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Os novos tabeliães deverão transmitir e-mail para
cra.sp@protesto.com.br informando o número da nova
conta bancária para depósito dos valores dos
emolumentos pela rede bancária.

No e-mail, além dos dados da conta, informar o nº do CPF
(se estiver em nome do titular) ou do CNPJ (se estiver a
conta em nome do tabelionato).

OBS: em alguns bancos pode haver demora de alguns dias
para os recursos serem creditados na nova conta.



ITEM 6.1 – NOTAS EXPLICATIVAS DA TABELA DE PROTESTO 
(ANEXA À LEI ESTADUAL Nº 11.331/2002)

- Por ocasião do cancelamento, o ex-titular ou ex-designado tem 
direito a receber do novo titular: 

a) as despesas com intimação

b) 2/3 dos valores dos emolumentos devidos pelo cancelamento



- Escrituração em livro próprio, especialmente aberto 
para esse fim 

- Prazo: cinco anos, contados da assunção da 
titularidade pelo novo tabelião 



- O novo tabelião deverá efetuar o recolhimento por 
inteiro dos repasses (Estado, Ipesp, TJ-SP, Fundo do 
Registro Civil e Santa Casa)  

- Após feitos o recolhimento acima, os valores deverão 
ser repassados ao tabelião ou ao preposto designado 
que lavraram o protesto (ou na falta destes, a quem de 
direito)



NOTA EXPLICATIVA Nº 6.1 DA TABELA IV – DOS TABELIONATOS
DE PROTESTO DE TÍTULOS

6.1 – Na vacância da serventia de protesto deverão ser
contabilizados em livro próprio e repassados ao final de cada
mês, ao ex-titular, ou designado, responsável pela lavratura do
protesto, ou na falta destes, a quem de direito, e pelo período de
5 (cinco) anos, os valores das despesas do protesto e de duas
terças partes dos valores dos emolumentos fixados no item 2,
recebidos pela serventia por ocasião do cancelamento do
protesto.

LEI ESTADUAL Nº 11.331, de 26 de dezembro 

de 2002



Resumindo:

a) Contabilizar em livro próprio a quantia dos emolumentos 
relativos a 2/3 do valor total do cancelamento;

b) Repassar ao responsável pela serventia à época da lavratura 
do protesto, ou, na falta deste,  a quem de direito;

c) O repasse deverá perdurar pelo período de 5 (cinco) anos, 
contados da investidura do novo tabelião; e

d) Integra o repasse o valor das despesas com intimação mais os 
2/3 do valor dos emolumentos fixados no item 2 da tabela 



Acesse www.extrajudicial.tjsp.jus.br

 Fazer as alterações cadastrais pertinentes

 a partir da senha do interino, criar nova senha

 caso o interino não forneça a sua senha, pedir nova
senha para a CG por meio do e-mail:
dicoge5.1@tjsp.jus.br

 Fazer as declarações semanais e mensais

http://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/
mailto:dicoge5.1@tjsp.jus.br


Verificar se o Corregedor Permanente expediu Portaria 
fixando o valor da intimação (vide item 49, Cap. XV)

NSCGJ, Cap. XV

Item 49. A despesa de condução a ser cobrada pelas 
intimações procedidas diretamente pelo tabelionato 
devem ser fixadas pelo Juiz Corregedor Permanente, em 
atenção às peculiaridades da comarca, e incumbirá ao 
tabelião provocar essa providência.



Verificar a existência dos livros obrigatórios: Normas de 
Serviço; Registro Diário da Receita e da Despesa; Visitas e 
Correições; e Normas do Pessoal. Assim também com 
relação aos classificadores obrigatórios

Efetuar a conferência dos livros de protesto e de 
protocolo (em suporte papel ou eletrônicos), a fim de 
detectar a falta de qualquer um deles



 O desaparecimento e/ou danificação de
qualquer livro deverão ser imediatamente
comunicados ao Corregedor Permanente da
Comarca e à Corregedoria Geral da Justiça (item
47, do Cap. XIII das NSCGJ)



 Prazo de 7 (sete) dias, contados da entrada em
exercício, para a inscrição dos novos tabeliães perante
a Secretaria da Fazenda (art. 1º, parágrafo 1º, item 2,
da Portaria CAT nº 15/2012).

Portaria CAT nº 15, de 9.2.2012, publicada no D.O. de
16.12.2012, com as alterações introduzidas pela Portaria CAT
nº 42, de 13.05.2013.

A portaria disciplina a inscrição dos responsáveis pelo exercício
da atividade notarial ou de registro no cadastro da Secretaria
da Fazenda (artigo 2º do Decreto nº 5.686, de 21.1.2011).



 Acessar www.fazenda.sp.gov.br e clicar em “produtos e 
serviços”, depois em “cartórios”. 

http://www.fazenda.sp.gov.br/




O QUE É?

A CRA-SP é um sistema que permite o envio e recepção de
arquivos eletrônicos contendo títulos a protesto, de forma
centralizada, para os Tabelionatos de Protesto do Estado de São
Paulo.

O funcionamento da CRA-SP está regulamentado nos itens 129 a
137 do Capítulo XV das NSCGJ.

O principal objetivo da C.R.A-SP é disponibilizar para os
apresentantes, principalmente os bancos, um meio de enviar os
títulos para todos os tabelionatos do Estado por um único canal.



Não há custo para a participação dos tabelionatos

no processo. Os sistemas do
tabelionato/distribuidor deverão estar
preparados para o processamento dos arquivos.





CENPROT – O PROTESTO DE TÍTULOS NA ERA DIGITAL

“Tudo sobre Protesto em um só 
lugar”

 Instrumento Eletrônico

 Anuência Eletrônica

 Cancelamento Eletrônico

 Certidão Eletrônica

 Consulta gratuita

 Informações sobre Protesto



CENPROT – O PROTESTO DE TÍTULOS NA ERA DIGITAL

O usuário poderá...

 Realizar vários processos pela 

Internet, de forma centralizada 

e sem ir ao cartório

 Apresentantes, Credores, 

Devedores de Cartórios

 Acessar documentos digitais

 Instrumento de Protesto, 

certidão e anuência

 Acessar, Imprimir, Baixar e 

verificar autenticidade.

 Gerenciar os processos



CENPROT – O PROTESTO DE TÍTULOS NA ERA DIGITAL

Bases tecnológicas:

 Site seguro e disponível 24 horas

 Desenvolvido com tecnologia 

atual

 Hospedado em ambientes 

seguros e com redundâncias

 Documentos digitais assinados 

com certificado digital ICP-BR, 

com respaldo legal

 Acesso a funções críticas com 

certificado digital



CONTATOS 
Maiores esclarecimentos: 
 JOSÉ VILSON ROSSI 

TELEFONE: (11) 3111-6550/ 94765-9960

E-MAIL: josevilson@ieptbsp.com.br

 MARCELO AMARAL

TELEFONE: (11) 3111-6550 / 94765-9961

E-MAIL: m.amaral@ieptbsp.com.br

 MICHELLE ARRUDA

TELEFONE: (11) 3113-6904 / 94765-9962

E-MAIL: m.arruda@ieptbsp.com.br

 REINALDO VELLOSO DO SANTOS 
TELEFONE: (19) 3794-5523

E-MAIL: contato3@protestocampinas.com.br

 JOSÉ CARLOS ALVES

TELEFONE: (11) 3101-2012 / 99933-2794

E-MAIL: josecarlos@primeiroprotestosp.com.br
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