de Processo Civil veio ampliar, no ordenamento
infraconstitucional, a democratização da solução de conflitos, referindose, em vários dispositivos, aos meios alternativos e desjudicializantes
disponíveis para tanto como, por exemplo, o protesto de decisão
transitada em julgado (art. 517 do CPC).

LEI No 14.043, DE 19 DE AGOSTO DE 2020
Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos; altera as
Lei no os 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e 13.999, de 18 de maio de
2020.; e dá outras providências.
Art. 18. A Lei no os 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 9o-A:
“Art. 9o-A. Na hipótese de inadimplência do débito, as exigências de

APÊNDICE III

judicialização de que tratam a alínea c do inciso II e a alínea b do inciso
III do § 7o do art. 9o e o art. 11 desta Lei poderão ser substituídas pelo
instrumento de que trata a Leo no 9.492, de 10 de setembro de 1997, e
os credores deverão arcar, nesse caso, com o pagamento antecipado de
taxas, de emolumentos, de acréscimos legais e de demais despesas por
ocasião da protocolização e dos demais atos.”

PROJETO DE LEI N° 6204, de 2019
Dispõe sobre a desjudicialização da execução civil de título executivo
judicial e extrajudicial.
Autora: Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)
Nos termos do art. 1o da Lei no 9.492, de 10 de setembro de 1997, o
“protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o
descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos
de dívida”.

199

200

APÊNDICE III

APÊNDICE III

201

202

APÊNDICE III

APÊNDICE III

203

APÊNDICE IV
A CENPROT NO CAMINHO
DA DESJUDICIALIZAÇÃO
ANDRÉ GOMES NETTO
Primeiro Vice-Presidente do IEPTB-BR
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LEI DAS DUPLICATAS ELETRÔNICAS –
CENTRAL ELETRÔNICA
“... Art. 41-A. Os tabeliães de protesto manterão, em âmbito
nacional, uma central nacional de serviços eletrônicos compartilhados
que prestará, ao menos, os seguintes serviços:
I - escrituração e emissão de duplicata sob a forma escritural,
observado o disposto na legislação específica, inclusive quanto
ao requisito de autorização prévia para o exercício da atividade
de escrituração pelo órgão supervisor e aos demais requisitos
previstos na regulamentação por ele editada;
II - recepção e distribuição de títulos e documentos de dívida
para protesto, desde que escriturais;
III - consulta gratuita quanto a devedores inadimplentes e
aos protestos realizados, aos dados desses protestos e dos
tabelionatos aos quais foram distribuídos, ainda que os
respectivos títulos e documentos de dívida não sejam
escriturais;
IV - confirmação da autenticidade dos instrumentos de protesto
em meio eletrônico; e
V - anuência eletrônica para o cancelamento de protestos.
§ 1o A partir da implementação da central de que trata o caput deste
artigo, os tabelionatos de protesto disponibilizarão ao Poder Público,
por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes dos
seus bancos de dados.
§ 2o É obrigatória a adesão imediata de todos os tabeliães de
protesto do País ou responsáveis pelo expediente à central nacional de
serviços eletrônicos compartilhados de que trata o caput deste artigo, sob
pena de responsabilização disciplinar ...”
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PROVIMENTO 87/2019 DO CNJ
Art. 16. A CENPROT será operada, mantida e administrada
conforme deliberação da assembleia geral dos tabeliães de protesto de
títulos, podendo ser delegada à entidade nacional representativa da
categoria.
Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil:

Art. 19. Os tabeliães de protesto ... poderão realizar AUDITORIA,
COM MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DO
DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS, HORÁRIOS E
PROCEDIMENTOS INCUMBIDOS AOS TABELIÃES
DE PROTESTO, atividade denominada “AUTOGESTÃO
ON LINE” com a geração de relatórios a serem encaminhados ao
juízo competente e, quando for o caso, à Corregedoria Nacional
de Justiça e à respectiva CGJ.
Parágrafo único. A atuação prevista no caput será PREVENTIVA,
com o propósito de autogestão da atividade, NOTIFICANDO
os tabeliães que incorram em excesso de prazo ou não
observância de procedimentos legais e normativos, antes do
envio de relatórios aos órgãos correcionais.

PRERROGATIVA INÉDITA NO SETOR EXTRA
JUDICIAL, POSSIBILITANDO A AUTOMAÇÃO E
PROFISSIONALIZAÇÃO DO SEGMENTO, SEM
PRE COM A AUTOTUTELA DO IEPTB-BR.
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OPORTUNIDADE: SER O FIEL DA BALANÇA
Os MOVIMENTOS de MERCADO estão ocorrendo de maneira
sem precedentes e também SEM PRÉVIA NORMATIZAÇÃO,
fragilizando a segurança jurídica (“FÉ TECNOLOGICA” vs. FÉ
PÚBLICA).
SEGURANÇA JURÍDICA
TECNOLOGIA

CENPROT é a principal oportunidade de incrementar a utilização
do protesto como o verdadeiro veículo oficial de PROTEÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO no Brasil, chancelado com FÉPÚBLICA, inspirado pelos princípios constitucionais da AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO e com uso intenso da
TECNOLOGIA e INFORMAÇÃO.
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CENPROT
SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
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CENPROT
NO CAMINHO DA DESJUDICIALIZAÇÃO

RENEGOCIAÇÃO PRÉVIA,
RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITO E COMPOSIÇÃO
DE DÍVIDAS

USO DE INTELIGÊNCIA
E DADOS PRÓPRIOS E
DE TERCEIROS (LGPD)
PARA POTENCIALIZAR
A RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITO

Fomentar a adoção de
solução negocial prévia ao
protesto extrajudicial, bem
como de medidas que incentivem
a renegociação e quitação de
dívidas públicas e privadas já
protestadas.

Uso de dados e inteligência
para fornecimento de
funcionalidades inteligentes aos
usuários capazes de atender às suas
demandas principais (protesto de
títulos) e acessórias.

Tudo isso amparado por uma
condição essencial e exclusiva:
neutralidade, imparcialidade e
legitimidade (fé-pública), além
do enriquecimento de dados
gerado por sua base de protestos Centros de Solução de Conflitos.

Proporcionar previsibilidade
e segurança jurídica na concessão
de crédito, a partir da utilização
de informações parametrizadas
segundo as necessidades específicas
dos usuários – barateamento do
crédito e fomento da atividade
econômica.
Provimento 97/2020:
intimação eletrônica e LGPD.
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• Protesto das Certidões da Dívida Ativa (CDA), desafogando as
varas de execução fiscal em todo o país. Aumento do índice de
recuperação de 1% para aproximadamente 30% após o uso do
protesto;
• Protesto para fins de dedutibilidade fiscal das perda contábeis
(art.9-A da Lei no 9.430/2006). Redução exponencial do
tempo e dispêndio para obtenção do benefício, mais uma vez,
desafogando os tribunais e garantindo efetividade aos credores;
• Protesto das decisões judicias transitadas em julgado (art.517
CPC). Efetividade no cumprimento das decisões tomadas
pelo Estado-Juiz /desnecessidade de utilização do processo de
execução;
• Extrajudicialização da execução civil: os tabeliães de protesto
como agentes de execução no âmbito do PL no 6.204/2019.
Uma revolução para o judiciário brasileiro – efetividade e
encurtamento da tramitação da execução.
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DESAFIOS

APÊNDICE IV

NOSSA SITUAÇÃO
O VOLUME MENSAL de títulos privados
encaminhados a PROTESTO corresponde somente
a 0,08% do movimento mensal de duplicatas e
crédito concedido e o SALDO DE TÍTULOS
PROTESTADOS a 0,2% do saldo de crédito
inadimplido registrado no Bacen.

