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DECISÃO 

 
Acolho o parecer da lavra da MM Juíza Auxiliar ANA LÚCIA VIEIRA DO CARMO, adotando como razões de decidir os próprios 
fundamentos nele expostos, que passam a integrar a presente decisão e, por conseguinte, determino a publicação de Provimento 
conforme minuta apresentada. Publique-se.  
 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2017. 
 

Desembargadora MARIA AUGUSTA VAZ M. DE FIGUEIREDO 
Corregedora-Geral da Justiça 

 
 

PROVIMENTO Nº 07 / 2017 
 
Autoriza o funcionamento da Central Eletrônica de Protestos do Estado do Rio de Janeiro - CENPROT-RJ, vinculada ao Instituto de 
Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Seção Rio de Janeiro - IEPTB-RJ. 
 
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargadora MARIA AUGUSTA VAZ 
MONTEIRO DE FIGUEIREDO, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XVIII do artigo 22 do Código de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro;  
 
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro desempenha as competências e atribuições 
estabelecidas na legislação pertinente, cabendo ao Corregedor-Geral conduzir a gestão de modo a proporcionar as condições 
necessárias para normatizar, coordenar, orientar e fiscalizar as atividades extrajudiciais, racionalizando no sentido da prestação 
eficiente e eficaz; 
 
CONSIDERANDO a constante necessidade de adequação dos Serviços prestados pelos Serviços Extrajudiciais do Estado do Rio de 
Janeiro; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos Serviços Extrajudiciais ao desenvolvimento tecnológico com a capacidade de 
promover a segurança jurídica aliada a celeridade na prestação do Serviço público delegado; 
 
CONSIDERANDO o que ficou decidido no processo administrativo n° 2016-93322. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Autorizar o funcionamento da Central Eletrônica de Protestos do Estado do Rio de Janeiro - CENPROT-RJ, vinculada ao 
Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Seção Rio de Janeiro - IEPTB-RJ, para o armazenamento, a concentração e a 
disponibilização de informações sobre os atos lavrados nos Tabelionatos de Protesto de títulos e outros documentos de dívida e nos 
Ofícios de Registro de Distribuição de Protesto, bem como para a prestação dos respectivos serviços por meio eletrônico e de forma 
integrada.  
 
Art. 2°. A adesão à CENPROT-RJ é obrigatória a todos os Tabeliães de Protesto de títulos e outros documentos de dívida e pelos 
Oficiais de Registro de Distribuição do Estado do Rio de Janeiro com atribuição de distribuição de protesto, os quais fornecerão, por 
meio eletrônico, até o segundo dia útil subsequente à prática do ato, os dados inerentes aos atos regulamentados neste Capítulo.  
 
§ 1º. A Corregedoria-Geral de Justiça terá acesso integral, irrestrito e gratuito a todas as informações constantes do banco de dados 
contido na CENPROT-RJ.  
 
§ 2º. O Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Seção Rio de Janeiro - IEPTB-RJ, manterá, em arquivo, a comprovação 
das transmissões de dados dos últimos 5 (cinco) anos, enviados pelos Tabeliães de Protesto e Oficiais de Registro de Distribuição, a 
CENPROT-RJ, sendo obrigado a apresentar à Corregedoria-Geral de Justiça sempre que solicitado relatório dos mesmos.  
 
§ 3º. O IEPTB-RJ realizará auditoria, com monitoramento automático do descumprimento de prazos, horários e procedimentos 
incumbidos aos tabeliães de protesto, atividade denominada “Correição on-line”, com a geração de relatórios a serem encaminhados 
à Corregedoria Geral da Justiça. 
 
§ 4º. O IEPTB-RJ atuará preventivamente, 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. 
 
§ 5º. Poderão aderir à CENPROT-RJ as associações de classe representativas de Tabeliães de Protesto de outras unidades da 
federação, mediante celebração de convênio padrão com o IEPTB-RJ, pelo qual se ajustem as condições, os limites, contribuições 
financeiras, a temporalidade e o escopo do uso da central, bem como a extensão da responsabilidade dos convenentes.  
 
Art. 3º. A CENPROT-RJ funcionará por meio de aplicativos próprios, disponíveis na rede mundial de computadores - internet, em 
endereço eletrônico seguro, sendo mantidos, operados, gerenciados e publicados pelo IEPTB-RJ, bem como disponibilizando acesso 
através da Central Eletrônica de Registos Públicos - CERP. 
 
