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Introdução

O sistema controla todas as ocorrências do título desde o apontamento até a conclusão:

• Apontamento com apenas uma digitação dos dados para criação dos livros e pastas, de: Apontamentos, Pagamentos, Retirados, Protestos e 
Cancelados.

• Apontamentos com devedor principal e co-devedor(es).

• Apontamentos de títulos com convênio que permite redução ou isenção de custas.

• Apontamento automático (sem necessidade de digitação manual), através de arquivo recebido do distribuidor ou direto dos portadores. 
Com devolução automática em caso de títulos com irregularidade. Com opção de criação de arquivo ou relação de retorno para o 
distribuidor, informando as ocorrências do dia.

• Cálculo automático das custas a serem cobradas do devedor na hora do apontamento.

• Ocorrências de devolução por irregularidade, retiradas, sustação judicial, pagamentos (em dinheiro ou cheque, com quitação do título só 
após compensação do cheque), protesto, cancelamento, suspensão judicial do protesto, reativação do protesto, cancelamento definitivo, 
etc...

• Impressão do aviso de intimação por protocolo e por dia, primeira impressão de todos apontados no dia, impressão só dos protocolos 
alterados no dia, opção de segundo aviso de intimação para os devedores não encontrados.

• Edital de intimação com alteração automática de data de comparecimento e protesto, com opção de edital local, edital em jornal em papel 
e em PDF para envio por e-mail.

• Impressão de certidões: Negativas e positivas (com busca automática pelo nome e CPF/CNPJ), de cancelamentos, de cheques e de 
apontamentos. Com controle de certidões emitidas por data e com valores.

• Cadastro de espécies de títulos e de bancos padrão Febraban.

• Cadastro das leis/normas e texto padrão para impressão automática do instrumento de protesto.

• Relatórios, de: Apontamentos, pagamentos, retirados, devolvidos, protestados, cancelados e sustados.

• Relação de ocorrências e classificação por faixa dos títulos para o distribuidor.

• Envio dos títulos protestados e cancelados para Serasa, SCI e Instituto de protesto, através de arquivo, sem necessidade de digitação 
manual.

• Controle de acesso por usuário e senha, podendo liberar ou bloquear (inclusões, alterações, exclusões e consultas) em todo o sistema, com 
gravação de histórico das ocorrências por protocolo de cada usuário.



Apontamento de títulos (tela 1).

• O apontamento é a porta de entrada do título no cartório, todos os dados referente ao título serão 
informados nesta tela: Datas (apontamento, intimação, comparecimento, protesto, edital e de ocorrência), 
portador, cedente, sacador, devedor, título, custas e diversas outras informações necessárias ao 
andamento do título no cartório.



Apontamento de títulos (tela 2).

• Nesta segunda tela do apontamento são apresentadas as informações da distribuição, valores das custas, 
dados do protestos (quando for o caso), ocorrência do título e outras informações.



Gravar documentos digitalizados de títulos

• O sistema permite gravar documentos digitalizados em anexo ao título em questão, armazenados em 
banco de dados, com uma maior segurança dos dados.



Consultas

• Filtros por diversos campos do apontamento, como por exemplo:  Data apontamento, data ocorrência, nº do 
protocolo, nome ou CPF/CNPJ do devedor, portador, sacador, cedente, livro e folha de protesto, etc...

• Ordenação da consulta por nº de protocolo, data de apontamento, data de ocorrência, devedor, portador, 
sacador, cedente, livro e folha de protesto.

• Com opção de impressão dos protocolos encontrados na consulta.



Intimação do devedor e co-devedor(es)

• A intimação pode ser impressa automaticamente de todos os protocolos apontados no dia (primeira impressão, 
neste caso o sistema não reimprime os protocolos já impressos, evitando desperdício de papel), só dos 
protocolos alterados, repetir todos (caso haja algum problema na impressora), impressão de 2º aviso (quando o 
devedor não é encontrado na 1ª intimação) ou individualmente.

• O sistema permite gerar intimação com o boleto para pagamento, facilitando assim o envio e o pagamento 
através de agências bancárias, lotéricas ou correspondentes.



Receber retorno do banco

• O sistema recebe arquivos de retorno do banco, de pagamentos debitados em conta, informando o 
pagamento das intimações que foram enviadas, fazendo a baixa da cobrança do título automaticamente.



