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Digitais, Cartórios
de Protesto auxiliam
comércio e empresas
durante a pandemia
Primeira atividade 100% digital do País, unidades permaneceram à disposição
dos usuários por meio da plataforma eletrônica Cenprot Nacional. Normas
do CNJ regulamentam intimação eletrônica e parcelamento digital das dívidas.

Por Frederico Guimarães
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Primeira atividade extrajudicial totalmente
prestada em meio eletrônico, os Cartórios
de Protesto, considerados essenciais para a
prova do inadimplemento de títulos e outros
documentos de dívida com a chancela da fé
pública, se adaptaram rapidamente para a
continuidade da prestação de serviços à população durante a pandemia do novo coronavírus.
Dispondo de um portal eletrônico integrado por plataformas digitais que permitem
a realização online dos serviços do protesto
(https://site.cenprotnacional.org.br/), como
os que já possibilitam a consulta gratuita de
dívidas, os pedidos de certidões, a verificação
de autenticidade, o cancelamento e a anuência de protestos, a atividade permaneceu atendendo àqueles que buscavam sua eficiência
para a recuperação de dívidas e a manutenção de serviços muitas vezes essenciais para
o funcionamento e atendimento às demandas
da sociedade.
“A negociação prévia ou posterior ao Protesto de forma digital com o uso da Cenprot é
uma ferramenta extraordinária para o Brasil,
em especial em um momento de crise aguda
na economia”, explica a presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Seção Distrito Federal (IEPTB-DF), Ionara
Pacheco de Lacerda Gaioso. “A presença do
tabelião nesses arranjos comerciais garante
proteção aos dois lados, por ser um delegado
de serviço público, com fé pública, imparcial,
atento a todos os detalhes e direitos, cumprindo rigorosamente as leis e normas. O uso da
Cenprot garante ainda mais a resolução de
lides fora do Judiciário, protegendo todo o sistema e os cidadãos, com celeridade, segurança e em ambiente digital”, completa a tabeliã.
Para aprimorar ainda mais a prestação digital dos serviços dos Cartórios de Protesto,
a Corregedoria Nacional de Justiça editou os
Provimentos nºs 97 e 98. O primeiro autorizou o uso de meio eletrônico ou aplicativo
multiplataforma de mensagens instantâneas e

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto
Martins, editou os Provimentos 97 e 98 para permitir aos
Cartórios de Protesto a utilização de meios eletrônicos
nas renegociações de dívidas

chamadas de voz para o envio de intimações
pelos cartórios de protesto de todo país. Já o
segundo dispôs sobre o parcelamento do pagamento de dívidas protestadas, permitindo o
uso de meios eletrônicos de pagamento nos
cartórios, como boletos, cartões de crédito e
de débito.
“Era preciso nesse momento de pandemia,
a intervenção da Corregedoria Nacional para
trazer o reequilíbrio através dos Cartórios de
Protesto de Títulos. Para concretizar isso, a
inovação foi a utilização do meio eletrônico
para enviar essas intimações quando disponíveis tais dados. Além da própria intimação
eletrônica, é a desnecessidade de prévia autorização do devedor. Com isso, ficou viabilizado
novamente o fluxo normal do Protesto de Títulos, garantindo a atividade econômica”, explica o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional
de Justiça, Miguel Angelo, um dos redatores
da norma nacional.
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“Acho que é um caminho sem volta. Os
meios eletrônicos vão substituir os meios
físicos em grande parte. Os cartórios já vinham em um processo de digitalização. A
intimação eletrônica tende a ser um meio
eficaz e rápido. Também é um grande canal
de comunicação dos cartórios em relação aos
usuários dos seus serviços”, explica o coordenador de estudos do Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação (IBPT), Gilberto
Luiz do Amaral.
De acordo com o texto do Provimento
97, a intimação será considerada cumprida
quando comprovada, também por meio eletrônico, a entrega ao devedor. Após três dias
úteis sem que haja resposta do devedor à intimação feita, deverá ser providenciada a intimação nos termos do artigo 14, parágrafos
1o e 2o, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro
de 1997.
Ainda segundo o Provimento, na hipótese
de o aviso de recepção (AR) não retornar ao
cartório dentro do prazo de dez dias úteis,
deverá ser providenciada a intimação por
edital no sítio eletrônico da Central Nacional
de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto ou de suas seccionais, observando-se,

em todos os casos, o prazo para a lavratura
do protesto consignado no artigo 13 da Lei
nº 9.492.
Para o também juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Alexandre Chini, o
Provimento 97 resgata a cidadania do consumidor, que poderia ser prejudicada durante o
colapso econômico enfrentado na pandemia
do coronavírus. “Esse Provimento 97, com a
facilitação da intimação e a conclusão do serviço que é oferecido ao credor, também possibilita que o devedor tenha o resgate da sua
própria cidadania, para que ele possa voltar
à atividade econômica com o pagamento das
dívidas. Esse Provimento não é só sobre o aspecto da potencialidade da recuperação do
crédito, mas também a questão social, já que
ele resgata a cidadania do consumidor”, indica o magistrado.
Segundo o vice-presidente do Instituto
de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil
– Seccional Rio de Janeiro (IEPTB-RJ), André Gomes Netto, o Provimento 98 também
trouxe uma grande novidade para o devedor.
“Imagina em uma situação dessa, de crise
em que as empresas estão tendo dificuldades de honrar seus pagamentos. Com o Pro-

Segundo a presidente do IETPB-DF, Ionara Pacheco, a
presença do tabelião nos arranjos comerciais garante
proteção aos dois lados: credor e devedor

Para o juiz auxiliar do CNJ, Miguel Angelo, foi preciso a
intervenção da Corregedoria Nacional neste momento
de pandemia para trazer o reequilíbrio através das
serventias do Protesto de Títulos

“A negociação prévia ou
posterior ao Protesto de
forma digital com o uso da
Cenprot é uma ferramenta
extraordinária para o
Brasil, em especial em um
momento de crise aguda na
economia”
Ionara Gaioso, presidente do IEPTB-DF

“Era preciso nesse momento
de pandemia, a intervenção
da Corregedoria Nacional para
trazer o reequilíbrio através
dos Cartórios de Protesto de
Títulos. Para concretizar isso,
a inovação foi a utilização do
meio eletrônico para enviar
essas intimações quando
disponíveis tais dados”
Miguel Angelo, juiz auxiliar
da Corregedoria Nacional de Justiça
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vimento 98, todas as dividas encaminhadas
poderão ser parceladas juntamente com os
emolumentos e acréscimos legais. Isso cria
um sistema com toda a oficialidade. O grande
risco para a economia agora é a avalanche
de cobrança abusivas. O tabelião de Protesto faz um controle preventivo de legalidade.
Cada Protesto, cada ato notarial bem feito, é
menos um processo judicial”, destaca o vice-presidente do IEPTB-RJ.

INTERAÇÃO DIGITAL

Para a professora da Escola de Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia
(Insper), Juliana Inhasz, os mecanismos da
tecnologia da informação são muito bem-vindos, já que eles reduzem o tempo de espera.
“Você tem banco de dados, mecanismos
rápidos e eficazes que fazem com que consigamos chegar ao devedor com uma agilidade
impressionante. E ainda se dispõe de menos
recursos, pois não precisa que uma pessoa
vá levar a intimação. Em um momento de
recuperação, isso pode ser de fato muito interessante”, destaca a professora. “Não temos
muitos protestos, pois muitas pessoas estão
inadimplentes. Não teríamos capital humano

Coordenador de estudos do IBPT, Gilberto Luiz do
Amaral diz que a tendência é que os meios eletrônicos
substituam os meios físicos em grande parte do mundo
dos negócios

“Acho que é um caminho
sem volta. Os meios
eletrônicos vão substituir
os meios físicos em grande
parte. Os cartórios já
vinham em um processo de
digitalização. A intimação
eletrônica tende a ser um
meio eficaz e rápido.”
Gilberto Luiz do Amaral, coordenador
de estudos do Instituto Brasileiro
de Planejamento e Tributação (IBPT)

para colocar na rua tantas intimações quanto
provavelmente vamos ter na nossa economia.
Esses provimentos tornam o processo muito
mais ágil, mais eficiente. Conseguimos chegar
muito mais próximo e rápido nesse devedor
de maneira eficaz”, complementa a docente.
Segundo o sócio fundador da Central de
Recebíveis, a CERC, Central de Duplicatas autorizada a funcionar pelo Banco Central, Fernando Fontes, aberturas de contas correntes,
pagamentos de benefícios sociais, e inúmeros outros serviços migraram para essa interação digital com seus usuários. Com o Protesto, não está sendo diferente.
“Nos processos massificados - especialmente os de baixos valores - a efetividade
desses dispositivos para comunicação é muitas vezes superior à das interações pessoais.
A cobrança de serviços por meio eletrônico
pode ser uma resposta permanente para
algumas das dificuldades enfrentadas pela
sociedade, e para a distribuição nacional dos
serviços dos Cartórios de Protesto, ao facilitar as condições de pagamento para as partes envolvidas”, ressalta Fontes.
Já o advogado especializado em Direito
Empresarial, Marlon Tomazette, diz que o

volume de inadimplência e o distanciamento
social exigem medidas eletrônicas de cobrança. “As medidas aprovadas pelo CNJ vão ao
encontro das necessidades do momento e os
cartórios, por sua fé pública, serão um instrumento essencial para a proteção do crédito,
que é tão importante para qualquer economia. Os pagamentos eletrônicos têm crescido
muito e sua admissão nos serviços de Protesto só facilita a proteção ao crédito que se
pretende conseguir”, acrescenta o advogado.
“A importância desses novos provimentos
está muito atrelada à evolução dos meios de
comunicação e sua eficácia. É possível acessar diretamente o interessado da relação
comercial e, assim, comunicá-lo do Protesto.
Tais ferramentas são mais assertivas e permitem o estabelecimento de uma interação
entre as partes. Para esse momento de crise
sanitária, com o confinamento da população,
é possível potencializar a utilização desse
veículo e, assim, validar o quê todos já sabem. A disrupção dos modelos tradicionais
para os modelos digitais se faz cada vez mais
necessária”, diz o professor de finanças do
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
(Ibmec), George Sales.