§ 1º. O endereço eletrônico da CENPROT-RJ na rede mundial de computadores poderá ser disponibilizado no portal eletrônico do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  
 
§ 2º. A CENPROT-RJ será hospedada em ambiente eletrônico seguro, capaz de integrar todos os Tabeliães de Protesto e os Oficiais 
de Registro de Distribuição de Protesto do Estado do Rio de Janeiro, bem como de se comunicar, mediante convênio, com os 
sistemas eletrônicos semelhantes existentes no país.  
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§ 3º. O acesso interno aos módulos da CENPROT-RJ para receber, processar e enviar arquivos eletrônicos e comunicações, será 
realizado pelos Tabeliães de Protesto e pelos Oficiais de Registro de Distribuição de Protesto, mediante login e senha próprios do 
sistema.  
 
§ 4º. A CENPROT-RJ manterá registro de “log” de todos os acessos realizados ao sistema.  
 
§ 5°. Visando o cumprimento do disposto no Provimento CGJ n.° 89/2016, a CENPROT-RJ, disponibilizará acesso a Central Eletrônica 
de Registos Públicos - CERP, possibilitando ao usuários o requerimento de certidões eletrônicas. 
 
Art. 4º. Os Tabeliães de Protesto e os oficiais de Registro de Distribuição de Protesto, até o dia 7 de fevereiro de 2017, afixarão nas 
dependências de suas serventias cartazes, disponibilizados pelo IEPTB-RJ, com informações sobre o funcionamento e as 
funcionalidades da CENPROT-RJ.  
 
Art. 5º. A CENPROT-RJ compreende os seguintes módulos: 
 
I - Consulta de Informações de Protestos - CIP, que permitirá: 
a) consulta eletrônica, pública e gratuita, de informações meramente indicativas da existência ou inexistência de protesto, com 
indicação do respectivo tabelionato, sem valor de certidão; 
b) disponibilização, para download, em ambiente seguro, de instrumento eletrônico de protesto, e de ferramenta de confirmação de 
sua autenticidade; 
 
II - Central de Remessa de Arquivos eletrônicos - CRA, destinada à recepção de títulos e documentos eletrônicos de dívida, para fins 
de protesto, inclusive os enviados pelo Poder Judiciário, Procuradorias, Advogados e apresentantes cadastrados; 
 
III - Central de Certidões de Protesto - CERTPROT, destinada à recepção de pedidos de certidão físicas, direcionadas aos serviços do 
Estado do Rio de Janeiro com atribuição de Protesto de títulos ou de distribuição de protesto de títulos; 
 
IV - Central de Cancelamento Eletrônico - CECANE, destinada à: 
a) recepção de declaração eletrônica de anuência, para fins de cancelamento de protesto; 
b) recepção de solicitação eletrônica de cancelamento de protesto. 
 
§ 1º. Todos os Tabeliães de Protesto e Oficiais de Registro de Distribuição de Protesto do Estado do Rio de Janeiro acessarão 
diariamente os módulos referidos no caput deste artigo, a fim de receber, processar e enviar os arquivos eletrônicos e as 
comunicações que lhes são remetidas.  
 
§ 2º. As especificações técnicas relativas à operacionalização dos módulos da CENPROT-RJ serão divulgadas por meio de manual 
técnico a ser elaborado pelo IEPTB-RJ.  
 
§ 3° Os requerimentos de Certidões Eletrônicas serão processados na forma do Provimento CGJ n.° 89/2016 
 
Art. 6º. A CENPROT poderá disponibilizar os seguintes serviços: 
 
I - acesso a informações sobre quaisquer protestos válidos lavrados pelos tabeliães de Protesto de Títulos do Estado do Rio de 
Janeiro; 
II - consulta gratuita às informações indicativas da existência ou inexistência de protesto, e respectivos tabelionatos;  
III - fornecimento de instrumentos de protesto, em meio eletrônico;  
IV - recepção de declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento de protesto; 
V - recepção de requerimento eletrônico de cancelamento de protesto; 
VI - recepção de títulos e documentos de dívida ou, exclusivamente, de suas indicações, em meio eletrônico, para fins de protesto, 
inclusive aquelas encaminhados por órgãos do Poder Judiciário, Procuradorias, advogados e apresentantes cadastrados; 
 
Art. 7º. O módulo de Consulta de Informações de Protestos - CIP permitirá ao usuário, consulta eletrônica, pública e gratuita, de 
informações meramente indicativas da existência ou inexistência de protestos, com menção aos tabelionatos em que foram 
lavrados, não tendo validade de certidão para quaisquer fins.  
 
