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Central de serviços eletrônicos

compartilhados - CENPROT



▫ novas tecnologias
▫ novos atores
▫ nova legislação

Necessidade de adequação a esse novo 
cenário

Ambiente de 

negócios
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Mais cidadania financeira

Legislaçao mais moderna

SFN mais eficiênte

Crédito mais barato

Agenda BC+



LEI 13.775/2018

Exigências

Art. 8º A Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 41-A. Os tabeliães de protesto manterão, em âmbito nacional, uma central nacional de 

serviços eletrônicos compartilhados que prestará, ao menos, os seguintes serviços: 

I - escrituração e emissão de duplicata sob a forma escritural, observado o disposto na legislação 

específica, inclusive quanto ao requisito de autorização prévia para o exercício da atividade de 

escrituração pelo órgão supervisor e aos demais requisitos previstos na regulamentação por ele 

editada; 

II - recepção e distribuição de títulos e documentos de dívida para protesto, desde que escriturais; 

III - consulta gratuita quanto a devedores inadimplentes e aos protestos realizados, aos dados 

desses protestos e dos tabelionatos aos quais foram distribuídos, ainda que os respectivos títulos e 

documentos de dívida não sejam escriturais; 

IV - confirmação da autenticidade dos instrumentos de protesto em meio eletrônico; e

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/213435362/art-8-da-lei-13775-18
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127096/lei-9492-97
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/213435360/art-8-inc-iv-da-lei-13775-18


LEI 13.775/2018

Exigências

V - anuência eletrônica para o cancelamento de protestos. 

§ 1º A partir da implementação da central de que trata o caput deste artigo, os tabelionatos de 

protesto disponibilizarão ao poder público, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às 

informações constantes dos seus bancos de dados. 

§ 2º É obrigatória a adesão imediata de todos os tabeliães de protesto do País ou responsáveis 

pelo expediente à central nacional de serviços eletrônicos compartilhados de que trata o caput 

deste artigo, sob pena de responsabilização disciplinar nos termos do inciso I do caput do art. 31 da 

Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.”

Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial.

Data da Publicação: 21 de dezembro de 2018.

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/213435358/art-8-2-da-lei-13775-18
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11295602/inciso-i-do-artigo-31-da-lei-n-8935-de-18-de-novembro-de-1994
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11295627/artigo-31-da-lei-n-8935-de-18-de-novembro-de-1994
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103881/lei-dos-notários-e-registradores-lei-8935-94


CNP x CENPROT

CNP – Consulta Nacional de 
Protesto

• Adesão Facultativa;

• Arquivo de dados simplificado;

• Somente títulos Protestados e 
Cancelados;

• Obrigatório importação Legado de 5 anos;

• Prazo não estabelecido;

• Sem penalização;

• Adesão Compulsória (Art. 41-A, § 2º);

• Arquivo de dados qualificado;

• Informação de todos os atos praticados;

• Importação de qualquer período
disponível;

• Prazos e procedimentos de serviços 
estabelecidos;

• Penalização disciplinar (Art. 31, Lei 
8935/94);

CENPROT Nacional



CENPROT

A CENPROT disponibiliza aos usuários dos tabelionatos de protesto, os seguintes  serviços eletrônicos: 

Central de 
Duplicatas

1

CRA

2

Consultas

3

Instrumento
Protesto

4

Central de 

escrituração e 

emissão  de 

duplicatas

Recepção e 

distribuição de 

títulos (CRA)

Consulta 

pública e 

gratuita.

Acesso às 

informações 

pelo poder 

público

Acesso ao 

Instrumento de 

Protesto 

eletrônico

Confirmação  

autenticidade 

do IP eletrônico

Anuência e 
Cancelamento

5

Certidão

6

Declaração de 

anuência 

eletrônica

Pedido de 

cancelamento 

de Protesto

Pedido de 

certidão digital

Acesso à 

certidão digital

Confirmação  

autenticidade



CENTRAL DE DUPLICATAS

Funcionalidades

• Apresentação, aceite, devolução e formalização da prova do pagamento;

• Controle e transferência da titularidade;

• Prática de atos cambiais sob a forma escritural, tais como endosso e aval;

• Inclusão de indicações, informações ou de declarações referentes à operação com base na qual a 

duplicata foi emitida ou ao próprio título; e 

• Inclusão de informações a respeito de ônus e gravames constituídos sobre as duplicatas.