O VOLUME MENSAL de títulos privados
encaminhados a PROTESTO em 2021 registrou
QUEDA SUPERIOR A 25% se comparado a
2018 (dados CENPROT). Estima-se uma QUEDA
SUPERIOR A 60% se comparado aos números
registrados em cartórios na DÉCADA DE 2000.

A RECUPERAÇÃO de títulos encaminhados
a protesto (pagos, cancelados e retirados) CAIU
VERTIGINOSAMENTE ao longo do últimos
anos (DE 70% PARA 44%). Além de recebermos
menos títulos, estamos recebendo títulos de pior
qualidade. Resultado: com a POSTECIPAÇÃO
DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, HÁ
PRESSÃO ENORME SOBRE OS CUSTOS E
QUEDA BRUTAL DAS RECEITAS.

https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/relatorioeconomiabancaria/REB_2019.pdf
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PADRONIZAÇÃO
Análise de Painel: estudo didático para validação dos fatores que
afetam as participações das UFs no uso do PROTESTO
(amostra de 21 milhões de títulos nos últimos 12 meses com penetração nacional)

Evidências estatística sobre o impacto e a correlação do nível de
recuperação do protesto (pago + retirado) e custos ao consumidor do
protesto (custo total) sobre a maior participação da UF em relação ao
total do Brasil. Trabalhos em curso para definir se correlação do ticket
médio com eficiência e competitividade da Uf é causa ou consequência.
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SISTEMA LIGADO, PORÉM HETEROGÊNEO
E NÃO INTEGRADO

GOVERNANÇA e PROFISSIONALISMO
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ATENDIMENTO

Conciliação financeira de pagamentos efetuados pelos
devedores em cartório, de forma que o repasse dos valores dos títulos
pagos esteja “batido” com o valor constante no arquivo de retorno
enviado aos bancos;
Acompanhamento de todos os títulos para dar respostas aos
questionamentos das áreas de atendimento dos bancos.

Conciliação dos instrumentos de protesto com
agrupamento dos instrumentos por agência destino do credor do título,
bem como todos os procedimentos inerentes a esse serviço.
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OBJETIVO PRINCIPAL
INTEGRAÇÃO / INTEROPERABILIDADE

INVESTIMENTO PARA CRIAÇÃO DE CANAIS DE
RELACIONAMENTO E INTERAÇÃO INSTITUCIONAL
COM AGENTES DE SUPERVISÃO.
1. incorporação de ferramentas tecnológicas e governança para
tratamento, divulgação e filtro de dados (big data, machine
learning, trade actions, inteligência artificial, etc.);
2. aproveitamento dos dados pertencentes aos segmentos para
combate à assimetria de informações, fortalecimento do
mercado de crédito e combate a fraudes;
3. aproveitamento das estruturas físicas dos cartórios para
acessibilidade e transição ao mundo digital; e
4. Interoperabilidade plena ao mercado (financeiro e
corporativo) e autoridades públicas.
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EXTRAJUDICIALIZAÇÃO,
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
E PROTESTOS
SECRETARIA DE ADVOCACIA DA
CONCORRÊNCIA (SEAE)
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

GEANLUCA LORENZON
Secretário da Competitividade e da Concorrência do
Ministério da Economia
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APÊNDICE VI
RAZÕES PARA CONFERIR
EXCLUSIVAMENTE AOS
TABELIÃES DE PROTESTO
A NOVA ATRIBUIÇÃO DE
“AGENTE DE EXECUÇÃO”:

SIMETRIA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PL
NO 6.204/20191
JOEL DIAS FIGUEIRA JÚNIOR
Pós-doutor pela Università degli Studi di Firenze, Doutor e
Mestre pela PUC/SP
Dedico este modesto estudo ao eterno mestre e amigo Arruda Alvim, jurisconsulto de escol que esteve sempre com sabedoria e humildade, avante de seu tempo, um
visionário que não se conformava em pensar e escrever as novas linhas da ciência do
Direito, transformando-as em prática cotidiana. Talvez uma das últimas e maiores
lições do estre tenha sido a desjudicialização, e, com isso, o reforço ao desfazimento
do mito de que a Justiça deva ser administrada somente pelos seus juízes. A prova
do que afirmo – se é que precisa – está em sua doutrina sobre a jurisdição privada,
no apoio incondicional ao PL no 6.204/19 e nas atuações firmes, por mais de uma
década, junto ao Supremo Tribunal Federal, no que concerne a defesa da constitucionalidade da execução hipotecária e da alienação fiduciária de imóveis. Tempus fugit...
1
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1. NOTAS INTRODUTIVAS:
Extrai-se da “Justificação” do PL no 6.204/2019 que “a delegação é
o regime jurídico sugerido para que a desjudicialização da execução seja
colocada em prática no Brasil, nos termos do art. 236 da Constituição
Federal. Dentre os agentes delegados existentes no ordenamento jurídico,
sugere-se que o tabelião de protesto tenha sua atribuição alargada, para que
assuma também a realização das atividades executivas, uma vez que afeito
aos títulos de crédito. Além disso, propõe-se a valorização do protesto
como eficiente medida para o cabal cumprimento das obrigações. Assim,
confere-se ao tabelião de protesto a tarefa de verificação dos pressupostos
da execução, bem como da realização de citação, penhora, alienação,
recebimento do pagamento e extinção do procedimento executivo
extrajudicial, reservando-se ao juiz estatal a eventual resolução de litígios,
quando provocado pelo agente de execução ou por qualquer das partes
ou terceiros.”
Percebe-se, com facilidade, que o legislador foi criterioso, técnico e
preciso ao orientar-se pela simetria que se faz mister observar entre as
funções já exercidas pelos tabeliães de protesto – sabidamente os únicos
delegatórios ligados, por especialização, aos títulos executivos – e as
novas atribuições que lhes são conferidas como “agentes de execução” no
PL em voga, segundo se infere do art. 31, que dá nova redação ao art. 3o
da Lei de Regência (Lei no 9.492/1997).
Aliás, não se tem a menor dúvida em afirmar que a crise da prestação
da tutela jurisdicional estatal encontra-se instalada e agrava-se, a cada
ano, de maneira patológica com o aumento das demandas executivas
denominadas pelo Conselho Nacional de Justiça em seu anuário “Justiça
em Números” de “gargalo” do Poder Judiciário.
De fato, aproximadamente 54% das ações em tramitação são
execuções (civis e fiscais), o que faz absorver o tempo de atuação do
Estado-juiz e serventuários em prol da administração deste acervo de
processos que se apresenta como uma espécie de “balcão inoperante de
cobranças”, capaz de absorver o tempo e as atenções dos magistrados para
prestar a verdadeira jurisdição à resolução de conflitos.
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É o modelo que se desconfigura e desintegra a cada instante,
fazendo avolumar a “tragédia da Justiça”2, em que a falência do modelo
jurisdicional estatal se evidencia por meio do processo de execução,
há muito carcomido por princípios retrógrados e práticas inoperantes
fundadas numa pseudo “segurança jurídica”.
2 POR QUE NÃO ESTENDER AOS DEMAIS DELEGATÁRIOS AS ATRIBUIÇÕES DE
“AGENTE DE EXECUÇÃO”?
Procuraremos demonstrar neste breve estudo as razões que justificam
a escolha acertada do legislador no PL no 6.204/2019 pelos tabeliães de
protesto para exercerem as atribuições de “agente de execução” e os fortes
motivos que obstam e desaconselham a ampliação deste novo mister aos
demais delegatários.
2.1. Réplica aos principais fundamentos que agasalham a tese da
extensão das atribuições de “agente de execução” aos demais delegatários
Entendimentos têm surgido em defesa da ampliação das atribuições
de agente de execução para outras serventias extrajudiciais distintas dos
tabelionatos de protesto3, tomando por base três fundamentos: a) o
V. Erik Wolkart. Analise Econômica do Processo Civil, pp. 657 e ss. 2020.
Há muito a prestação da tutela jurisdicional estatal, em razão elevado do volume
de demandas, deixou de ser prestada de fato pelos seus juízes... O número sempre
crescente de processos em desproporção ao de magistrados, somado ao perverso
sistema recursal e meios de impugnação infindáveis e inçados de dificuldades,
ocasionam o surgimento de uma espécie perversa “dependência do staf” com a qual
convivemos há décadas, e como “Alice no País das Maravilhas”, precisamos crer que
a jurisdição estatal é forjada pelos juízes.
2