§ 1º. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, pública ou privada, poderá acessar gratuitamente a CIP, independentemente de prévio 
cadastro, login ou senha. 
 
§ 2º. A pesquisa realizada disponibilizará apenas as informações referidas no caput deste artigo, não sendo fornecido nenhum 
documento. 
 
§ 3º. Em todas as pesquisas realizadas, o consulente será expressamente alertado para o fato de que o banco de dados da CIP é 
alimentado pelos Tabeliães de Protesto, ressalvando-se eventual erro na informação por eles prestada, bem como eventual ausência 
da transmissão de algum dado, a qual não impede a existência de protesto relativo à pessoa pesquisada.  
 
§ 4º. A consulta gratuita de que trata este artigo será efetuada mediante fornecimento do número do CPF ou CNPJ da pessoa 
pesquisada e abrangerá apenas os protestos em face dela lavrados e não cancelados nos últimos 5 (cinco) anos.  
 
Art. 8°. Os Tabeliães de Protesto de Títulos do Estado do Rio de Janeiro, sob pena de responsabilidade disciplinar, deverão enviar à 
CIP – Central de Informações de Protesto, para formação do banco de dados, gratuita e diariamente, no primeiro dia útil seguinte à 
prática do ato, em meio eletrônico, o documento denominado “ARQUIVO DIÁRIO”, com as informações relativas aos protestos lavrados 
por falta de pagamento, bem como aos protestos cancelados e suspensos, com os dados estabelecidos no §1º, e arquivar, 
digitalmente, o comprovante da remessa, vedada a utilização dos dados para quaisquer outros fins.  
 
§ 1º. Para cada ato, será informado:  
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I - nome da serventia que o lavrou, contendo o número ordinal do ofício e a localidade;  
II - tipo de ato informado (protesto, cancelamento);  
III - data em que foi lavrado;  
IV - nome da pessoa à qual se refere o ato;  
V - número do CPF/CNPJ da pessoa à qual se refere o ato;  
VI - número do protocolo de origem do ato informado.  
 
§ 2º. Os Tabeliães de Protesto do Estado do Rio de Janeiro manterão a CIP permanentemente atualizada, comunicando qualquer 
alteração nos registros informados, observando-se o mesmo prazo referido no caput e a forma prevista nesta Seção.  
 
§ 3º. No caso de cancelamento ou suspensão dos efeitos do protesto por determinação judicial, as informações deverão ser 
excluídas da CIP pelo Tabelião de Protesto.  
 
§ 4º. Eventual suspensão ou interrupção dos serviços da rede mundial de computadores - internet, que prejudique a observância 
dos prazos previstos neste Capítulo, deverá ser comunicada imediatamente ao IEPTB-RJ, ficando excepcionalmente prorrogada, 
nesse caso, a transmissão dos dados até o dia útil seguinte ao da normalização do serviço.  
 
Art. 9º. Para expedição do instrumento de protesto em meio eletrônico, observar-se-ão as seguintes regras: 
a) os Tabeliães de Protesto, seus substitutos ou prepostos autorizados, expedirão os instrumentos de protesto, sob a forma de 
documento eletrônico, em PDF/A, e/ou como informação estruturada em XML (eXtensible Markup Language), -assinados com 
Certificado Digital ICP- Brasil, tipo A-3 ou superior; 
b) os instrumentos eletrônicos de protesto deverão conter metadados em conformidade com o padrão e - PMG (derivado do Padrão 
Dublin Core elaborado pela DCMI - Dub lin Core Metadata Initiative, definido pelo e - PING - Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico Brasileiro), e com o layout que venha a ser definido em Portaria da Corregedoria Geral da Justiça;  
c) até que o layout seja definido pela Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizada a produção dos documentos eletrônicos sem 
inclusão de metadados;  
d) o instrumento eletrônico de protesto será disponibilizado ao apresentante e ao credor, para impressão ou download, em ambiente 
seguro da CENPROT, ou por comunicação via WebService; 
e) a confirmação da autenticidade do instrumento eletrônico de protesto ocorrerá em ambiente seguro da CENPROT. 
 