CRA : CENTRAL DE RECEBIMENTO DE ARQUIVOS

Funcionalidades

• Recepção e distribuição de títulos para protesto.

(As atuais ferramentas disponíveis na CRA atende aos requisitos especificados).

Serão disponibilizadas ferramentas que possibilitam o envio de títulos a CRA através da emissão de 

NF-e e arquivo CNAB.

O Cenprot dará visibilidade e fomentará a captação de títulos para protesto



CONSULTAS

Funcionalidades

• Consulta gratuita quanto a devedores inadimplentes e aos protestos realizados, aos dados 

desses protestos e dos tabelionatos aos quais foram distribuídos, ainda que os respectivos 

títulos e documentos de dívida não sejam escriturais.



Instrumento de Protesto Digitalizado
x 

Instrumento de Protesto Eletrônico

Instrumento de Protesto 
Digitalizado

• Selo Físico;

• Originalmente emitido em papel;

• Arquivo de Imagem;

• Representação eletrônica do conteúdo;

• Assinatura de próprio punho;

• Controle de emissão;

• Autenticação de conteúdo;

• Utilizado para realizar o Cancelamento;

• Selo Eletrônico;

• Originalmente Nato-Digital;

• Arquivo P7S (CADES);

• Arquivo com validade jurídica;

• Assinatura Digital ICP-Brasil;

• Se impresso, papel de segurança;

• Autenticação de validade;

• Cancelamento por meio de anuência eletrônica;

Instrumento de Protesto Eletrônico



INSTRUMENTO DE PROTESTO

Instrumento de Protesto Digitalizado

• Os documentos deverão apresentar “impresso” a “Chave Única”;

Instrumento de Protesto Eletrônico

Transforma o instrumento de protesto, atualmente impresso em documento digital com valor 

jurídico.

• Instrumento de protesto gerado pelo cartório, em arquivo PDF-A, assinados no padrão 

CADES, com certificado ICP-BR, formato A3;

• Os documentos deverão apresentar “impresso” a “Chave Única”;

A autenticidade do documento será realizada por meio do Cenprot;



A- Mensagem para verificação de autenticidade

“Para conferência, acesse o site 
https://www.cenprotnacional.org.br e informe
o código <chave única>”

B- Instrumento de Protesto Eletrônico

“Documento assinado digitalmente por
<escrevente>, nos termos da MP 2.200-2, de 
24/08/2001.”

INSTRUMENTO DE PROTESTO

https://www.cenprotnacional.org.br/


ANUÊNCIA E CANCELAMENTO DE PROTESTO

Funcionalidades

• O usuário Credor/Sacador realizará a declaração de anuência eletrônica de título protestado, 

por meio do  Cenprot, gerando a autorização de cancelamento (anuência), assinado com 

certificado digital válido, ICP-Brasil, formato A1 ou A3.

• O usuário Devedor poderá realizar o cancelamento no Cenprot de um ou mais títulos 

protestados que já tenham anuência registrada. 

• Caso o título protestado não seja localizado, o usuário Credor/Sacador poderá preencher a 

carta de anuência com os dados manualmente, assinar digitalmente utilizando certificado

digital válido, ICP-Brasil, formato A1 ou A3;

• O cartório deverao validar os dados da carta de anuência e informar os valores de 

emolumentos relativos ao cancelamento no Cenprot. O cancelamento somente ficará 

disponivel ao Devedor após validação. 



CERTIDAO

Funcionalidades

• Solicitação de pedido de certidão (positiva ou negativa) para qualquer cartório de protesto do 

Brasil; 

• As certidões eletrônicas deverão ser emitidas em arquivo PDF-A , assinados no padrão 

CADES, com certificado ICP-BR, formato A3;

• As certidões eletrônicas ficarão disponíveis no Cenprot;

• Os usuários poderão validar a autenticidade da certidão por meio do Cenprot.