Neste sentido v.: Cristiana C. do Amaral Cantídio. Dissertação de Mestrado Universidade de Marília, 2021. “Notários e Oficiais de Registro como Agentes de
Execução Civil Extrajudicial: Sugestões para o Projeto de Lei no 6.204, de 2019”;
Flávia Hill. “Desjudicialização da Execução Civil: reflexões sobre o Projeto de Lei
no 6.204/2019; Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. Rio de Janeiro.
Ano 14. Volume 21; Marcio Faria. “Primeiras impressões sobre o Projeto de Lei no
6.204/2019: críticas e sugestões acerca da tentativa de se desjudicializar a execução
civil brasileira”. São Paulo: Revista de Processo volumes 313/317. 2021. Também
defendem esse entendimento no GT-CNJ criado para diagnosticar, avaliar e apre3
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ingresso na atividade notarial e registral se verifica por meio de concurso
público para o exercício com competência geral (salvo exceção de São
Paulo); b) o número total de cartórios (13.627) distribuídos entre os 5.570
municípios é muito superior aos que exercem atribuições (cumulativas
ou privativas) atinentes ao protestos de títulos (3.779), o que importa em
melhor e mais rápida prestação de serviços por todos os delegatários; c)
tanto não estão capacitados os tabeliães de protesto para o exercício desse
novo mister que o art. 22 do PL prevê a realização de cursos com este
fim, e, por consectário lógico, todos os demais delegatários poderiam ser
capacitados também e, assim, atuar como agentes de execução.
Com todas as vênias, os argumentos são pífios e não se sustentam,
assim como as premissas em que se fundam as conclusões são equivocadas
e quiçá tendenciosas, conforme demonstraremos a seguir:
a) Da equiparação do ingresso na titularidade da atividade delegada –
O ponto que merece destaque não é a prestação de concurso público
em condições de igualdade, mas os desdobramentos deste fato como
consectário do exercício da delegação, especialização e eficiência da
prestação dos serviços.
Não resta a menor dúvida de que, com exceção do Estado de São
Paulo, todos os demais oferecem concursos de provas e títulos para o
ingresso na atividade delegada com competência plena. Por seu turno, o
preenchimento das vagas existentes nos respectivos cartórios obedecerá
sempre e rigorosamente o critério de ordem de aprovação nos exame,
de maneira que os primeiros colocados passam a escolher os melhores
cartórios, lá permanecendo indefinidamente, ressalvada a hipótese
restrita de pedido de remoção para outro cartório de idêntica ou distinta
competência, a depender de disponibilidade de vaga e aprovação em
concurso interno.
Em outras palavras, os candidatos aprovados em concurso de
ingresso na titularidade da atividade notarial e registral serão declarados
sentar medidas voltadas à modernização e efetividade de atuação do Poder Judiciário, os seguintes integrantes: Candice Jobim, Antônio A. Aguiar Bastos, Marcelo
Abelha Rodrigues e Heitor Sica.

