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DESPACHO
SEI! N. 0064738-91.2018.8.16.6000
I – Trata-se de expediente iniciado a partir da necessidade da
realização de estudos relativos ao aprimoramento das etapas do procedimento
relativo ao protesto de títulos.
II – O artigo 19, da Lei Federal n. 9.492/1997, que
regulamenta os serviços relativos a protesto de títulos, dispõe que o
“pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto
será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor igual ao
declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas”.
O contido em referido artigo, quando afirma que o pagamento
será feito diretamente no tabelionato competente, deve ser interpretado
restritivamente quanto ao destinatário dos valores devidos, não havendo,
por outro lado, qualquer restrição quanto à forma do pagamento.
A par disso, o artigo 802, do Código de Normas do Foro
Extrajudicial, estabelece que, a critério do devedor, o pagamento poderá
ser feito “em dinheiro, cheque, por meio de Transferência Eletrônica Direta
(TED) ou mediante boleto de cobrança”.
Atualmente, as transações financeiras por meio eletrônico ou
se valendo de estrutura já disponibilizada pelo sistema bancário, tornaramse regra no dia-a-dia das pessoas, tendo em vista a segurança e facilidade
proporcionadas, levando ao desuso das demais formas mais tradicionais.
Tendo em vista o significativo volume financeiro envolvido no
desenvolvimento das atividades, quanto maior a adoção dos meios eletrônicos
pelos tabelionatos de protesto, maiores serão os benefícios para os
usuários do serviço, bem como para os agentes delegados, que terão ao seu
dispor um maior controle sobre a movimentação financeira da serventia.
A
partir
dessas
considerações,
necessária
a
adoção
e
disponibilização aos usuários, por todos os tabeliães de protesto do
Estado, de meio mais simples e seguro para o pagamento dos títulos levados
a protesto.
III – Dentre as opções trazidas pelo código de normas do foro
extrajudicial, aquela que se mostra mais adequada, pela sua maior
abrangência e facilidade de acesso, é o boleto bancário.
Inicialmente, isso se justifica, uma vez que uma cópia do
boleto pode ser encaminhada conjuntamente com a intimação do devedor para
pagamento, possibilitando, desde já, a liquidação da dívida.
Em um segundo momento, a liquidação via sistema bancário se
torna mais segura e cômoda para os agentes delegados e usuários do serviço,
tendo em vista a redução da movimentação com cheques ou dinheiro em
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espécie, trazendo mais segurança.
Esclarece-se que, em que pese a escolha da forma de pagamento
esteja a critério do devedor, a rigor, não há óbice para o encaminhamento
conjunto do boleto bancário com a intimação, sendo essa uma comodidade
fornecida ao usuário.
Aliás, grande número de tabeliães de protesto do Estado já vem
adotando essa prática com muita eficiência.
Se o devedor optar por forma diversa de pagamento, como
autorizado pelo Código de Normas, deverá obter os esclarecimentos
necessários junto ao tabelionato competente.
Destaca-se, por fim, que nas correições do foro extrajudicial
já estão sendo dadas orientações no sentido de ser adotado o boleto
bancário para o pagamento dos valores relativos a títulos levados a
protesto, sendo necessária a edição de provimento visando a regulamentação
uniforme da questão no Estado.
IV – Expeça-se provimento tratando da questão.
V – Dê-se ciência ao Instituto de Estudo de Protesto de
Títulos – IEPTB, para que auxilie e oriente os tabeliães de protesto,
visando a total implantação do boleto bancário nas serventias do Estado,
bem como ao Instituo de Estudos dos Notários e Registradores – INOREG.
VI – Dê-se ciência ao Juízes Auxiliares desta Corregedoria da
Justiça, bem como à assessoria correicional, para que inclua em seus
roteiros de trabalho a verificação do disposto no provimento ora expedido.
VII – Encaminhe-se cópia integral deste expediente aos Juízes
de Direito Corregedores do Foro Extrajudicial do Estado.
Documento assinado eletronicamente por Mario Helton Jorge,
Corregedor, em 06/09/2018, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador 3280610 e o
código CRC 7C443571.
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PROVIMENTO Nº 279/2018

O CORREGEDOR DA JUSTIÇA, Desembargador MÁRIO HELTON JORGE, no uso de
suas atribuições e,
CONSIDERANDO a necessidade de promover a atualização
relativas ao foro extrajudicial do Estado do Paraná;

das

normas

CONSIDERANDO o contido no Código de Normas do Foro Extrajudicial do
Estado do Paraná, que autoriza que o pagamento de títulos levados a
protesto seja feito por diversas formas, a critério do devedor;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização do procedimento, visando
torná-lo mais seguro e de fácil acesso ao usuário do serviço;
CONSIDERANDO o disposto no expediente registrado junto ao sistema SEI!
sob n. 0064738-91.2018.8.16.6000.

RESOLVE:

Art. 1º Quando da expedição de intimação ao devedor de título levado a
protesto, deverá o tabelião encaminhar conjuntamente, observados os
requisitos estabelecidos na normativa aplicável, boleto bancário para o
pagamento da dívida.
Parágrafo único. Se o devedor optar por forma de pagamento diversa do
boleto bancário inicialmente encaminhado, conforme disposto no Código
de Normas do Foro Extrajudicial, caberá ao tabelião, quando consultado
a respeito, prestar os esclarecimentos necessários e cabíveis visando a
sua efetivação.
Art. 2º Os tabeliães de protesto que ainda não adotaram em suas
respectivas serventias o uso do boleto bancário, têm o prazo de 30
(trinta) dias, improrrogáveis, contados da publicação deste Provimento,
para a implantação dos sistemas de emissão de referido documento.
Parágrafo único. No caso de eventuais dificuldades técnicas na
implantação dos sistemas, os tabeliães de protesto poderão consultar o

Instituto de Estudo de Protesto de Títulos – IEPTB e o Instituo
de Estudos dos Notários e Registradores – INOREG para as
orientações necessárias.
Art. 3º O presente ato entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 5 de setembro de 2018.

MÁRIO HELTON JORGE
Corregedor da Justiça

Provimento (3283457)
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DESPACHO
SEI! N. 0064738-91.2018.8.16.6000
I – Trata-se de expediente iniciado a partir da necessidade da
realização de estudos relativos ao aprimoramento das etapas do procedimento
relativo ao protesto de títulos (ID 3280610).
Por esta Corregedoria da Justiça foi expedido o Provimento n.
279/2018, estabelecendo a adoção do boleto bancário nas intimações do
protesto (ID 3283457).
Conforme contido nos documentos ID 3289946, 3289978 e 3290058,
procedidas as comunicações necessárias.
Na sequência, foram recebidas as manifestações constantes dos
documentos ID 3295393 e 3349301.
II – Em resposta à consulta apresentada pelo registrador de
protesto de Pinhais (ID 3295393), esclarece-se que eventuais custos
relativos à emissão de boletos não poderão ser repassados aos usuários do
serviço, uma vez que fazem parte daqueles inerentes ao regular
desenvolvimento das atividades da serventia.
Dê-se ciência ao agente delegado consulente e expeça-se
oficio-circular a todos os agentes delegados.
III – Após, considerando não haver outras providências a serem
tomadas por esta Corregedoria da Justiça neste expediente, com as cautelas
de estilo e sem o recebimento de novas manifestações, encerre-se o
presente.
Documento assinado eletronicamente por Mario Helton Jorge,
Corregedor, em 02/10/2018, às 23:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador 3361775 e o
código CRC 443A517D.
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