Para o advogado e professor de Direito Comercial, Armando Luiz Rovai, em virtude da
crise que se originou por causa da pandemia
do coronavírus todas as medidas que visem à
diminuição das aglomerações e deslocamentos da população devem ser vistas com bons
olhos, como o caso das cobranças e protestos
realizados por meio digital.
“Ressalta-se que os cartórios devem ter um
papel fundamental na negociação das dívidas
e na proteção da população mais necessitada, fomentando a aplicação de reduções nas
dívidas, concedendo prazos dilatados para
que os cidadãos possam adimplir com suas
obrigações, bem como primando pela não
aplicação dos juros e das multas previstas”,
completa Rovai.
De acordo com o pesquisador da área de
Economia Aplicada da FGV IBRE, Marcel Balassiano, o fortalecimento do ambiente virtual, seja trabalho em home-office ou aumento do e-commerce, que já estava em curso,
se aprofundou neste período de crise. “Esse
aumento de processos digitais é bastante positivo, e tende a se fortalecer mais, mesmo
quando voltarmos ao mundo normal”, destaca o pesquisador.

Segundo o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de
Justiça, Alexandre Chini, o Provimento 97 resgata a
cidadania do consumidor, que poderia ser prejudicada
durante a pandemia do novo coronavírus

Para o vice-presidente do IEPTB-RJ, André Gomes Netto,
o Provimento 98 trouxe grande novidade para o devedor,
havendo um controle preventivo de legalidade por parte
do tabelião

Segundo a professora do Insper, Juliana Inhasz, os
mecanismos da tecnologia da informação fazem com
que se consiga chegar ao devedor com uma agilidade
impressionante

“Esse Provimento 97
não é só sobre o aspecto
da potencialidade da
recuperação do crédito, mas
também sobre a questão
social, já que resgata a
cidadania do consumidor”

“O grande risco para
a economia agora é a
avalanche de cobrança
abusivas. Com o Provimento
98, todas as dívidas
encaminhadas poderão
ser parceladas juntamente
com os emolumentos e
acréscimos legais.”

Alexandre Chini, Juiz auxiliar do CNJ

“Não teríamos capital
humano para colocar na rua
tantas intimações quanto
provavelmente vamos ter
na nossa economia. Esses
provimentos tornam o
processo muito mais ágil,
mais eficiente.”
Juliana Inhasz, professora do Insper

André Gomes Netto, vice-presidente do IEPTB-RJ
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Conheça os serviços online que estão disponíveis
na Central dos Cartórios de Protesto (Cenprot)
Central de
Duplicatas
1

Central de
escrituração e
emissão de
duplicatas
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Central de
Recebimento
Arquivos
2

Recepção e
distribuição
de titulos
(CRA)

Consultas
Gratuitas de
Protesto
3

Instrumento
Protesto

Anuência de
Cancelamento

Certidão

4

5

6

Consulta
pública e
gratuita.

Acesso ao
Instrumento
de Protesto
eletrônico

Declaração de
anuência
eletrônica

Acesso às
informações
pelo poder
público

Confirmação
autenticidade
do IP
eletrônico

Pedido de
cancelamento
de Protesto

Pedido de
certidão
digital
Acesso à
certidão
digital
Confirmação
autenticidade

Segundo o sócio-fundador da CERC, Fernando Fontes, o
Protesto tem acompanhado as tendências do mercado
financeiro na hora de possibilitar a interação digital com
os seus usuários

O advogado especializado em Direito Empresarial,
Marlon Tomazette, diz que o volume de inadimplência e
o distanciamento social exigem medidas eletrônicas de
cobrança

De acordo com o professor do Ibmec, George Sales, a
disrupção dos modelos tradicionais para os modelos
digitais se faz cada vez mais necessária

“A cobrança de serviços
por meio eletrônico
pode ser uma resposta
permanente para algumas
das dificuldades enfrentadas
pela sociedade, e para a
distribuição nacional dos
serviços dos Cartórios de
Protesto”

“As medidas aprovadas
pelo CNJ vão ao encontro
das necessidades do
momento e os cartórios,
por sua fé pública, serão
um instrumento essencial
para a proteção ao crédito,
que é tão importante para
qualquer economia”

“A importância desses novos
provimentos está muito
atrelada à evolução dos
meios de comunicação e sua
eficácia. É possível acessar
diretamente o interessado
da relação comercial e,
assim, comunicá-lo do
Protesto.”

Fernando Fontes,
sócio-fundador da Central de Recebíveis

Marlon Tomazette,
advogado especializado em direito empresarial

George Sales, professor do Ibmec

VIRTUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

to de Títulos do Brasil (IEPTB-BR), Luiz Paulo
Souto Caldo, todo o processo de transformação digital traz inovações surpreendentes
ao ambiente de negócios. “Além das tarefas
serem executadas mais rápidas, os custos
da operação são mais baixos, propiciando a
alocação de receitas em novos negócios. A
virtualização dos serviços dos Cartórios de
Protesto por meio da Cenprot Nacional trouxe
um surpreendente aumento da utilização dos
serviços como ferramentas de recuperação de
crédito”, explica.
Atualmente, a Cenprot Nacional disponibiliza diversos serviços eletrônicos, como a escrituração e emissão de duplicatas, recepção e
distribuição de títulos (CRA), consulta pública
e gratuita de um título protestado, acesso ao
instrumento de Protesto eletrônico, declaração de anuência eletrônica, pedido de cancelamento de Protesto, além da solicitação de certidão digital e confirmação de autenticidade.
De acordo com o IEPTB-BR, o serviço digital de pesquisa de Protesto oferecido pela
Cenprot teve a maior alta em abril deste ano
desde que entrou em operação, com mais de
16 milhões de pesquisas realizadas. Outros

serviços, no entanto, mantiveram-se estáveis,
alguns até com queda em relação aos meses
anteriores.
Ainda segundo o IEPTB-BR, em 2019 as
instituições financeiras apresentaram 14,800
milhões de títulos a protesto, com recuperação de aproximadamente 63%, correspondendo a R$ 18 bilhões. No 1º trimestre de 2020,
foram apresentados 4 milhões de títulos a
protesto, com recuperação de 55%, correspondendo a mais de R$ 4 bilhões.
Em relação aos títulos públicos, em 2019
foram apresentadas 1,5 milhão de CDA’s, com
recuperação de R$ 8 bilhões. No 1º trimestre
de 2020, foram apresentadas 500 mil CDA’s,
com recuperação de R$ 500 milhões.

LINHA DE FRENTE

Nos Tabelionatos de Protesto ao redor do
país, diversas foram as medidas tomadas para
atender aos usuários dos serviços. Segundo o
presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), Cláudio
Marçal Freire, 3º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, as medidas adotadas pelas Corregedorias foram de extrema
importância para se manter o atendimento
aos serviços essenciais prestados pelo Protesto, além de se preservar a saúde dos usuários
dos serviços e dos colaboradores.