227

228

APÊNDICE VI

habilitados em observância a ordem de classificação, escolherão
as delegações vagas que constavam do respectivo edital, receberão
a outorga e investidura na delegação e, na sequência, entrarão no
exercício da atividade em determinada serventia na qual permanecerão
por tempo indeterminado e sem possibilidade de mudança de
competência, ressalvada a hipótese já indicada de remoção para outra
serventia.
Há de se esclarecer ainda que nos termos do art. 16 da Lei no
8.935/1994 “as vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças
partes por concurso público de provas e títulos e uma terça parte por
meio de remoção...” E mais: somente serão admitidos ao concurso de
remoção os titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos,
segundo disposição contida no art. 17 da Lei dos Cartórios.
A matéria em exame encontra-se integralmente versada na Resolução
81 de 9 de junho de 2009, baixada pelo então Presidente do Conselho
Nacional de Justiça, Ministro Gilmar Mendes, que regulamenta o
ingresso, por provimento ou remoção na titularidade dos serviços
notariais e de registros declarados vagos, que se dará somente por meio
de concurso de provas e títulos realizado pelo Poder Judiciário, nos
termos do art. 236, § 3o da Constituição Federal (art. 1o).
Em conclusão, nada obstante o candidato prestar concurso de
provas e títulos acerca de conhecimentos gerais e específicos atinentes
às atividades notariais e registrais, definida a escolha da serventia, que
exercerá o seu mister de acordo com a sua classificação no concurso
público, a permanência do delegatário em determinado cartório dará
ensejo ao aprofundamento dos seus conhecimentos em sintonia com a
competência que lhe é conferida por lei, donde exsurge, com o passar
do tempo, a natural especialização, a melhora na prestação dos serviços
(qualificação) e a maior eficiência.
A regra é a não acumulação dos serviços de notas, protestos e registros,
encontrando-se a exceção em municípios que não comportam, em razão
do volume dos serviços ou receita, a instalação de mais de um cartório
(Lei no 8.935/1994, art. 5o c/c art. 26).
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Apenas para argumentar, se prevalecer o entendimento daqueles que
defendem a prática da desjudicialização da execução civil por meio de
atuação de todos os delegatários, estaremos impondo, por exemplo, a um
oficial de registro imobiliário ou civil que por anos ou décadas sempre
observou a especialização de seu mister, doravante a realizar análise e
qualificação de um título de crédito, das partes, localizar o executado e
demais atos procedimentais, com resultados evidentemente negativos
para os jurisdicionados.
O retrocesso será evidente e coloca-se na contramão da história da
especialização... só não enxerga quem não quer.
b) Do número de serventias – O segundo argumento que sustenta o
entendimento da ampliação das atribuições de agente de execução para
todos os demais delegatários toma por base o confronto entre o número
de serventias que exercem atividades de protesto (com competência
específica ou cumulativa = 3.779) com o número total de cartórios
detentores de competência registral ou notarial (com competência
específica ou cumulativa = 13.627).
Esse entendimento, além de desconsiderar a especialização que
norteia a prestação dos serviços extrajudiciais em prol da eficiência, traz
argumentos tendenciosos e destituídos de qualquer elemento capaz de
indicar que os 3.779, cartórios que atualmente realizam de maneira
exclusiva ou com competência cumulativa o protesto de títulos sejam
insuficientes para atender às novas demandas de execução extrajudicial.
A eficiência não se consubstancia na pulverização de atribuições
específicas para outros delegatários, pois a questão principal é a
qualificação da prestação dos serviços que se perfaz por meio de
especialização, administração e padronização, valendo frisar que o
protesto é a atribuição mais padronizada, segundo exsurge da Lei no
13.775/2018, que instituiu o art. 41-A na Lei no 9.492/1997.
Observamos ainda que o número de cartórios com competência para
protesto de títulos, por si só, é muito superior ao número de unidades
jurisdicionais com competência cível para execução e juizados especiais
que, segundo dados do “Justiça em Números 2020” totaliza em 2.801
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varas, sendo que essas unidades cumulam competência de todas as outras
ações de conhecimento.
Significa dizer que só a diferença verificada entre o número de varas
cíveis com competência cumulativa para a execução de título judicial e
extrajudicial e os tabelionatos de protesto é de 978 cartórios a mais.
Soma-se ainda o fato de que todos os titulares de cartório possuem
um substituto, o que faz dobrar esse efetivo para 7.558 serventuários
extrajudiciais, enquanto, sabidamente, cada unidade jurisdicional é
dotada apenas de um juiz, salvo raríssimas exceções que também são
temporárias.4
Destacamos também que os 5.570 municípios são atendidos pelos
tabeliães de protesto pois, dependendo da lei local, alguns cartórios
aglutinam dois ou mais municípios, o que representa cobertura nacional
dos serviços prestados, seguindo a mesma lógica do que ocorre com a
jurisdição estatal.
E mais: o tabelião de protesto – e somente este delegatário – sempre
esteve ligado de forma direta com o processo judicial de execução, o que
se tornou ainda mais forte com o advento do Código de 2015 (artigos
517, 528, §§ 1o e 3o).
Assim, afina-se neste ponto o PL no 6.204/2019 com o disposto no
art. 517 do CPC, que, nos dizeres do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça, Humberto Martins e do Juiz Auxiliar da Presidência
Alexandre Chini, em estudo recentemente publicado, trata-se de regra
Vejamos, por exemplo, uma comparação entre o número de varas cíveis em São
Paulo Capital (em torno de 70 unidades) e o número de cartórios de protestos (dez
unidades). Numa breve análise superficial exploratória, no confronto com os últimos dados divulgados no “Justiça em Números”, na Justiça Estadual em média 6% das
ações são execuções de títulos executivos extrajudiciais. Apenas para argumentar,
se todas as execuções tramitassem nas 70 varas cíveis (o que não ocorre em face das
especializações) e dividíssemos o percentual de demandas executivas pelo número de
varas chegaríamos a um resultado de 4,2 unidades; em outros termos, para atender o
acervo atual de todas as ações de execução de títulos executivos extrajudiciais seriam
suficientes apenas 4,2 cartórios de protesto, isto ainda sem considerarmos que não
haverá redistribuição de todas as ações em curso.
4
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desjudicializante, em que o protesto extrajudicial aparece, modernamente,
“como o autêntico veículo oficial de recuperação de crédito no Brasil ao
prevenir a instauração de litígios em larga escala e propiciar a satisfação
de direitos em tempo reduzido.”5 Mais adiante, prosseguem: “Quando de
nossa passagem pela Corregedoria Nacional de Justiça, ao apresentarmos
as metas e as diretrizes estratégicas que iriam nortear a atuação de todas
as corregedorias do Poder Judiciário brasileiro ao longo do ano de
2020, em especial no que se refere às serventias extrajudiciais, tivemos a
oportunidade de propor, como diretriz estratégica, a regulamentação do
protesto extrajudicial das decisões transitadas em julgado e o incentivo
à sua utilização ( Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho).
A diretriz guarda relação de estrita aderência com o macrodesafio da
adoção de soluções alternativas de conflito e visa aumentar a efetividade
das decisões judiciais e desafogar o Poder Judiciário em todo o território
nacional.”6
Destarte, o protesto de sentenças judiciais é providência inibitória da
recalcitrância do devedor e, por conseguinte, de redução de demandas
executivas (cumprimentos de sentença) tornando-se política nacional
encapada pelo Poder Judiciário em prol da rápida satisfação do crédito
perseguido pelo vencedor de demanda de conhecimento, que não obteve
espontaneamente do sucumbente o que lhe era devido.
Neste ponto, o PL no 6.204/2019 está também afinadíssimo com
as políticas judiciárias, que há muito vêm incentivando o protesto de
decisões judiciais; trata-se de verdadeira meta nacional fixada pelo
Colégio Permanente de Corregedores-Gerais de Justiça do Brasil
(CCOGE), estabelecida durante o encontro em Belo Horizonte, de 28
a 30 de junho de 2017, durante o 75o Encoge. Deliberou-se, naquela
ocasião, a partir das Corregedorias, do Planejamento Estratégico e da
Gestão na Justiça de Primeira Instância “incentivar a adoção do protesto
“Os efeitos desjudicializantes do art. 517 do Novo Código de Processo Civil”. O
CPC de 2015 visto pelo STJ (Coord. Teresa Alvim, Sérgio Kukina et al.) São Paulo:
Editora RT, 2021.
5