CENPROT

Dados Requeridos

Nome (Razão Social)

Documento (CPF / CNPJ)

Endereço – Bairro – Cidade – CEP - UF

Apresentante

Nome (Razão Social)

Documento (CPF / CNPJ)

Endereço – Bairro – Cidade – CEP - UF

Sacador/Vendedor

Nome (Razão Social)

Documento (CPF / CNPJ)

Endereço – Bairro – Cidade – CEP - UF

Cedente / Beneficiário

Número do Título

Data de Emissão

Data de Vencimento

Espécie – Aceite – Endosso

Valor do Título

Valor do Saldo a Protestar

Título

Número do Protocolo

Data do Protocolo

Ocorrência (Protestado – Pago – Cancelado –

etc…)

Data da Ocorrência

Chave Única (Instrumento de Protesto)

Faixa do Título (Tabela de Custas)

Protocolo



CENPROT

Fluxograma Operacional

Cartóri
o

Estadua
l

Cenprot

Base de 
Dados

CNP

Base de 
Dados

Cenprot

• O IEPTB Estadual pode 

manter opcionalmente a 

base de dados.

• Quando o cartório 

enviar os dados para o 

Cenprot, os dados do 

CNP são desativados.

• O fluxo de arquivos da 

CRA não se altera.

X



CENPROT

Adequação dos Cartórios

• Realizar o aceite ao Convenio de Adesão ao Cenprot Nacional;

• Atualizar as informações do Cartório / Cadastro de Escreventes / Usuários / Favorecidos / 
Feriados;

• Ajustar o sistema do cartório para geração do arquivo de dados do Cenprot, conforme Layout 
XML;

• Enviar arquivo de dados Cenprot com o legado de 5 anos;

• Enviar arquivo diário de dados Cenprot; 

• Ajustar o sistema do cartório para emissão do instrumento de protesto (Digitalizado ou 
Eletrônico);

• Configurar a tabela de custas e emolumentos do cartório no Cenprot.



TERMO DE ADESAO A CENPROT NACIONAL

Serviços

• Solicitações de orçamento para Certidão, Cancelamento de Protesto e validação da 

“Declaração Eletrônica de Anuência” realizadas até às 12h, devem ser executadas 

pelo CARTÓRIO até as 16hrs do mesmo dia; 

• Solicitações de orçamento para Certidão, Cancelamento de Protesto e validação da 

“Declaração Eletrônica de Anuência” realizadas após às 12h, devem ser 

executadas pelo CARTÓRIO até as 11hrs do dia seguinte; 



TERMO DE ADESAO A CENPROT NACIONAL

Serviços

• Solicitações de emissão de Certidão, com seu respectivo comprovante de 

pagamento, realizadas até às 12h, devem ser emitidas pelo CARTÓRIO até as 

18hrs do mesmo dia; 

• Solicitações de emissão de Certidão, com seu respectivo comprovante de 

pagamento, realizadas após às 12h, devem ser executadas pelo CARTÓRIO até as 

14hrs do dia seguinte; 



TERMO DE ADESAO A CENPROT NACIONAL

Serviços

• Solicitações de Cancelamento, com seu respectivo comprovante de pagamento, 

realizadas até às 12h, devem ser realizadas pelo CARTÓRIO até as 18hrs do 

mesmo dia, enviando a ocorrência de CANCELADO no “ARQUIVO DIÁRIO” do 

próximo movimento; 

• Solicitações de Cancelamento, com seu respectivo comprovante de pagamento, 

realizadas após às 12h, devem ser realizadas pelo CARTÓRIO até as 18hrs do dia 

seguinte, enviando a ocorrência de CANCELADO no “ARQUIVO DIÁRIO” do 

próximo movimento; 



CENPROT

Documentação Técnica

DevOps https://dev.azure.com/IEPTB-BR/Public

• Layout em PDF para orientação dos campos (Descrição – Conteúdo)

• Arquivo PNG (Hierarquia de Atributos – Tags)

• Arquivo XSD (Regras de Validação – Tipo de Campo – Formato) Versão 1.14

• Exemplos XMLs (Valid_full.xml e Invalid.xml)
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Obrigado
Luiz Paulo

consultaprotesto@cartoriosdeprotesto.org.br

Whatsapp: (11) 99659-0815

mailto:consultaprotesto@cartoriosdeprotesto.org.br