Foto: Divulgação FGV

As medidas adotadas pela Corregedoria estão
em consonância também com o Provimento
nº 87, que regulamenta a implantação da
Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos
Tabeliães de Protesto de Títulos, a Cenprot.
“Creio que as soluções viabilizadas pelos
Provimentos 97 e 98 vão muito além de apenas resolverem uma circunstância contingencial criada com a pandemia. A possibilidade
de intimação eletrônica, seguida da intimação
física, em caso de não pagamento, é mais uma
oportunidade ao devedor e mais uma garantia
que se dá a ele de ter plena ciência do que está
acontecendo antes de ter qualquer tipo de restrição, bem ao contrário do que acontece com
a chamada ‘negativação’, onde enviam uma
carta simples ao devedor”, afirma o presidente
do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos
do Brasil – Seccional Rio de Janeiro (IEPTB-RJ), Celso Belmiro.
Para o juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(TJDFT), Márcio Evangelista, a atividade extrajudicial tem que ser completamente virtual,
e os recentes provimentos editados pela Corregedoria caminham nessa direção. “A pandemia mostrou a necessidade de se implementar
a tecnologia. A papelização, o carimbo, tem
que deixar de existir. Hoje os cartórios podem
estar preparados para essa evolução necessária. Soluções negociais virtuais tem que estar
na pauta cada vez mais das instituições e empresas”, salienta Evangelista.
Segundo o gestor de Tecnologia da Informação (TI) do Instituto de Estudos de Protes-

Para o juiz auxiliar da Presidência do TJDFT, Márcio
Evangelista, a atividade extrajudicial tem que ser
completamente virtual e os recentes provimentos
editados pela Corregedoria caminham nessa direção

Para o pesquisador de economia da FGV IBRE, Marcel
Balassiano, o fortalecimento do ambiente virtual, que já
estava em curso, se fortaleceu nesse período de crise

“Esse aumento de processos
digitais é bastante positivo,
e tende a se fortalecer mais,
mesmo quando voltarmos
ao mundo normal”
Marcel Balassiano, pesquisador da área
de Economia Aplicada da FGV IBRE

“A pandemia mostrou
a necessidade de se
implementar a tecnologia.
A papelização, o carimbo,
tem que deixar de existir.
Hoje os cartórios podem
estar preparados para essa
evolução necessária. Soluções
negociais virtuais tem que
estar na pauta cada vez mais
das instituições e empresas.”
Márcio Evangelista Ferreira da Silva,
juiz auxiliar da Presidência do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)

Segundo o gestor de TI do IEPTB-BR, Luiz Paulo Souto
Caldo, todo o processo de transformação digital traz
inovações surpreendentes ao ambiente de negócios

“A virtualização dos
serviços dos Cartórios
de Protesto por meio da
Cenprot Nacional trouxe um
surpreendente aumento da
utilização dos serviços como
ferramentas de recuperação
de crédito.”
Luiz Paulo Souto Caldo, gestor de Tecnologia
da Informação (TI) do Instituto de Estudos
de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB-BR)
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O Cartório do 5º Ofício de São Gonçalo (RJ) tomou
medidas preventivas para atender a população durante
a pandemia causada pelo novo coronavírus
No Espírito Santo, o 1º Ofício
da 2ª Zona da Serra/ES
promoveu a imunização de seus
colaboradores contra a gripe,
ajudando o sistema de saúde

Pesquisa de Protesto teve a maior alta em abril
deste ano desde que a Cenprot entrou em operação
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O presidente do IEPTB/RJ, Celso Belmiro, diz que a
pandemia afetou todos os setores da economia e não
seria diferente com os cartórios de Protesto

Segundo o presidente da Anoreg/BR, Cláudio Marçal
Freire, as medidas adotadas pelas Corregedorias foram
de extrema importância para se manter o atendimento
dos serviços

Para o advogado e professor de Direito Comercial,
Armando Luiz Rovai, os cartórios devem ter um papel
fundamental na negociação das dívidas e na proteção da
população mais necessitada

“Estamos realizando o atendimento público presencial, com as cautelas recomendadas
pelas autoridades de saúde, com máscaras e
álcool gel e distância mínima entre as pessoas. No atendimento virtual e presencial, os
funcionários da faixa etária de risco com mais
de 60 anos e os mais novos com problemas
de saúde foram dispensados do trabalho para
ficarem em quarentena e protegidos em casa”,
esclarece o presidente da Anoreg-/BR.
A pandemia do novo coronavírus fez com
que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por
meio da Corregedoria Nacional de Justiça, editasse ainda os provimentos 91, 92, 95 e 96,
todos disciplinando a atuação de notários e
registradores durante o período de enfrentamento à Covid-19.
Em São Paulo, a CGJ-SP publicou o Provimento nº 07/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção a serem adotadas nos
serviços extrajudiciais de notas e de registro.

De acordo com o Provimento, todos os prazos dos cartórios foram dobrados para poder
atender melhor ao público. Com isso, o devedor tem até seis dias úteis para pagar a dívida
nos Tabelionatos de Protesto.
No Rio de Janeiro, a Corregedoria Geral da
Justiça editou o Provimento CGJ nº 31/2020,
através do qual regulou o atendimento das
unidades durante o período em que vigorarem
as restrições decorrentes da pandemia.
“A pandemia afetou absolutamente todos
os setores da economia e não seria diferente
com os Cartórios de Protesto, que dependem
fundamentalmente da continuidade das relações negociais para vários fins, desde a apresentação de títulos ou documentos de dívidas
não quitados até a questão da viabilidade ou
não de se conseguir realizar a intimação ou a
contagem de prazo para o protesto”, explica o
presidente do Instituto de Estudos de Protesto
de Títulos do Brasil – Seccional Rio de Janeiro

(IEPTB/RJ) , Celso Belmiro.
No Espírito Santo, o 1º Ofício da 2ª Zona
da Serra/ES promoveu a imunização de seus
colaboradores contra a gripe, auxiliando o
sistema de saúde a reservar esforços para o
combate ao novo coronavírus.
“O atendimento aos usuários está sendo realizado por meio de agendamento, com entrada
de uma pessoa por vez no prédio. Além disso,
é disponibilizado álcool gel e solicitado que o
usuário lave as mãos antes de acessar a área
do atendimento. Mesmo com equipe reduzida, uns em home office e outros efetivamente
dentro da organização, não estão sendo poupados esforços para entregar os documentos
aos usuários no menor tempo possível”, conta
o Oficial Substituto do 1º Ofício da 2ª Zona de
Serra-ES, Bruno do Valle Couto Teixeira.

“Os cartórios devem ter
um papel fundamental
na negociação das
dívidas e na proteção
da população
mais necessitada,
fomentando a aplicação
de reduções nas
dívidas, concedendo
prazos dilatados para
que os cidadãos
possam adimplir com
suas obrigações, bem
como primando pela
não aplicação dos juros
e das multas previstas”
nov/19

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20

abr/20

Armando Luiz Rovai, advogado e
professor de Direito Comercial
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Provimento nº 97 do CNJ
Regula os procedimentos de intimação nos Tabelionatos de Protesto de títulos visando
a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19,
como medida preventiva de saúde pública nas referidas serventias extrajudiciais.
O Provimento nº 97, de 27 de abril de 2020,
publicado pela Corregedoria Nacional de Justiça, regula os procedimentos de intimação
nos tabelionatos de Protesto de títulos visando a redução dos riscos de contaminação com
o novo coronavírus, causador da Covid-19,
como medida preventiva de saúde pública nas
referidas serventias extrajudiciais.
O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA,
usando de suas atribuições constitucionais,
legais e regimentais e
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e
de normatização do Poder Judiciário dos atos
praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º,
I, II e III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a competência exclusiva do
Poder Judiciário de fiscalizar os serviços notariais e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e
236, § 1º, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a competência do Corregedor Nacional de Justiça de expedir recomendações e outros atos normativos destinados ao
aperfeiçoamento das atividades dos serviços
notariais e de registro (art. 8º, X, do Regimento
Interno do Conselho Nacional de Justiça);
CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia
de COVID-19 pela Organização Mundial da
Saúde em 11 de março de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/
MS, de 4 de fevereiro de 2020, que declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO que os serviços prestados
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pelos tabeliães de protesto são essenciais para a
prova do inadimplemento de títulos e outros documentos de dívida com a chancela da fé pública, consoante o Provimento nº 95, de 1º de abril
de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO o princípio da continuidade
dos serviços públicos e o fato de que os serviços
notariais e de registro devem ser prestados, de
modo eficiente e adequado em dias e horários
estabelecidos pelo juízo competente, desde
que atendidas as peculiaridades locais (art. 4º
da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);
CONSIDERANDO a Recomendação nº 45, de
17 de março de 2020 e o Provimento nº 91,
de 22 de março de 2020, ambos, da Corregedoria Nacional de Justiça que também dispõe
sobre medidas preventivas para a redução dos
riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito das
serventias extrajudiciais e da execução dos
serviços notariais e de registro,
RESOLVE:
Art. 1º Durante a vigência da Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPIN), reconhecida pela Portaria n. 188/
GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, o Tabelião de Protesto de Títulos ou o responsável
interino pelo expediente com a competência
territorial definida no §1º, do art. 3º do Provimento n. 87, de 11 de setembro de 2019,
da Corregedoria Nacional de Justiça, poderá
utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, quando
disponível os respectivos dados ou o endereço
eletrônico do devedor, caso em que a intimação será considerada cumprida quando comprovada por esse mesmo meio a entrega no
referido endereço.