6

Idem, ibidem.
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extrajudicial de sentença para a satisfação rápida, eficaz e econômica
de obrigações reconhecidas judicialmente, visando à redução do acevo
processual de execução”.
Extraímos também das conclusões aprovadas durante o II Fórum
Nacional das Corregedorias (FONACOR), realizado em 09/10/2019,
subscrita pelo Corregedor Nacional de Justiça, pelo Corregedor-Geral
da Justiça do Trabalho, pelo Corregedor- Geral da Justiça Militar e
pelo Presidente do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos
Tribunais de Justiça do Brasil (“Carta de Brasília”), a incumbência das
Corregedorias- Gerais de todos os tribunais do País de “(...) 7) incentivar
a adoção do protesto extrajudicial de sentença”.
Por seu turno, conforme já assentado, a Corregedoria Nacional de
Justiça sob a batuta do Ministro Humberto Martins, estabeleceu as
metas e diretrizes estratégicas que deveriam nortear a atuação de todas
as corregedorias do Poder Judiciário brasileiro ao longo do ano de
2020. As propostas foram divulgadas em 26/11/2019, durante o painel
setorial que reuniu os corregedores e representantes de corregedorias
no XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Maceió (AL).
Não foi por menos que o art. 6o do PL no 6.204/2019 prevê o protesto
prévio necessário voltado à obtenção de dúplice resultado positivo,
a saber: a redução sensível do número de demandas executivas (em
torno de 68%) e a recuperação rápida e eficiente do crédito perseguido
extrajudicialmente.
Também não levam em conta os defensores da extensão das
atribuições de agentes de execução para outros delegatários o fato
de que não haverá redistribuição plena dos processos executivos em
curso, como bem dispõe o art. 25 do PL no 6.204/2019, in verbis: “As
execuções pendentes quando da entrada em vigor desta Lei observarão
o procedimento originalmente previsto na Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 – Código de Processo Civil, não sendo admitida a
redistribuição dos processos para os agentes de execução, salvo se
requerido pelo credor. Parágrafo Único: As Corregedorias Gerais dos
Tribunais de Justiça dos estados, em conjunto com os tabelionatos
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de protestos locais, estabelecerão as regras para redistribuição das
execuções aos agentes de execução.”
Durante a vacatio legis, os tabeliães de protesto, seus prepostos e os
serventuários da Justiça, que atuarão em varas cíveis com competência
residual para execuções, realizarão cursos de aperfeiçoamento a serem
oferecidos pelo CNJ e pelos tribunais, em conjunto com a entidade
representativa de âmbito nacional dos extrajudiciais (PL no 6.204/2019,
art. 22), assim como os tribunais por meio de suas corregedorias estarão
atentos à eventual necessidade de abertura de concursos públicos para o
preenchimento de novas serventias, que se fizerem necessárias ao bom e
cabal exercício deste novo mister.
Cioso pela eficiência dos serviços a serem prestados pelos agentes de
execução, o Poder Judiciário estará também fiscalizando e orientando os
tabeliães de protesto para o cumprimento exitoso do novel diploma, por
meio de atuação do Conselho Nacional de Justiça e dos tribunais locais
(PL no 6.204/2019, art. 27).
c) Da capacitação – A terceira “razão” – não menos deficiente – para
estender as atribuições das funções de agente de execução para todos os
demais delegatários baseia- se na regra insculpida no art. 22 do PL no
6.204/2019, que preconiza a importância da “capacitação” dos tabeliães
de protesto e de seus prepostos para o exercício do novo mister.
Percebe-se com nitidez o equívoco desta interpretação; o que o
art. 22 trouxe a lume foi, exatamente, manter em sintonia finíssima as
orientações do Conselho Nacional de Justiça com o aprimoramento da
prestação dos serviços dos delegatários já especializados com os títulos
de créditos e documentos afins, no sentido de atualiza-los com os novos
procedimentos previstos no PL em exame.
Aliás, os cursos de capacitação são o mote da excelência dos serviços
prestados tanto pelas serventias extrajudiciais como judiciais, seguindo
a mesma linha os trabalhos realizados com os magistrados, membros do
Ministério Públicos, dentre outros.
Portanto, a “capacitação” a que se refere o art. 22 do PL no 6.204/2019
não está inserida como espécie de “nova formação” dos tabeliães de
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protesto, mas de aprendizado voltado ao refinamento do conhecimento
e prática daquilo que já é em tudo e por tudo absorvido em seus
conhecimentos colocados no exercício diuturno de suas atribuições.
No mínimo é jocoso ou ingênuo pensar que, doravante, um oficial
de Registro de Imóveis ou de Registro Civil, realize um “curso de
capacitação” e passe a realizar todas as atribuições de agente de execução...
Com todas as vênias, a intenção do legislador ao apontar o art. 22 foi
especializar ainda mais quem já detém conhecimento amplo, profundo
e específico sobre títulos de créditos e que diariamente exercem este
complexo mister.
Em outros termos, o substantivo “capacitação” não foi empregado
no art. 22 do PL no 6.204/2019 para indicar ausência de habilitação
dos tabeliães de protesto ou equipara- los aos demais delegatários, mas
reforçar a impressão de que não só os tabeliães de protesto, mas também
seus prepostos e todos os serventuários do Poder Judiciário (aqueles
que atuam com a execução civil) venham a atualizar-se (=capacitação)
de maneira a absorverem e bem implementarem na prática o novo
procedimento delineado no PL no 6.204/2019, em sintonia com o
Código de Processo Civil.
2.2. SIMETRIA, PERTINÊNCIA TEMÁTICA E ESPECIALIZAÇÃO
Primeiramente, não se pode olvidar de que, por definição legal, os
serviços atinentes ao protesto de títulos são de competência privativa dos
tabeliães de protesto, segundo se infere do disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.492/1997.
Em segundo lugar, a Lei no 8.935/1994, que regulamenta o art.
236 da Constituição Federal e dispõe sobre os serviços notariais e de
registro (conhecida como “Lei dos Cartórios”), deixa patente no art.
11 a competência privativa dos tabeliães de protesto, cujas atribuições7
“Art. 11. Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente: I - protocolar
de imediato os documentos de dívida, para prova do descumprimento da obrigação;
II - intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los, sob pena
de protesto; III - receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação; IV
7
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estão umbilicalmente ligadas, por pertinência temática, às de agente de
execução, o que por si só afasta qualquer possibilidade de absorção desta
nova competência por outros delegatários.
Frisa-se ainda que a Lei dos Cartórios é precisa na manutenção da
especialização dos delegatários, definindo como regra a não acumulação
de competências, salvo nos casos em que os municípios não comportarem,
em razão do volume de atribuições ou de receita, a instalação de mais de
um dos serviços (art. 26)
A especialização dos delegatários com suas competências bem
definidas é, antes de tudo, consectário lógico e legal que tem por escopo
melhor atender os consumidores dos serviço notariais e registrais; aliás,
o Século XXI já se iniciou com a chancela do conhecimento específico,
ou seja, a era da especialização em que o destaque profissional se verifica
pelo saber profundo sobre temas restritos, o que faz elevar a qualidade
profissional e a colheita de melhores frutos.
A esse respeito, merecem relevo três excelentes estudos contemporâneos
que muito nos servem, entre outros: o autor é Richard Susskind, e as obras
são “Tomorrow ,s Lawyers” (Oxford University Press, 2017, 2a ed.; “Online
Courts and the future of Justice” (Oxford University Press, 2019; e, com
seu filho Daniel Susskind, “The Future of the Professions”. Os estudos são
,
abrangentes, com riqueza extraordinária de dados. A obra “Tomorrow s
Lawyers” foi reputada pela ABA, a American Bar Association, como sendo
disparadamente a melhor obra do mundo. Como nortes principais a
serem perseguidos estão o enquadramento ao que se entende a respeito das
modificações do mundo moderno; a primeira realidade gravita em torno
da divisão do trabalho com a afetação de tarefas a outros que se colocaram
como satélites do agente principal; de outra parte, propugna-se que tem
- lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob outra forma de documentação; V - acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo
apresentante; VI - averbar: a) o cancelamento do protesto; b) as alterações necessárias
para atualização dos registros efetuados; VII - expedir certidões de atos e documentos
que constem de seus registros e papéis. Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião
de protestos na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos títulos.”