Art. 10º. Os Tabeliães de Protesto de Títulos e os Oficiais de Registro de Distribuição de Protesto do Estado do Rio de Janeiro, sob 
pena de responsabilidade disciplinar, deverão integrar-se à Central de Remessa de Arquivos Eletrônicos - CRA, a fim de recepcionar 
títulos e documentos de dívida ou suas indicações enviados a protesto eletronicamente pelo Poder Judiciário, Procuradorias, 
Advogados e por quaisquer apresentantes cadastrados, bem como adequar-se tecnicamente para operar todas as etapas do 
processo. 
 
Art. 11. Os arquivos que tramitarão no sistema da CRA terão as seguintes denominações:  
 
I - REMESSA, consistente no documento eletrônico em formato TXT ou estruturado em XML, conforme modelo definido pelo 
IEPTB-RJ contendo as indicações dos títulos e documentos de dívida enviados a protesto, a ser encaminhado pelo apresentante à 
CRA que, por sua vez, o reencaminhará ao Distribuidor de protesto da comarca ou ao tabelionato, se for único; 
II - CONFIRMAÇÃO, consistente no documento eletrônico a ser enviado pelo distribuidor/tabelionato à CRA com a confirmação da 
protocolização dos títulos e documentos de dívida enviados a protesto, e com informação sobre os números dos protocolos; 
III - DESISTÊNCIA, consistente no documento eletrônico a ser enviado pelo apresentante à CRA, que o retransmitirá ao 
distribuidor/tabelionato, contendo as manifestações de desistência de protesto; 
IV - RETORNO, consistente no documento eletrônico a ser enviado pelo distribuidor/tabelionato à CRA, informando as ocorrências 
relativas aos títulos e documentos de dívida enviados a protocolo, tais como: PAGO/ACEITO, PROTESTADO, RETIRADO, IRREGULAR, 
CANCELADO ou SUSTADO JUDICIALMENTE, conforme layout fornecido pelo IEPTB - RJ; 
V - PAGAMENTOS, consistente em documento eletrônico a ser enviado pelos tabelionatos à CRA, contendo informações referentes ao 
repasse feito por meio de cheques, TED, DOC ou transferência bancária, que serão retransmitidos aos respectivos apresentantes 
para as necessárias conciliações;  
VI - CANCELAMENTO, consistente no documento eletrônico a ser enviado pelo apresentante, e disponibilizado pela CRA ao 
distribuidor/tabelionato, contendo as autorizações de cancelamento de protesto. 
 
§1º. A CRA deverá observar os seguintes horários e procedimentos para o envio dos arquivos: 
 
I - até às 11h, envio do arquivo “REMESSA” ao distribuidor/tabelionato, contendo os títulos e documentos de dívida apresentados a 
protesto no mesmo dia;  
II - até às 16h, envio ao distribuidor/tabelionato do arquivo “DESISTÊNCIA” e/ou “CANCELAMENTO”. 
 
§ 2º. O distribuidor/tabelionato deverá observar os seguintes horários e procedimentos: 
 
I - das 11 às 13h30, realizar o download do arquivo “REMESSA”, enviado naquele dia pela CRA, e gerar o arquivo “CONFIRMAÇÃO”; 
II - das 11h01 às 14h, enviar o arquivo “CONFIRMAÇÃO”; 
III - após às 16h, verificar a existência, no sistema, de arquivos “DESISTÊNCIA” e/ou “CANCELAMENTO”; 
IV - até às 13h30, enviar arquivo “RETORNO” relativo às ocorrências havidas no dia anterior.  
 
§ 3º. O arquivo “RETORNO” informará as ocorrências mencionadas no inciso IV, e, em campo adequado do documento eletrônico, o 
valor dos respectivos emolumentos, acréscimos legais e despesas com intimação, quando for o caso. 
 
Art. 12. A Central de Certidões de Protesto - CERTPROT recepcionará os pedidos de certidão de protesto, físicas, direcionadas aos 
Serviços com atribuição de protesto. 
 
§ 1º. A CERTPROT se integrará a da Central Eletrônica de Registos Públicos - CERP, visando a disponibilização de acesso ao 
requerimento de Certidão Eletrônicas nos moldes estabelecidos pelo Provimento XXX/2016. 
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§ 2°. Para a obtenção da certidão, o usuário efetuará o pagamento dos valores devidos pelo ato, segundo o disposto na Lei estadual 
nº 3.350/99 e da Portaria competente editada anualmente pela Corregedoria Geral da Justiça, os quais serão destinados ao Tabelião 
ou Oficial responsável pela serventia que lavrou o ato pesquisado, ressalvadas as hipóteses de isenção previstas em lei.  
 