§ 1º Após 3 (três) dias úteis sem que haja
resposta do devedor à intimação feita na forma do caput, deverá ser providenciada a intimação nos termos do art. 14, parágrafos 1o
e 2o, da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de
1997.
§ 2º Na hipótese de o aviso de recepção
(AR) não retornar à serventia dentro do prazo de dez dias úteis, deverá ser providenciada a intimação por edital no sítio eletrônico
da CENPROT – Central Nacional de Serviços
Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto ou de
suas seccionais, observando-se, em todos os
casos, o prazo para a lavratura do protesto
consignado no art. 13 da Lei nº 9.492, de 10
de setembro de 1997.
§ 3º Considera-se dia útil para o fim da contagem do prazo para o registro do protesto,
aquele em que o expediente bancário para o
público, na localidade, esteja sendo prestado
de acordo com o horário de atendimento fixado pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN.
Art. 2º Aplica-se aos títulos e outros documentos de dívida apresentados para protesto,
assim como aos documentos destinados ao
cancelamento do registro do protesto, o disposto no art. 6º, do Provimento nº 95, de 1º
de abril de 2020, da Corregedoria Nacional de
Justiça.
Art. 3º Este Provimento entra em vigor na
data de sua publicação vigorando até até 15
de maio de 2020, prorrogável por ato do Corregedor Nacional de Justiça, enquanto subsistir a situação excepcional que levou à sua
edição.
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça

Provimento nº 98 do CNJ
Dispõe sobre o parcelamento do pagamento
de dívidas protestadas e permite o uso de
meios eletrônicos de pagamento nos cartórios
O Provimento nº 98, de 27 de abril de 2020,
publicado pela Corregedoria Nacional de
Justiça dispõe sobre o pagamento dos emolumentos, acréscimos legais, dívidas e demais
despesas através dos meios eletrônicos, dentre os quais boleto bancário, cartão de débito
e crédito, inclusive mediante parcelamento, a
critério do usuário, como medida preventiva
de saúde pública nas serventias extrajudiciais,
visando a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19, e dá outras providências.

de modo a evitar o contato físico entre as
pessoas e, assim, prevenir a disseminação da
COVID-19;

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA,
usando de suas atribuições constitucionais,
legais e regimentais e

CONSIDERANDO que para a maior utilização
de tais ferramentas é primordial a adoção dos
meios eletrônicos de pagamento, que já fazem
parte do cotidiano da sociedade contemporânea;

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e
de normatização do Poder Judiciário dos atos
praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º,
I, II e III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a competência exclusiva do
Poder Judiciário de fiscalizar os serviços notariais e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e
236, § 1º, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a competência do Corregedor Nacional de Justiça de expedir recomendações e outros atos normativos destinados
ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro (art. 8º, X, do
Regimento Interno do Conselho Nacional de
Justiça);
CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia
da COVID-19 pela Organização Mundial da
Saúde em 11 de março de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/
MS, de 4 de fevereiro de 2020, que declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO o princípio da continuidade
dos serviços públicos e o fato de que os serviços notariais e de registro devem ser prestados, de modo eficiente e adequado (art. 4º da
Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);
CONSIDERANDO a necessidade premente de
se estimular formas alternativas de acesso e
utilização das atividades notariais e de registro, notadamente através do meio eletrônico,

CONSIDERANDO que o uso das plataformas
digitais, como as que já possibilitam a remessa
e registro de títulos, pesquisa de bens, pedido
e remessa de certidões, acompanhamento de
andamento de registro de títulos é um modo
alternativo, seguro e eficiente de atender a população e que deve, portanto, ser estimulado
e priorizado;

CONSIDERANDO a necessidade de manter-se
o equilíbrio econômico financeiro dos serviços notariais e de registro, preservando-se a
correlação entre custo das atividades desempenhadas e o valor dos emolumentos percebidos;
CONSIDERANDO que a recepção de dinheiro
em espécie impõe riscos para a segurança dos
usuários, delegatários e suas equipes de colaboradores, sendo, inclusive, tal circunstância
desaconselhável ante a estratégia nacional de
prevenção e combate à lavagem de dinheiro;
CONSIDERANDO que o art. 5º do Provimento
nº 86, de 29 de agosto de 2019 da Corregedoria Nacional de Justiça já autoriza a utilização de cartão de débito e crédito no âmbito
dos tabelionatos de protesto;
CONSIDERANDO o decidido nos autos do
Pedido de Providências n. 2270-26.2020, em
trâmite nesta Corregedoria Nacional de Justiça,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam os notários, registradores e responsáveis interinos pelo expediente autorizados a admitir o pagamento dos emolumentos,
acréscimos legais, dívidas e demais despesas
através dos meios eletrônicos, dentre os quais
boleto bancário, cartão de débito e crédito, inclusive mediante parcelamento, a critério do
usuário.
§ 1º Os custos administrativos decorrentes
da utilização dos meios eletrônicos para paga-

mento de emolumentos, acréscimos legais e
demais despesas são de responsabilidade dos
notários, registradores e responsáveis interinos pelo expediente.
§ 2º Em caso de pagamento de dívida protestada e seu parcelamento mediante meio eletrônico, os custos administrativos desta operação poderão ser imputados ao interessado.
§ 3º A concessão de parcelamento contemplada no caput, por meios eletrônicos, não
altera os prazos de repasse obrigatório dos
acréscimos a título de imposto sobre serviços,
taxas, custas e contribuições para o Estado
ou Distrito Federal, carteira de previdência,
fundo de custeio de atos gratuitos e fundos
especiais do Tribunal de Justiça fixados na legislação municipal e estadual respectivas.
§ 4º O parcelamento de dívidas só é aplicável aos tabelionatos de protesto, desde que
o valor integral da dívida seja antecipado e
disponibilizado ao apresentante na forma do
art. 19 da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de
1997, salvo autorização expressa do mesmo
em sentido contrário.
§5º O Tabelião de Protesto poderá utilizar o
meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma
de mensagens instantâneas e chamadas de
voz para enviar as intimações, quando disponível o endereço eletrônico do devedor, caso
em que a intimação será considerada cumprida quando comprovada por esse mesmo meio
a entrega no referido endereço.
§ 6º Os notários e registradores deverão
providenciar por meio de suas entidades representativas a divulgação ampla da relação
das serventias que admitem o pagamento dos
emolumentos, acréscimos legais, dívidas e demais despesas por meio de boleto bancário,
cartão de débito e de crédito, que deverá ser
atualizada, diariamente, até que todas as unidades integrem tal relação.
Art. 2º Este Provimento entra em vigor na
data de sua publicação e terá validade até
15 de maio de 2020 prorrogável por ato do
Corregedor Nacional de Justiça, enquanto
subsistir a situação excepcional que levou à
sua edição.
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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Renegociação de dívidas em Cartórios
de Protesto é saída pós-pandemia
Virtualização dos serviços, renegociação e parcelamento de dívidas são mecanismos
já à disposição dos usuários dos serviços de Protesto em todo o País

Por Frederico Guimarães
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Uma norma editada pela Corregedoria Nacional da Justiça em 27 de junho de 2018 ,
pode ser vital para a retomada da economia
brasileira pós-pandemia. Com a grave crise
de saúde pública e seus severos reflexos sobre a economia, passa a ser cada vez mais
claro que o contingente de famílias afetadas
por dívidas no Brasil será enorme e a inadimplência já começa a se fazer presente nas estatísticas oficiais.
Nesse sentido, possibilidades para melhorar a renegociação de dívidas e fomentar a
virtualização dos serviços surgem como uma
das soluções a serem adotadas para minimizar os efeitos da crise gerada pelo novo
coranavírus. Primeira atividade extrajudicial
100% digital do País, os Cartórios de Protesto dispõem de um importante mecanismo
para a retomada do crédito: o Provimento nº
72 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Pesquisa do instituto Locomotiva indica
que 91 milhões de brasileiros - o equivalente
a 58% da população adulta do País - deixaram
de pagar em abril pelo menos uma das contas
referentes ao consumo de março. O estudo
mostra que o não pagamento de boletos como
crediários de lojas, conta de luz e até aluguel
superam o índice de 30% de brasileiros que

deixaram de pagar as suas contas.
Entre as contas atrasadas, carnê e crediário em lojas lideram a lista, com 46% das respostas; seguidas de cheque especial e cartão
de crédito (37% cada) e parcelas de empréstimo bancário (36%).
Com relação a outros boletos em atraso,
que inclui mensalidades de academia, despesas com manutenção e serviços gerais (com
36% em atraso), o presidente da Locomotiva,
Renato Meirelles, analisa que, com o prolongamento da crise, esses gastos serão cortados e a participação desses itens no total de
contas em atraso deverá se reduzir.
Não bastassem as dificuldades para quitar
as contas do mês de março, estimativas da
Locomotiva mostram que no mês de abril
também houve dificuldade para pagar os boletos. Enquanto 38% da população atrasou o
pagamento de carnês e crediários de lojas,
por exemplo, 16% não conseguiu fazer o pagamento desses produtos para os respectivos estabelecimentos. Além disso, também
há atrasos em pagamentos como parcelas
de bancos, mensalidades escolares, financiamentos de veículos, aluguel e contas de telefone, gás, água e internet.
Para Meirelles, a Covid-19 chegou na reta

final de uma das mais longas crises econômicas da nossa história. “Encontrou uma
população sem poupança e cada vez menos
amparada pelos aparatos de proteção social.
Infelizmente a pesquisa joga luz em uma
das consequências econômicas mais graves
dessa ‘tempestade perfeita’. A total falta de
condição de importante parcela da população em honrar suas contas. Quanto menor
a renda, maior o endividamento relacionado
às contas mais simples, aquelas do dia a dia,
como água, luz, aluguel ou carnês”, enfatiza
Meirelles.
Segundo a economista da Tendências Consultoria Integrada, Isabela Tavares, o número
de março surpreendeu pela magnitude já no
início do isolamento social, já que a expectativa era de crescimento da inadimplência
ao longo do ano, acompanhando a piora na
situação financeira.
“Esse movimento ocorre pela piora intensa
das vagas de trabalho. Empresas decretando
falência, principalmente as de pequeno porte, outras que não conseguem segurar todo o
quadro de funcionários sem fluxo de caixa e
pessoas que trabalham com emprego informal e ficam sem renda nesse período de paralisação. Todos esses problemas se refletem no

O impacto do novo coronavírus nas contas pessoais:
A dificuldade de pagar as contas já faz parte do cotidiano dos brasileiros
% compromissos financeiros em atraso graças à pandemia do coronavírus
(entre quem tem o compromisso de pagamento)

Plano de saúde

17

Carnê ou crediário de lojas

46

Cheque especial

37

Parcela de empréstimo em banco ou...