235

236

APÊNDICE VI

que haver um esforço imenso para se obter eficiência, utilizando-se das
expressões em inglês more for less (obter mais por menos = eficiência).8
Seguindo essa linha, é irrefutável que a eficiência está intimamente
ligada com a expertise dos profissionais prestadores de serviços, o que se
define como especialização – o norte dos novos tempos.
Não percamos também de vista que os tabeliães de protesto são os
únicos delegatários a ostentar nos dias atuais atribuições padronizadas
nacionalmente; estamos falando da primeira central de dados
compartilhados para prestação de serviços, conforme disposto no art.
41-A da Lei no 9.492/1997, sendo que a adesão de todos à Cenprot é
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 41-A, § 2o).
Nenhuma outra atribuição notarial ou registral se apresenta com essas
configurações, que tanto vão ao encontro daquilo que está previsto no
PL no 6.204/2019 para os tabeliães de protesto.9 Vejamos um exemplo:
se quisermos fazer uma busca de um registro de nascimento, óbito ou
casamento, a central do registro civil de pessoas naturais só fornecerá os
dados de Pernambuco e São Paulo, por não existir nem uniformização
nacional, nem obrigatoriedade de adesão; mas se quisermos hoje saber
com base em CNPJ ou CPF de qualquer pessoa jurídica ou física se existe
algum protesto em todo o Brasil encontraremos a resposta em poucos
segundos, porque a alimentação desses dados é obrigatória para todos o
tabeliães de protesto, sem exceção.
Segundo dados fornecidos pelo “Cartório em Números” passaram
em 2020 pela Cenprot nada menos do que 1.595.470 títulos, o que
corresponde em média a 132.955 mil títulos processados por mês por
todos os cartórios de protesto do País e representa elevada capacidade
profissional e autogestão. Neste cenário, os dados apontam para uma
Cf. Arruda Alvim & Joel Figueira Jr., “O fenômeno global da desjudicialização, o PL
6.204/19 e a Agenda 2030/ONU-ODS”, Migalhas no 4.979, de 16 de novembro de 2020.
8

Conforme disposto no Provimento no 87/2019 da CNJ, art. 16, incumbe aos
tabeliães a autogestão da atividade, correção de prazos de procedimentos, excessos
de prazos etc. e funcionam como órgão de colaboração com a Corregedoria-Nacional
de Justiça e Corregedorias locais.
9
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recuperação de crédito de R$ 21 bilhões, o que impactará positivamente
quando da implementação do protesto prévio necessário.
2.3. RAZÕES QUE DESACONSELHAM A PRÁTICA DOS ATOS DE “AGENTE DE EXECUÇÃO” POR OUTROS DELEGATÁRIOS
Alguns argumentos de ordem técnica, jurídica e prática merecem
ser destacados para bem demonstrar a falta de lógica e de fundamento
legal a respeito do entendimento daqueles que defendem a ampliação das
atribuições da competência agente de execução para tabeliães de notas e
registradores.
Para tanto, mister se faz tecer algumas considerações e distinções
breves acerca da competência especial dos demais delegatários para
demonstrar a dissintonia de suas atribuições bem definidas na Lei dos
Cartórios (Lei no 8.935/1994), com aquelas previstas para os tabeliães de
protesto enquanto “agentes de execução” no PL no 6.204/2019.
2.3.1 DO PROTESTO E AS AFINIDADES COM AS ATRIBUIÇÕES DE “AGENTE DE
EXECUÇÃO”
a) aderência com o tema principal das atribuições exercidas pelos tabeliães
de protesto; recuperação do crédito;
b) o procedimento administrativo da execução extrajudicial não se afasta
das atribuições já exercidas atualmente pelos tabeliães de protesto, uma
vez que eles estão afetos à verificação da qualificação e regularidade formal dos títulos que lhes chegam ao conhecimento;10
Vale lembrar que o art. 11 da Lei no 8.935/1994 dispõe, in verbis: “Art. 11. Aos
tabeliães de protesto de título compete privativamente: I - protocolar de imediato os
documentos de dívida, para prova do descumprimento da obrigação; II - intimar os
devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá- los, sob pena de protesto;
III - receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação; IV - lavrar o
protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob outra forma de
documentação; V - acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante; VI - averbar: a) o cancelamento do protesto; b) as alterações necessárias
para atualização dos registros efetuados; VII - expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis.”
10
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c) identificam credores e devedores;
d) envidam todos os esforços para a localização do devedor;
e) efetuam a intimação do devedor – pessoal ou por meio de editais eletrônicos;
f ) assentam o pagamento e a sustação judicial;
g) realizam comunicação estreita e constante com o Poder Judiciário;
h) concedem publicidade à dívida inadimplida;
i) são imparciais e zelam constante e fielmente pelos direitos e garantias
envolvidas nas transações a eles apresentadas;
j) possuem estruturas física e tecnológica bem montadas, modernas e
condizentes com a nova atribuição de agente de execução que o PL no
6.204/2019 lhes confere;
k) ostentam capilaridade nacional e contam com a única Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Cenprot), criada pela
Lei no 13.775/2018 para dar publicidade e suporte eletrônico a todas
as operações, estando a prática definida pelo Provimento no 87/2019
do CNJ, que dispõe sobre as normas gerais de procedimentos para o
protesto extrajudicial de títulos e outros documentos de dívida, além
de regular a implantação da aludida “Central”;
l) atuam na recuperação de crédito com índices relevantes de eficiência
(aproximadamente 68%) – acima de qualquer outro meio de cobrança – verificando-se o pagamento antes do registro propriamente dito
do protesto e, com isso, exercem relevante função socioeconômica atinente à recuperação oficial dos créditos, terminando por fomentar a
circulação de bens e riquezas.