Art. 13. Ao realizar a solicitação da certidão física, após prévio cadastramento e devida identificação, a pessoa interessada escolherá 
uma das seguintes opções sobre a forma pela qual deseja receber a certidão:  
 
I - direto na serventia onde o ato foi lavrado;  
II - no endereço de seu domicílio, mediante envio pelos correios;  
 
§ 1º. Na hipótese prevista no inciso I deste artigo, a certidão poderá ser retirada pessoalmente pelo solicitante ou por terceiro, 
mediante apresentação do comprovante de solicitação, bem como do pagamento dos valores devidos, observando-se o disposto no 
§ 2º do artigo anterior.  
§ 2º. Em se tratando da hipótese prevista no inciso II deste artigo, o envio do documento fica condicionado ao prévio pagamento 
das despesas da remessa postal escolhida pelo solicitante.  
 
Art. 14. A Central de Cancelamento Eletrônico - CECANE operacionaliza e sistematiza a troca de arquivos eletrônicos entre 
apresentantes ou credores e os Tabelionatos de Protesto e Ofícios de Registro de Distribuição do Estado do Rio de Janeiro, 
abrangendo especialmente:  
 
I - recepção de declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento de protesto e registro de distribuição;  
II - direcionamento das declarações de anuência eletrônicas aos Tabeliães de Protesto e Oficiais de Registro de Distribuição;  
III - comunicação entre o Tabelião de Protesto ou Oficial de Registro de Distribuição a que foi dirigida a declaração de anuência 
eletrônica e o apresentante ou credor usuário do sistema, sobre aceitação ou recusa fundamentada do pedido.  
 
§ 1º. O acesso à CECANE pelos apresentantes e credores usuários do sistema será realizado exclusivamente com uso de certificação 
digital que atenda aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e aos Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico.  
 
§ 2º. Para a efetivação dos cancelamentos a serem realizados por meio da CECANE, o usuário efetuará o pagamento dos valores 
devidos pelo ato, segundo o disposto na Lei estadual nº 3.350/99 ou no Ato Normativo TJ nº 11/2010 e seus sucedâneos, os quais 
serão destinados ao Tabelião e, quando for o caso, ao Oficial de Registro de Distribuição responsável pela serventia competente, 
ressalvadas as hipóteses de isenção previstas em lei.  
 
Art. 15º. A utilização integral da CENPROT-RJ pelos Serviços Extrajudiciais com atribuição de Protesto e de Registro Distribuição de 
Protesto do Estado do Rio de Janeiro é obrigatória a partir de 6 de março de 2016.  
 
Art. 16º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2017. 
 

Desembargadora MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO 
Corregedora-Geral da Justiça 

 
 

 

  
id: 2624364 
  
 
PROCESSO: 2016-152399 
Assunto: CONSULTA SOBRE DIVERGÊNCIA ENTRE A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INCRA E A CNCGJ EM MATÉRIA 
EXTRAJUDICIAL 
VASSOURAS 02 OFÍCIO 
 

PARECER 
 

Trata-se de procedimento de consulta iniciado pelo Serviço do 2º Ofício da Comarca de Vassouras, no intuito de esclarecer aparente 
conflito havido entre a Instrução Normativa do INCRA nº 17-b, de 22 de dezembro de 1980, e o § 5º do artigo 62 da Consolidação 
Normativa desta Corregedoria de Justiça. 
 
Destaca que recebeu para registro projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Vassouras referente a loteamento, para fins 
urbanos, de imóvel rural localizado em zona urbana ou de expansão urbana e, ao verificar a legislação pertinente, observou que o 
emanado pelo § 5º do artigo 632 da Consolidação Normativa diverge do disposto no item 2 da Instrução Normativa do INCRA nº 
17-b, de 22 de dezembro de 1980, veja-se: 
 
Consolidação Normativa 
 
Art. 632. O parcelamento do solo urbano ou rural poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as 
disposições legais previstas na legislação federal (v.g. Lei nº. 6.766/79 e Lei nº. 10.257/01), estadual e municipal. 
(...) 
§ 5º. O parcelamento do solo rural, para fins urbanos, se sujeita à Lei n.º 6.766/79, dependendo o seu registro de prévia 
anuência do INCRA. 
 
 

ANTONIO CARLOS RODRIGUES:000023707 Certificado em 30/01/2017 21:39:16
Local: TJERJ