36

Fatura de cartão de crédito

37

Mensalidade escolar

34

Conta de telefone ou internet

25

Conta de gás

16

Conta de água

28

Conta de luz

33

Financiamento ou consórcio de veículo

31

Financiamento ou consórcio de imóvel

29

Condomínio

27

Aluguel

35

Outros boletos

36

Pagamento está atrasado

Fonte: Locomotiva
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aumento da população desocupada e pioram
os ganhos financeiros das famílias. Sem renda
e emprego, as pessoas não conseguem quitar
suas dívidas e muitas vezes viram inadimplentes”, salienta a economista.
Segundo o juiz auxiliar da Corregedoria
Nacional de Justiça, Alexandre Chini, hoje o
Protesto Extrajudicial alcançou um estado de
verdadeiro veículo oficial de recuperação de
crédito, prevenindo litígios sobre o ideário jurídico internacional da desjudicialização.
“O Provimento 72 é uma forma de evitar
conflitos e ações judiciais ou que possibilite
que aquele consumidor tenha a possibilidade
de efetuar o pagamento das dívidas de forma
parcelada. Acredito que esse avanço ocorrerá
com as dívidas ainda não protestadas. Nesse
momento de crise, é muito mais relevante
você poder renegociar o que ainda não foi
declarado no Protesto”, destaca o magistrado.
“Os cartórios de protestos podem promover
a composição entre as partes, possibilitando
um abatimento no valor do débito, a fim de
garantir a manutenção dos empregos, desenvolvimento da atividade econômica interna,
sempre se pautando pela solidariedade que o

momento preconiza”, explica o advogado e ex-secretário Nacional do Consumidor, Armando
Luiz Rovai. “Devem ter um papel fundamental
na negociação das dívidas e na proteção da
população mais necessitada, fomentando a
aplicação de reduções nas dívidas, concedendo prazos dilatados para que os cidadãos possam adimplir com suas obrigações, bem como
primando pela não aplicação dos juros e das
multas previstas”, diz o advogado.
A norma, que dispõe sobre as medidas de
incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas diretamente em Cartórios,
pode ser a alternativa à uma demanda que
deve ser vertiginosa no período pós-pandemia. Para ser ainda mais eficiente, o Instituto
de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil
(IEPTB/BR) desenvolveu um algoritmo que
utiliza a inteligência artificial e data science
para determinar a chance de sucesso do pagamento de uma dívida.
“O uso de inteligência artificial e data science tem feito com que as decisões sejam cada
vez mais eficientes em vários ambientes, reduzindo os custos das operações, minimizando
as perdas, o que tende a tornar o processo

bem menos burocrático. No combate à crise, o
instrumento do Protesto poderá ser um aliado
indicando bons pagadores, sinalizando históricos positivos para tomadores de crédito que
poderão auxiliar no processo de retomada da
economia, principalmente nos momentos iniciais, onde os recursos forem mais escassos
e não houver meios de se massificar as ajudas a todos os agentes econômicos”, relata a
professora da Escola de Ensino Superior em
Negócios, Direito e Engenharia (Insper), Juliana Inhasz.
“A negociação entre as partes, ainda mais
facilitada pela inteligência artificial, é totalmente democrática e muito mais saudável
para os negócios de maneira geral”, argumenta o diretor de economia da Associação dos
Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Roberto Vertamatti.
Para a economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (Fecomercio-SP), Kelly Carvalho, a
aplicação do Provimento 72 como incentivo
para pagamento de dívidas poderá ajudar na
retomada, desde que sejam oferecidas condições especiais como parcelamentos e abati-

Para o presidente da Locomotiva, Renato Meirelles, a
Covid-19 chegou na reta final de uma das mais longas
crises econômicas da nossa história

Para a coordenadora do Idec, Ione Amorim, a
renegociação de dívidas pelos Cartórios de Protesto é
importante para possibilitar o pagamento das contas
inadimplentes

De acordo com o diretor da Anefac, Roberto Vertamatti,
como a economia no geral está comprometida,
praticamente todos os setores estão com problemas
semelhantes, o que levará a postergação de dívidas

“Quanto menor a renda,
maior o endividamento
relacionado às contas mais
simples, aquelas do dia a dia,
como água, luz, aluguel ou
carnês”
Renato Meirelles,
presidente do Instituto Locomotiva
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“A possibilidade de firmar
acordos sobre as dívidas
protestadas poderá
contribuir para a realização
de acordos e redução da
inadimplência”

“A negociação entre as
partes, ainda mais facilitada
pela inteligência artificial, é
totalmente democrática e
muito mais saudável para os
negócios de maneira geral”

Ione Amorim, coordenadora do programa
de serviços financeiros do Idec

Roberto Vertamatti,
diretor de economia da Anefac

O secretário especial de Defesa do Consumidor de São Paulo, Fernando Capez, diz que as
renegociações de dívidas promovidas pelos
Cartórios de Protesto serão essenciais para a
economia do País. “É muito importante o Car-

tório, pois a formalização do instrumento do
Protesto permite que seja exercido o direito
de defesa por parte do usuário, de maneira
que a pessoa antes de ter o seu nome inscrito
como mau pagador será comunicada por um
documento público pelo cartório. Portanto,
acho importante esse trabalho dos Cartórios
de Protesto para fins de transparência e preservação dos direitos do devedor”, analisa o
secretário.
Segundo o professor de finanças do Ibmec,
George Sales, o Protesto é meio célere e instrumento de segurança jurídica necessária à
satisfação das obrigações dos títulos e documentos de dívida. “Neste sentido o Protesto
se mostra como a solução extrajudicial que
garante o fomento do mercado, tornando as
relações de crédito muito mais transparentes
por conta de sua publicidade. Este registro
tem como função dar publicidade dos inadimplentes. Esta publicidade, por sua vez, tem
como efeito a restrição ao acesso ao crédito e
ao financiamento. É na publicidade do Protesto e em seus efeitos que se baseia a eficiência
desse instituto”, argumenta o docente.
O cenário de incertezas provocado pelas

relações de consumo também faz com que o
Protesto ganhe destaque na hora de garantir
os direitos do consumidor. Segundo a coordenadora do programa de serviços financeiros
do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Ione Amorim, as medidas adotadas
para a suspensão do pagamento de parcelas
de dívidas são extremamente necessárias para
socorrer as famílias e empresas. “A possibilidade de firmar acordos sobre as dívidas protestadas poderão contribuir para a redução da
inadimplência, o que possibilitará o acesso ao
crédito para garantir a retomada econômica”,
destaca a coordenadora do Idec.
O secretário Fernando Capez ainda revela
que com a crise econômica, todos os contratos
de relação de consumo foram afetados, inclusive das instituições financeiras. “Renegociação é necessária porque o coronavírus afetou
a base do negócio jurídico. Ela foi sensivelmente modificada. Essa alteração pode ter
provocado um desequilíbrio na relação entre
as partes. Como há um princípio geral no Direito que veda o enriquecimento sem causa,
ninguém pode ter vantagem sobre ninguém.
É necessário sim essa renegociação e uma

Segundo a economista da FecomercioSP, Kelly Carvalho,
ainda não há como fazer uma projeção precisa da
pandemia na economia brasileira, mas será um impacto
negativo

Segundo Martin Rama, economista-chefe do Banco
Mundial, a crise do novo coronavírus exige políticas
coerentes e direcionadas em uma escala raramente vista
antes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos
Impactos da Covid-19 no enfrentamento à pandemia

“A partir do Provimento
72/2018, que agregou uma
funcionalidade ao serviço
de Protesto e possibilitou
a atuação dos Tabelionatos
como mediadores para
recuperação de dívidas, os
credores passaram a contar
com mais um conjunto de
instrumentos legais para
reaver o seu crédito”

“Os governos da América
Latina e do Caribe
enfrentam o enorme desafio
de proteger vidas e ao
mesmo tempo limitar o
impacto das consequências
econômicas”

mento parcial do valor.
“A partir do Provimento 72/2018 que agregou uma funcionalidade ao serviço de protesto e possibilitou a atuação dos tabelionatos
como mediadores para recuperação de dívidas, os credores passaram a contar com mais
um conjunto de instrumentos legais para a recuperação de seu crédito, sem precisar buscar
outro serviço ou de fazer qualquer outra nova
contratação para o recebimento dos valores
que lhes são devidos”, explica a economista.
Para o advogado especializado em direito
empresarial, Marlon Tomazette, atividades
em massa demandarão cada vez mais o uso
da inteligência artificial, que tem mostrado resultados muito promissores. “O tempo de uma
renegociação pode ser bem diminuído com
isso, dando maior efetividade às medidas de
proteção ao crédito”, afirma o advogado.