2.3.2 DOS TABELIÃES DE NOTAS
A competência dos tabeliães de notas está definida nos artigos 6o e
7o da Lei de Regência, sendo fácil constatar que eles não praticam atos
condizentes com as execuções, assim como não estão familiarizados com
os títulos de crédito e não praticam atos de intimação.
Destarte, já estão envolvidos com uma gama de atos que lhes exige
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grandes equipes e responsabilidades, somando-se ao fato do elevado
número de pessoas que frequentam os cartórios de notas diariamente
buscando autenticações, reconhecimento de firmas, escrituras, atas
notariais, etc.
Há de se levar em conta também que, em breve, novas atribuições
serão incorporadas na competência dos tabeliães de notas, como por
exemplo, a prática de despejo extrajudicial para locação residencial e
comercial nos casos de desfazimento do contrato por falta de pagamento,
prevista no PL nº 3.999/2019, de autoria do Deputado Hugo Leal.
Percebemos ainda que se fossem estendidas as atribuições de agente
de execução aos tabeliães de notas, eles estariam suspeitos em diversas
situações para processar a execução por terem lavrado o instrumento
público que deu forma ao negócio que, mais adiante, deixou de ser
adimplido e transformou-se em título executivo extrajudicial.
2.3.3 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS
Nos termos do art. 12 da Lei no 8.935/1994 esses registradores
possuem a competência para a prática de atos relacionados aos
registros públicos por definição legal, acerca dos quais são incumbidos
independentemente de prévia distribuição, nada obstante estarem
sujeitos às normas, que estabelecem as respectivas circunscrições
geográficas.
Dessas práticas normatizadas inferimos, sem dificuldades, que
nenhuma delas guarda qualquer semelhança ou pertinência temática
com o processo e o procedimento executivo extrajudicial delineado no
PL nº 6.204/2019 ou cobrança de títulos.
2.3.4 REGISTRO DE IMÓVEIS
Também conforme disposição contida no art. 12 da Lei dos
Cartórios e art. 167 da Lei dos Registros Públicos, os atos praticados
pelos registradores de imóveis não guardam qualquer pertinência com
os títulos de crédito e, muito menos, com o processo e procedimento
estampado no PL da desjudicialização da execução civil.

239

240

APÊNDICE VI

Os registradores de imóveis possuem ainda elevada gama de
atribuições legais, incorporando-se a elas a prática da usucapião
extrajudicial e da retificação de área, dentre outras, além de estudos
que estão sendo realizados objetivando esboçar anteprojetos de lei
que versarão sobre desjudicialização da adjudicação compulsória e
cobrança de dívidas oriundas de obrigações “propter rem”.11
2.3.5 REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Segundo a linha do art. 12 da Lei dos Cartórios e a Lei dos Registros
Públicos, infere-se que a competência dos registradores de títulos e
documentos destina-se à prática de atos específicos sem pertinência com
os títulos de crédito e respectiva execução.
Registram documentos em geral para fins de conservação e publicidade
e não para obtenção de recuperação de crédito; portanto, sem qualquer
pertinência procedimental ou operacional com as atribuições atuais
exercidas pelos tabeliães de protesto e, muito menos no futuro, como
agentes de execução.
Assim como nos demais casos já analisados, haveria também aqui uma
confusão de competências e a inaceitável invasão de atribuições, uma
vez que o protesto, a publicidade de dívidas, intimação de devedores,
recuperação de créditos (sua principal função social), etc. são atos
privativos assim definidos por lei como sendo de competência própria e
exclusiva dos tabeliães de protesto.
3. PODER JUDICIÁRIO E OBSERVÂNCIA DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA NA
PRÁTICA DE ATOS PELOS DELEGATÁRIOS
O Poder Judiciário, a começar pelos atos normativos editados
pelo Conselho Nacional de Justiça e, em particular, no que concerne
às serventias extrajudiciais, pela Corregedoria Nacional de Justiça,
Tenho a honra de integrar o seleto Grupo de Estudos sobre desjudicialização
imobiliária, coordenado pela Dra. Patrícia Ferraz, com a participação dos doutores Flávio Tartuce, Fredie Didier Jr., Melhim Chalub, Marcio Faria, Pedro Cortez,
Olivar Vitale Jr., André Villaverde e Bernardo Chezzi.
11
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tem sido cioso na observância da simetria ditada pelas leis de regência
das atividades notariais e registrais12, de maneira a harmonizar as suas
disposições com a especialização dos respectivos cartórios.
Diversos são os atos normativos que seguem criteriosamente a linha
das atribuições conferidas em pertinência temática com a especialização
dos delegatários, destacando-se alguns para bem demonstrar o
excepcional cuidado com que o Conselho Nacional de Justiça trata da
matéria, como verdadeiro cânone, cujo eixo central é a busca constante
do aprimoramento e eficiência dos serviços prestados.
Vejamos então alguns atos normativos baixados pelo Conselho
Nacional de Justiça, em especial pela Corregedoria Nacional de Justiça:
a) Provimento no 63/2017 (alterado pelo Provimento no 83/2019)
que dispõe sobre o reconhecimento de filiação socioafetiva a ser
realizado unicamente perante os oficiais de registro civil das pessoas
naturais;
b) Provimento no 65/2017 que estabelece as diretrizes para o
procedimento da usucapião extrajudicial nos serviços notariais
e de registro de imóveis. Neste caso, destacou-se bem os atos
praticados pelos tabeliães de notas (atas notariais) e pelos
registradores de imóveis (o processamento propriamente da
usucapião extraordinária);
c) Provimento no 66/2018 que dispõe sobre a prestação de serviços
pelos oficiais de registro civil das pessoas naturais mediante
convênio, credenciamento e matrícula com órgãos e entidades
governamentais e privadas.
Com precisão cirúrgica, o ato normativo observa, fielmente,
a simetria que deve ser seguida quando dispõe no art. 2o, que
as serventias de registro civil das pessoas naturais, mediante
convênio, prestarão serviços públicos relacionados à identificação
Lei no 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos); Lei no 8.935/1994 (Lei dos Cartórios que regulamenta o art. 236 da CF); Lei nº 9.292/1997 (Lei dos Tabeliães de
Protesto).
12
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d)

e)
f)

g)

h)