Foto: Ag. TUTU

RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDAS

“Fomos atingidos por um
meteoro”
Paulo Guedes,
ministro da Economia

Martin Rama,
economista-chefe do Banco Mundial

Kelly Carvalho, economista da Fecomercio-SP
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Projeções para o PIB dos países da América Latina
em %

Países

2020

2021

Argentina

-5,2

2,2

Bolívia

-3,4

3,7

Brasil

-5,0

1,5

Chile

-3,0

4,8

Colômbia

-2,0

3,4

México

-6,0

2,5

Uruguai

-2,7

5,5

América Latina

-4,6

2,6

“Os Cartórios de Protestos
podem promover a
composição entre as
partes, possibilitando um
abatimento no valor do
débito, a fim de garantir a
manutenção dos empregos,
desenvolvimento da
atividade econômica
interna, sempre se pautando
pela solidariedade que o
momento preconiza”

Foto: Carolina Braga

Fonte: Banco Mundial

Armando Luiz Rovai, advogado
e ex-secretário Nacional do Consumidor

O economista da Divisão Econômica da CNC, Fabio Bentes, diz que a entidade propôs aos empresários quatro medidas
pontuais para minimizar os impactos da crise

renegociação baseada no princípio da boa-fé
objetiva. Ambas as partes se colocando uma
no lugar da outra para negociar. Só assim
que sairemos da crise”, aponta o secretário.
No entanto, segundo Roberto Vertamatti,
como a economia no geral está comprometida, praticamente todos os setores estão com
problemas semelhantes, o que levará à postergação de dívidas. “Por esta analogia deveremos ter uma pressão inicial por protestos
não tão intensa, ainda que houvesse razões
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para tal pois a inadimplência será generalizada. De qualquer forma, isto deve ocorrer no
início da abertura da sociedade, na sequência, à medida que a economia voltar à normalidade, os protestos vão aumentar”, analisa o
diretor da Anefac.
Para o economista da Divisão Econômica
da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviço e Turismo (CNC), Fabio Bentes,
a CNC propôs aos empresários quatro medidas pontuais para minimizar os impactos da

“O Provimento 72 é uma
forma de evitar conflitos
e ações judiciais. Nesse
momento de crise, é muito
mais relevante você poder
renegociar o que ainda não
foi declarado no Protesto.”
Alexandre Chini, juiz auxiliar
da Corregedoria Nacional de Justiça
crise, entre manter o contato com clientes,
intensificar serviços de entrega, fazer o remanejamento de funcionários e orientá-los
em relação aos protocolos de prevenção e
saúde. “As próprias instituições e fornecedores têm oferecido possibilidades de negociação, já que a crise não poupou ninguém
e eles também devem incorrer em perdas”,
afirma.

RETOMADA DA ECONOMIA

“Fomos atingidos por um meteoro”. A frase,
atribuída ao ministro da Economia, Paulo
Guedes, e dita no final do mês de março reflete bem a conjuntura econômica pela qual
o País está passando. Diversos setores da
economia já enfrentam prejuízos milionários por causa da pandemia do coronavírus,
sendo claro que o plano de resgate não irá
conseguir contornar todas as despesas envolvidas. Segundo o Ministério da Economia,
as medidas já anunciadas para o combate à
crise devem gerar um custo de 307 bilhões
aos cofres do governo. Desse total, R$ 285,4
bilhões apenas em 2020.
O rombo na economia faz com que estudiosos e especialistas se debrucem sobre
medidas eficazes para resgatar o inevitável
colapso econômico. Parte das medidas representa novos gastos públicos, entre os quais,
o auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais e para a população de
baixa renda. O impacto da medida é estimado
em R$ 98,2 bilhões.
Em nota, o Ministério da Economia disse
que “neste momento de dificuldade, a pasta
mudou seu foco das reformas estruturantes
para as medidas emergenciais, mas que logo
depois dessa crise voltará a realizar as grandes reformas que já estavam encaminhadas,
e que serão ainda mais importantes e fundamentais para recuperação da economia e a
retomada do crescimento do País”.
Enquanto as reformas não saem do papel e
a crise do coronavírus assola o País, uma estimativa do Banco Mundial revela que a economia brasileira deve encolher 5% em 2020.
De acordo com o Banco, a região está sofrendo fortemente com a crise de Covid-19.
Os países da América Latina terão queda de
4,6% no PIB (Produto Interno Bruto), segundo tais projeções.
“Os governos da América Latina e do Caribe enfrentam o enorme desafio de proteger
vidas e ao mesmo tempo limitar o impacto
das consequências econômicas”, disse em

Segundo a economista da Tendências Consultoria Integrada, Isabela Tavares, o movimento da inadimplência ocorre
pela piora intensa das vagas de trabalho

“O tempo de uma
renegociação pode ser bem
diminuído, dando maior
efetividade às medidas de
proteção ao crédito.”
Marlon Tomazette, advogado
especializado em Direito Empresarial
relatório Martin Rama, economista-chefe do
Banco Mundial para a região da América Latina e Caribe. “Isso exigirá políticas coerentes
e direcionadas em uma escala raramente vista antes”, completou.
Para o pesquisador da FGV IBRE, Marcel
Balassiano, o Brasil tem que continuar aumentando os gastos públicos, principalmente
nas áreas de saúde, ajudando as pequenas
empresas e contemplando a renda da população mais pobre.
“Não é necessário modificar o teto dos gastos, medida importante que o Brasil implementou há pouco tempo. Com o Estado de
calamidade pública, é possível fazer esses
aumentos no déficit sem alterar o teto dos
gastos. O que não pode ocorrer é esses gastos temporários virarem permanentes, como
justificativa pelo coronavírus”, diz o pesquisador, que faz menção a medida temporária
do “coronavoucher” e sua distribuição para
os mais pobres.
Para diminuir o impacto dos efeitos da
pandemia causada pelo novo coronavírus
sobre a economia brasileira, o Banco Central
vem adotando uma série de medidas para
promover o bom funcionamento do mercado,
sem abrir mão da solidez e da estabilidade do
Sistema Financeiro Nacional (SFN).
“A ideia é que os bancos tenham recursos

prontamente disponíveis em volume suficiente para emprestar e para refinanciar dívidas
das pessoas e empresas mais afetadas pela
crise. Ao todo, as medidas anunciadas têm
o potencial de ampliar a liquidez do sistema
financeiro em R$ 1.2 bilhão, equivalentes a
16,7% do Produto Interno Bruto (PIB)”, destaca o Banco em comunicado.
Segundo o secretário Fernando Capez, a
recuperação econômica do País se dará mediante o corte de despesas públicas. “Precisamos reduzir as despesas, uma vez que a
receita também encolherá. E isso só pode
ser conseguido mediante parcerias público-privadas e privatização no momento em que
as empresas estiverem valendo o suficiente
para se caracterizar um bom negócio para o
Estado e para o Poder Público”, recomenda o
secretário.
De acordo com a economista da Fecomercio-SP, Kelly Carvalho, ainda não há como
fazer uma projeção precisa da pandemia na
economia brasileira, mas será um impacto
negativo. “Muitas empresas, principalmente
do varejo físico e serviços, encontrarão dificuldades para se reestabelecerem. Por outro
lado, algumas empresas vêm encontrando
na crise uma grande oportunidade para empreender, como é o caso do comércio eletrônico”, opina a economista.

“Renegociação é necessária
porque o coronavírus afetou
a base do negócio jurídico.
Ela foi sensivelmente
modificada.”
Fernando Capez, secretário especial
de Defesa do Consumidor de São Paulo
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“Os cartórios terão papel
fundamental na negociação das
dívidas e na proteção da população”
Para o professor de Direito Comercial, Armando Luiz Rovai, a crise provocada
pelo coronavírus gera reflexos econômicos, mas também sociais e jurídicos
A crise provocada pela pandemia do coronavírus também está afetando a relação contratual de empresas e entidades no mundo
inteiro. A fim de garantir a segurança jurídica
das relações contratuais, os Cartórios tomaram uma série de medidas para atender os
seus usuários.
Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), o
advogado e professor de Direito Comercial,
Armando Luiz Rovai, afirma que as partes
contratantes têm de se ater ao conceito de solidariedade, promovendo ajustes nas relações
com o intuito de promover a continuidade da
atividade econômica.
Em entrevista à Revista Cartórios com
Você, o ex-secretário Nacional do Consumidor, elogia o trabalho dos Cartórios de Protesto e fala da necessidade desse instrumento em
garantir e estimular a recuperação de crédito
do País. Para Rovai, “os cartórios terão papel
fundamental na negociação das dívidas e na
proteção da população”.
CcV - Como avalia o cenário jurídico do País
com a crise do coronavírus? Já há como fazer uma previsão de como estará a sociedade após a pandemia da Covid-19?
Armando Rovai - A crise que estamos vivenciando nos últimos dias, que foi originada pelo
coronavírus, já tem gerado reflexos imensuráveis nas ordens sociais, econômicas e até mesmo jurídicas. Uma vez que o sistema público e
privado de saúde vem apresentando sinais de
que está entrando em colapso. Não é possível
realizarmos uma projeção exata, visto que o
cenário de uma pandemia como esta afeta diversos setores que compõem o funcionamento
do País, além da triste realidade que estamos
enfrentando em âmbito social, com perdas humanas. Especificamente, no que tange ao cenário jurídico, podemos observar que passaremos por uma grave crise econômica, a qual
irá atingir diretamente os empresários e os

“A virtualização dos serviços
dos Cartórios de Protesto
demonstra um avanço na
forma de recuperação de
créditos, por meio de uma
maior eficiência e agilidade”
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Segundo o advogado Armando Luiz Rovai, a atividade produtiva do Brasil está sofrendo forte retração, decorrente da
expansão geométrica do novo coronavírus

empregados, pois os estabelecimentos comerciais foram fechados, brecando o ciclo de produção e consumo. Sem o comércio aberto, o
empresário não produz e se este não produzir,
ele não conseguirá por muito tempo manter
em dia o pagamento das contas da empresa,
como também o salário dos funcionários, ocasionando a diminuição de salário em virtude
da redução da jornada ou a interrupção temporária do contrato de trabalho. A realidade
da pandemia no universo jurídico está preocupante, mas não podemos entrar em pânico.
Tanto as autoridades administrativas, quanto
a população, devem adotar medidas inéditas
de superação, para que todos possam superar esta crise, de forma a obter certo controle
sobre o impacto da pandemia nas relações
jurídicas entre administração e administrados
e entre particulares. Nosso ordenamento jurídico já possui medidas excepcionais em situações de calamidade, porém a pandemia nos
provou que tais medidas tradicionais e rígidas
do princípio da legalidade, precisam ser viabilizadas, o que tem sido feito, porém temos
sempre que primar que tais medidas flexíveis,
devem ser caracterizadas como urgentes, ou
seja, as atuações administrativas normativas
ou concretas devem ser excepcionais, temporárias e proporcionais, baseadas no princípio
da juridicidade, sempre em prol do atingimen-

to do interesse da coletividade, à luz da Constituição Federal.
CcV - Como enxerga a atividade contratual
do país nesse momento de pandemia? Como
avalia a questão do respeito aos contratos?
Armando Rovai - Neste aspecto, verifica-se
que a atividade produtiva do Brasil está sofrendo forte retração, decorrente da expansão
geométrica do novo coronavírus. Tratando-se
de contratos, as consequências são o potencial
descumprimento de cláusulas e condições dos
mais diversos tipos de contratos, sejam eles, o
de fornecimento de mercadorias, prestação de
serviços, locação, construção civil etc. Porém
o que deve ser ressaltado neste momento é
que as partes contratantes têm de se ater ao
conceito de solidariedade, promovendo ajustes nas relações com o intuito de promover a
continuidade da atividade econômica e a diminuição da inadimplência, seguindo as diretrizes contidas no Código Civil, principalmente,
com as alterações promovidas recentemente pela Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica (Lei 13.874/2019), que traz nova
redação aos artigos 421 e 421-A. Em caráter
excepcional, a referida previsão legal, nos traz
a tutela sinalagmática, ou seja, por se tratar
de momento distinto do usual, a Justiça deve
impor aos contratantes iguais sacrifícios e

“Os cartórios de protestos
podem promover a
composição entre as
partes, possibilitando um
abatimento no valor do
débito, a fim de garantir a
manutenção dos empregos,
desenvolvimento da
atividade econômica
interna, sempre se pautando
pela solidariedade que o
momento preconiza”
benefícios. De forma que haja a solidariedade
entre as partes, promovendo a continuidade
da atividade econômica e evitando que ocorra
o enriquecimento indevido de qualquer uma
das partes.
CcV - Como os cartórios podem auxiliar a
amenizar os efeitos da crise do coronavírus
na esfera jurídica brasileira por meio de
seu trabalho de segurança jurídica?
Armando Rovai - Os Cartórios podem ter
uma função bastante significativa no auxílio
ao cumprimento dos contratos, uma vez que
os cartórios de protestos podem promover
a composição entre as partes, possibilitando
um abatimento no valor do débito, a fim de
garantir a manutenção dos empregos, desenvolvimento da atividade econômica interna,
sempre se pautando pela solidariedade que o
momento preconiza. Por fim, deve ser observado que as partes devem tentar acordos e dilações dos prazos de pagamento antes de protestar os títulos, uma vez que o protesto pode
causar prejuízo ao devedor, visto que terá
maiores dificuldades na obtenção de crédito,
o que é de suma importância neste momento.
CcV - Durante a pandemia do coronavírus,
a Corregedoria Nacional de Justiça editou
dois provimentos relacionados ao Protesto
de Títulos, o nº 97 e o nº 98, que permitem a virtualização dos serviços por meios
eletrônicos. Como enxerga a importância
desses Provimentos?
Armando Rovai - Em virtude da crise que se
originou por causa da pandemia do coronavírus todas as medidas que visem à diminuição
das aglomerações e deslocamentos da população devem ser vistas com bons olhos, como
o caso das cobranças e protestos realizados
por meio digital. Por outro lado, cabe mencionar, que o momento como já salientado
deve ser de solidariedade entre as pessoas,
devendo o protesto ser o último meio a ser
utilizado na cobrança de dívidas, uma vez que
a pessoa protestada pode ter dificuldades na
obtenção de créditos pessoais, financiamentos
ou empréstimos, que neste momento, podem
ser essenciais para manutenção e custeio de
despesas básicas. Posto isto, ressalta-se que

os cartórios devem ter um papel fundamental na negociação das dívidas e na proteção
da população mais necessitada, fomentando a
aplicação de reduções nas dívidas, concedendo prazos dilatados para que os cidadãos possam adimplir com suas obrigações, bem como
primando pela não aplicação dos juros e das
multas previstas.
CcV – O protesto é a primeira atividade extrajudicial 100% digital do país, possibilitando negociações através de uma Central
de Serviços Eletrônicos. Como essa virtualização do serviço e o ambiente digital podem ser úteis no processo de recuperação
da economia do nosso país?
Armando Rovai - A virtualização dos serviços dos Cartórios de Protestos demonstra um
avanço na forma de recuperação de créditos,
por meio de uma maior eficiência e agilidade.
Neste momento, este sistema auxiliará para
que as pessoas possam negociar as dívidas,
sendo que os credores, observando a gravidade do momento e a necessidade de solidariedade, devem conceder boas reduções para
que os devedores possam adimplir com suas
dívidas e recuperar a economia.
CcV - Uma das formas de ajudar na retomada da economia do país é a plena aplicação
do Provimento nº 72, que dispõe sobre medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas diretamente
nos cartórios de Protesto. Essa é uma forma
de ajudar na retomada do cenário econômico?
Armando Rovai - Com certeza esta forma de
recuperação e negociação de créditos é uma
forma de recuperação da economia, porém
nosso País não passa somente por uma crise
econômica, mas também por uma pandemia,
gerando inúmeras mortes. Posto isto, deve ser
observado que as pessoas devem se unir para
superar a crise, sempre tendo em vista a solidariedade e o princípio da caridade em um
momento tão delicado, como já dizia Paulo de
Tarso “A caridade é paciente, é benigna; a caridade não é invejosa, não obra temerária nem
precipitadamente, não se ensoberbece, não é
ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga
com a injustiça, mas folga com a verdade”. Ou
seja, o governo, empresa e os cidadãos devem
andar juntos para a superação da crise, dilatando os prazos de pagamento, concedendo
descontos e abonando o que for possível para
fomentar a recuperação da economia.
CcV - Do ponto de vista jurídico, o que poderia ser feito para que o País consiga superar
essa crise e não avance em propostas que
desrespeitam o universo dos negócios?
Armando Rovai - Sob a ótica do ponto de vista estritamente jurídico podem ser editadas
normas e medidas provisórias que visem a
manutenção do emprego, dilação dos prazos
para pagamento dos tributos e alteração de
prazos para realização de atos societários. No
que concerne ao Direito Tributário observamos que o Poder Público adotou medidas e
editou instruções normativas prorrogando a
data de pagamento dos tributos, no caso do

imposto de renda o prazo foi adiado em 3 meses, da mesma forma que ocorreu com o ICMS
e o ISS. Acerca do Direito Societário, a Medida
Provisória 931/20, como implemento para
que haja a desburocratização dos atos societários, bem como primando pelo isolamento
social e saúde da população, em seus artigos
7º, 8º e 9º alterou as redações sobre a forma
de realização de reuniões e assembleias nas
Sociedades Limitadas, Anônimas e Cooperativas. Esclarece-se que tal mudança legislativa
permite a realização destes atos societários
por meio de videoconferência, permitindo,
ainda, que o sócio exerça seu direito de voto,
conforme manda o diploma legal brasileiro,
de maneira digital. Na área da Infraestrutura
foram editadas as Medidas Provisórias 949
e 950 ambas de 2020, auxiliando o setor de
Minas e Energia, estabelecendo que a União
subsidiará, integralmente, a conta de luz, no
período compreendido entre os meses de abril
a junho deste ano, dos consumidores de baixa
renda, garantido o acesso à energia para até 9
milhões de famílias.
CcV – Quais outras áreas estão sendo afetadas pela atual crise de pandemia mundial?
Armando Rovai - Na esfera do Direito Internacional verifica-se uma crise global decorrente
da pandemia, podendo gerar a pior recessão
econômica desde a quebra da bolsa de Nova
Iorque em 1929, segundo dados da imprensa
mundial. O comércio mundial já está sendo
afetado, tanto pela quebra da oferta, por causa
da interrupção de fornecimento em diferentes cadeias produtivas, quanto pela demanda
por causa da perda de renda e do desemprego, o que demonstra que teremos de ter um
momento de união e solidariedade entre as
nações. Quanto aos direitos humanos temos a
situação de tentar proteger os elementos básicos da dignidade da pessoa humana e da erradicação da pobreza, sendo que o governo tem
adotado medidas para preservar o emprego e
auxiliar os trabalhadores que estão perdendo
seus empregos ou tendo seus salários reduzidos em um momento em que o isolamento
social é, extremamente, necessário.