dos cidadãos visando auxiliar a emissão de documentos pelos
órgãos responsáveis. E mais: assenta no parágrafo único, que
“os serviços públicos referentes à identificação dos cidadãos são
aqueles inerentes à atividade registral, que tenham por objetivo a
identificação do conjunto de atributos de uma pessoa, tais como
biometria, fotografia, cadastro de pessoa física e passaporte”;
Provimento no 67/2018 dispõe sobre os procedimentos de
conciliação e de mediação nos serviços notariais e de registro e
ressalta no art. 9o, parágrafo único que “notários e registradores
poderão prestar serviços profissionais relacionados com as suas
atribuições às partes envolvias, em sessão de conciliação e mediação
de sua responsabilidade”.
Provimento no 72/2018 trata das medidas de incentivo à quitação ou
à renegociação de dívidas protestadas nos tabelionatos de protesto;
Provimento no 86/2019, que dispõe sobre a possibilidade de
pagamento postergado de emolumentos, acréscimos legais e demais
despesas, devidos pela apresentação de títulos ou outros documentos
de dívida para protesto, tudo a ser realizado exclusivamente perante
o cartório competente;
Provimento no 88/2019 que dispõe sobre a política, os
procedimentos e os controles a serem adotados pelos notários
e registradores visando a prevenção dos crimes de lavagem de
dinheiro, previstos na Lei no 9.613/1998 e do financiamento
do terrorismo, previsto na Lei no 13.260/2016. Aqui também
vemos a estrita simetria entre os atos praticados de acordo com
as respectivas atribuições, tanto que o Provimento é dirigido aos
tabeliães de notas, oficiais de registro de contratos marítimos,
tabeliães de protesto de títulos, oficiais de registro de imóveis,
oficiais de registro de títulos e documentos e civis de pessoas
jurídicas (art. 2o);
Provimento no 119/2021 altera o Provimento no 62, de 14 de
novembro de 2017, e revoga o Provimento no 106, de 17 de junho
de 2020, e baseia-se na Resolução CNJ 228, de 22 de junho de
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2016 (alterada pela Resolução CNJ 392/2021) que, por seu
turno, regulamenta a aplicação, no âmbito do Poder Judiciário,
da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada na Haia, em
5 de outubro de 1961 (“Convenção da Apostila”), que ampliou
a prática do apostilamento para todos os titulares dos serviços
extrajudiciais.
A ampliação do apostilamento eletrônico a ser realizado por todos
os cartórios extrajudiciais afigura-se uma boa providência tomada
pelo Conselho Nacional de Justiça, na exata medida em que a prática
da chancela de documentos produzidos em território nacional para
atender os fins definidos na denominada “Convenção da Apostila”
aumenta sensivelmente o espectro de abrangência dos serviços
prestados, sem que importe em violação ou inobservância do princípio
da especialização de competências dos tabeliães e registradores,
tornando mais fácil o acesso e mais célere o resultado buscado pelos
consumidores desses serviços.
Isso porque o apostilamento de documentos não requer conhecimento
específico por parte dos notários e registradores para os fins a que se
destina, tornando-se despiciente a observância de pertinência temática do
objeto do apostilamento com a competência dos delegatários. Ademais,
o apostilamento não é ato de ofício dos delegatários, mas atribuição que
lhes confere o Conselho Nacional de Justiça mediante a expedição de
provimentos que regulamentam a atuação das autoridades apostilantes.
Destarte, a prática do apostilamento passa pela observância de
exigências legais que são atendidas, necessariamente, por todos os
delegatários, assim consideradas a organização técnica e administrativa
voltadas a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia
dos atos jurídicos, dotados de fé pública e prestadores de serviços com
adequação e eficiência (artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.935/1994).
Ao alterar o Provimento no 62/2017, o Provimento no 119/2021
observou a importância da capacitação dos delegatários e escreventes
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para a prática do apostilamento, a ser oferecida por suas entidades de
classe, sob supervisão do Conselho Nacional de Justiça (art. 4o), fazendose mister a aprovação em curso.
4. CONCLUSÃO
A Lei no 8.935/1994 ao regulamentar o art. 236 da Constituição
Federal, que dispõe sobre os serviços notariais e registrais foi exemplar
ao observar a simetria que deve ser seguida pelos delegatários na pratica
de atos atinentes as suas respectivas competências, cônscio o legislador
de que a pertinência temática é o vetor da excelência dos serviços por eles
prestados aos consumidores do Direito (qualidade satisfatória, eficiência,
rapidez e segurança – artigos 1o e 4o c/c artigos 30, II e 38).
Seguindo a lógica legislativa, o Projeto de Lei que trata da
desjudicialização da execução civil, confere tão somente aos tabeliães de
protesto as novas atribuições de “agente de execução”, justamente, por
serem eles os únicos delegatários com conhecimento profundo sobre
títulos de créditos e documentos afins e com competência privativa para
a prática de atos definidos no art. 11 da Lei de Regência.
Da mesma forma, as leis extravagantes que trataram de temas diversos
afeitos à desjudicialização observaram também, atentamente, a simetria
das atribuições que foram conferidas aos delegatários com aquelas
inerentes às respectivas competências privativas.13
Como não poderia deixar de ser, a mesma linha da pertinência
temática vem sendo observada em resoluções do Conselho Nacional de
Justiça e nos provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça.
Viola não só o bom senso, mas toda a lógica contida de maneira
robusta no sistema normativo, a começar pela própria Lei dos Cartórios, o
entendimento equivocado que pretende estender para outros delegatários
as atribuições conferidas ao tabelião de protestos no PL no 6.204/2019.
V.g. retificação do registro imobiliário - Lei no 10.931/2004; inventário, da separação e do divórcio - Lei no 11.441/2007; retificação de registro civil - Lei no
13.484/2017; usucapião extrajudicial instituída pelo Código de Processo Civil (art.
1.071 - LRP, art. 216-A).
13
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Com todas as vênias, tudo converge cada vez mais em pleno Século
XXI para a especialização das atividades prestadas em todos os ramos
do conhecimento, não sendo diferente na seara do Direito, do Poder
Judiciário e de seus delegatários.
É inegável a perfeita simetria verificada entre a competência defini
da por lei aos tabeliães de protesto (Lei no 8.935/1994, art. 11; Lei
no 9.492/1997, art. 3o) com a nova atribuição conferida em proposta
legislativa (PL no 6.204/2019 artigos 3o e 4o) assim como é inconteste a
pertinência temática do protesto com o procedimento da execução civil
desjudicializada, somando-se ao fato de que somente este delegatário –
e mais ninguém – é afeito aos títulos de crédito e documentos afins com
atribuição privativa, definida por lei, para o exercício deste mister.14
De outra banda, os 3.779 cartórios que prestam serviço especializado
de protesto estão capilarizados por todo o território nacional e atendem
aos 5.570 municípios, em número mais do que suficiente para absorver a
nova atribuição de “agente de execução”.
Estamos certos de que a delegação das atividades executivas civis
atinentes aos títulos extrajudiciais e judiciais condenatórios de quantia
certa contra devedor solvente, conferida no PL no 6.204/2019 aos
tabeliães de protesto significa, nada mais, nada menos, do que um
enorme avanço legislativo em prol segurança jurídica e eficiência dos
serviços prestados em favor dos jurisdicionados, em sintonia fina com
os desígnios da Agenda 2030/ONU-ODS e do Poder Público, sem
descurar da presença indispensável dos advogados em todos os atos do
procedimento desjudicializado.
Se violarmos o princípio da especialização, que norteia a prestação
dos serviços extrajudiciais, estaremos subvertendo a ordem legal rumo
ao retrocesso indesejado com o fim das competências privativas dos
notários e registradores, em detrimento da qualidade e da eficiência dos
serviços prestados por todos os delegatários.
A desjudicialização da execução civil somente conseguirá atingir os
14

Lei 8.935/94, art. 11.
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elevados fins a que se destina – e que todos esperam – em sintonia com
a chamada “Justiça 4.0”, se for colocada em prática por intermédio da
atuação firme e qualificada dos tabeliães de protesto, sob pena de colocar
em risco o sucesso da própria Meta 9 do Poder Judiciário.
Estender o novo mister para outros delegatários além dos tabeliães
de protesto é colocar em xeque o êxito tão esperado da desjudicialização
da execução civil, em prenúncio sombrio do fim das especializações dos
serviços prestados pelas serventias extrajudiciais que, ao fim e ao cabo,
todos sairão perdendo, sobremaneira os jurisdicionados.
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