“Os cartórios devem ter
um papel fundamental na
negociação das dívidas e na
proteção da população mais
necessitada, fomentando
a aplicação de reduções
nas dívidas, concedendo
prazos dilatados para que os
cidadãos possam adimplir
com suas obrigações, bem
como primando pela não
aplicação dos juros e das
multas previstas”.
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“O Protesto permite que seja exercido
o direito de defesa por parte do usuário”
Segundo o secretário especial de Defesa do Consumidor de São Paulo, Fernando Capez, quanto mais
cedo o País conseguir retomar a atividade econômica, menor será o impacto na vida das pessoas
Com o avanço da pandemia do coronavírus,
consumidores de todo o Brasil tem feito crescer os índices de reclamações em instituições
de Defesa do Consumidor. Desde meados de
março, a população tem enviado relatos de
aumentos injustificados de preços de álcool
em gel e outros itens às redes sociais do Procon-SP. Até o dia 27 de abril, foram recebidos
2.303, o que representa uma alta de 832%
nas denúncias.
Secretário especial de Defesa do Consumidor de São Paulo, Fernando Capez, que também é o atual diretor executivo da Fundação
Procon-SP, afirma que os Cartórios de Protesto são importantes para fins de transparência
e preservação dos direitos do devedor. Para
Capez, “a formalização do instrumento do Protesto permite que seja exercido o direito de
defesa por parte do usuário”.
Em entrevista à Revista Cartórios com
Você, Capez, que já foi deputado estadual
por três mandatos, diz que é preciso evitar
o confronto e preservar o bom senso para
que o país atravesse a crise provocada pela
Covid-19.
Mestre pela Universidade de São Paulo (USP) e Doutor em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
Capez, que já foi deputado estadual por três
mandatos, diz que é preciso evitar o confronto e preservar o bom senso para que o país
atravesse a crise provocada pela Covid-19 e
que as renegociações são necessárias neste
momento de pandemia em que as bases do
negócio jurídico foi afetada.

“Sem os processos de
digitalização, todas as
relações econômicas já
estariam paradas”
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O diretor executivo da Fundação Procon-SP, Fernando Capez, diz que a entidade está atenta aos golpes aplicados pela
internet durante a pandemia

CcV - Pesquisa do instituto Locomotiva indica que 91 milhões de brasileiros - o equivalente a 58% da população adulta do País
- deixaram de pagar em abril pelo menos
uma das contas referentes ao consumo de
março. Qual avaliação faz desses números?
Fernando Capez - Evidentemente que houve
uma queda abrupta no poder aquisitivo médio
da população. A população hoje, quem é empresário está sem produzir, sem empreender,
quem é assalariado está perdendo emprego
tendo redução nos seus vencimentos e isso
está repercutindo diretamente no pagamento das contas. No Procon-SP, temos recebido
nos últimos 20 dias só denúncias de abuso
no preço do gás e produto da cesta básica.
Inicialmente, as reclamações eram com voos
cancelados e pacotes turísticos e shows. Num
agravamento da crise, nós estamos agora enfrentando um problema maior. As pessoas estão preocupadas em se alimentar. É evidente
que ela vai deixar de pagar outras contas para
poder comprar comida, para comprar alimento. É mais ou menos esperada com um efeito
colateral da crise na saúde o abalo econômico
da população.
CcV - Como avalia o cenário econômico
do País com a crise do coronavírus? Já há
como fazer uma projeção e um diagnóstico
de como nossa economia será afetada em
decorrência da Covid-19?
Fernando Capez - A gente imagina que isso
deva impactar diretamente no PIB do País e
nas contas, no orçamento dos Estados e municípios. Isso deve acarretar dificuldades para
pagamento da folha de pessoal, Estados e municípios. Pagamento dos compromissos como
rolagem da dívida interna, dívida com União.
E também, evidentemente, isso vai acarretar uma grande crise econômica com várias
empresas quebrando. Quanto mais cedo nós
conseguirmos retomar a atividade econômica, menor o impacto. Mas a prosseguir nas
perspectivas até setembro essa crise, as consequências serão catastróficas. Inclusive, com
a regressão do crescimento do PIB.
CcV - Muitas são as formas de cobranças
que existem hoje em nosso país. Os cartórios possibilitam que os usuários usem
o instrumento do Protesto para quitar dívidas e renegociar valores inadimplentes.
Como avalia a importância do instrumento
do Protesto para a economia do país?
Fernando Capez - As empresas que fazem
restrição de crédito queriam efetuar essa restrição sem passar pelo cartório. Mas é muito importante o cartório, pois a formalização
do instrumento do Protesto permite que seja

exercido o direito de defesa por parte do
usuário, de maneira que a pessoa antes de
ter o seu nome inscrito como mau pagador,
e quando sofrer uma execução, é necessário a
formalização de um documento público pelo
cartório. Portanto, acho importante para fins
de transparência e preservação dos direitos
do devedor.
CcV - Como a virtualização dos serviços e
o ambiente digital de cada empresa podem
ser úteis no processo de recuperação da
economia do nosso País?
Fernando Capez - Sem os processos de digitalização, todas as relações econômicas
já estariam paradas. De uma maneira ou de
outra, os serviços de alimentação, padarias,
restaurantes, estão sobrevivendo a custa dessas entregas de encomendas feitas online.
As próprias vendas de produtos essenciais à
distância, também farmácias, mesmo aquelas que permaneceram abertas, compras de
eletrodomésticos, e outros itens necessários
só sobrevivem mediante o comércio eletrônico. Acho que essa é uma tendência que deve
ser estimulada e toda essa modernidade traz
avanços com riscos inerentes. E o Procon-SP
está atento para os golpes aplicados pela internet.
CcV - Durante a pandemia do coronavírus,
aumentaram-se os períodos de renegociação para possibilitar o pagamento das contas inadimplentes. Como avalia essa medida?
Fernando Capez - Como a crise econômica
afetou todos os contratos de relação de consumo, inclusive das instituições financeiras,
o Procon-SP está estimulando que as partes
renegociem o contrato. Que elas voltem a conversar para tentar manter ao máximo possível
o equilíbrio que existia antes da crise. Renegociação é necessária porque o coronavírus afetou a base do negócio jurídico. Ela foi sensivelmente modificada. Essa alteração pode ter
provocado um desequilíbrio na relação entre
as partes. Como há um princípio geral no Direito que veda o enriquecimento sem causa,
ninguém pode ter vantagem sobre ninguém.
É necessário sim essa renegociação e uma
renegociação baseada no princípio da boa-fé
objetiva. Ambas as partes se colocando uma
no lugar da outra para negociar. Só assim que
sairemos da crise.
CcV - Como avalia os direitos dos consumidores durante essa pandemia? Como fazer
para renegociar dívidas sem cair na inadimplência?
Fernando Capez - De maneira geral, temos

“A recuperação econômica
do País se dará mediante o
corte de despesas públicas.
A redução das despesas,
uma vez que a receita
também encolherá.”

defendido a preservação das relações contratuais e que as dívidas continuem sendo pagas.
Que as prestações continuem sendo feitas
também, ainda que o serviço vá ser reposto
posteriormente, de modo a não interromper
os contratos em andamento. Evidentemente,
que sempre baseado na boa-fé. Quem estiver
enfrentando dificuldades para honrar seus
compromissos deve procurar o fornecedor,
ou instituição financeira, e tendo dificuldade
o Procon para mediar essa relação.
CcV - Em um futuro próximo, como avalia um plano de resgate econômico para o
país? Acha que o instrumento do Protesto
poderia ajudar nessa saída da crise?
Fernando Capez - A recuperação econômica
do País se dará mediante o corte de despesas públicas. A redução das despesas, uma
vez que a receita também encolherá. E isso
só pode ser conseguido mediante parcerias
público-privadas e privatização no momento
em que as empresas estiverem valendo o suficiente para se caracterizar um bom negócio
para o Estado e para o Poder Público. No mais
é procurar os órgãos de fiscalização agirem
com equilíbrio, preservando ao máximo as relações de consumo e evitando uma quebradeira geral. Bom senso, serenidade e equilíbrio.
Essa é a receita para sairmos da crise.
CcV - Qual a recomendação do Procon para
os consumidores que estão enfrentando a
inadimplência?
Fernando Capez - Não pagarem nenhum preço que seja abusivo, denunciarem ao Procon
qualquer aumento que perceberem, qualquer
irregularidade pelo site proconsp e procurar
nesse momento se envolver mais com o espírito de solidariedade e o bom senso, mantendo
harmonia nas relações contratuais e procurando conversar com boa-fé e transparência
para recompor alguma situação que não possa mais honrar momentaneamente. Sempre
através da conversa e da negociação. Evitar ao
máximo o confronto.
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