Edital de intimação

• O Edital aproveita as informações digitadas no apontamento, sendo possível alterar a data de comparecimento 
e de protesto de forma automática.

• Pode ser intimado por edital o devedor principal e/ou o(s) co-devedor(es).

• Opção de impressão para edital local, edital em papel ou PDF para publicação em jornal.



Instrumento de protesto

• Protestar um protocolo individualmente ou todos os protocolos do dia automaticamente, o sistema não 
protesta título antes da data prevista para protesto, com numeração automática do livro de protesto. 

• Impressão do instrumento de protesto individual por protocolo ou de todos os protestados no dia, caso 
ocorra algum problema de impressão, o sistema permite reinicio sem repetir os protestos já impressos 
(evitando desperdício de papel)



Recebimento e envio de arquivos de títulos

• O recebimento de títulos permite fazer o apontamento automaticamente no banco de dados, sem necessidade 
de digitação manual, através de arquivo recebido do distribuidor ou do banco (portador), com devolução 
automática por irregularidade quando o título não atender todos os requisitos, sendo necessário apenas uma 
conferência.

• O envio de retorno de títulos, serve para informar diariamente o distribuidor ou o banco (portador), sem a 
necessidade de qualquer digitação manual, através de arquivo ou relação, sobre a atual ocorrência do título 
dentro do cartório.

• Homologado pela CRA (Central de remessa de arquivos), no padrão Febraban 4.3.



Cálculo de títulos para pagamento

• O cálculo é feito na hora do pagamento do título pelo devedor, os valores das custas já estão devidamente 
definidos no apontamento, porém, os juros sofrem alteração caso o título seja pago antes da data prevista, que 
neste caso é recalculado no ato do pagamento.

• O pagamento pode ser em dinheiro ou em cheque, caso seja pago em cheque o título permanece em aberto até 
a comprovação da compensação do cheque.

• No ato do pagamento é impresso um recibo como comprovante de pagamento do devedor.



Estorno de ocorrência de títulos

• O estorno desfaz qualquer ocorrência que o usuário possa ter feito por engano ou por outro motivo 
qualquer, o sistema sempre grava a ocorrência imediatamente anterior do título, com por exemplo: um 
título pago / retirado / protestado volta para apontado, um título cancelado volta para protestado.

• O estorno pode ser individual por protocolo ou em lote por ocorrência e por data, para maior segurança o 
estorno em lote só é aceito para os devolvidos e os protestados.

• O sistema não permite estornar um título protestado ou cancelado que já foi enviado para a Serasa/Boa 
Vista.



Certidão Negativa

• Ao digitar o nome e o número de documento da pessoa, o programa já faz uma busca no banco de dados 
para verificar se existe algum protesto, mostrando ao usuário a quantidade de protestos encontrados.

• A certidão Negativa utiliza papel com brasão e marca d’agua pré-impresso por gráfica.

• Impressão de recibo em papel razão ou formulário pré-impresso por gráfica.

FORMULÁRIO PRÉ-IMPRESSO POR GRÁFICA COM BRASÃO E DADOS DO CARTÓRIO E DO OFICIAL

CERTIFICO a pedido, que não  encontrei  qualquer

título protestado, em que seja devedor(a) ADEMIR  S.S.,  portador(a)

do CPF nº 532.149.609-97, MARINGA.**********************************

Buscas efetuadas no(s) último(s) 5 (cinco) anos.********************

Data de instalação deste serviço notarial, 14 de Janeiro de 1991.***

Era o que, na forma solicitada,  me  foi  pedido

certificar. Dou fé.*************************************************

MARINGA, 18 de Outubro de 2014

Certidão R$9,45(67 VRCs)

Busca    R$0,42( 3 VRCs)

Funarpen R$1,61

Total    R$11,48         ________________________________________

PC Help/11                    NOME DO OFICIAL DO CARTÓRIO

OFICIAL

Documento emitido às 15:54 hs - nº 148.946



Certidão Positiva

• A busca dos nomes pode ser pelo nome principal, pelo sobrenome e/ou pelo número do documento. Pode ser 
desde a fundação do cartório ou por período.

• A certidão Positiva utiliza papel branco tamanhos A4, Carta ou Oficio. 

• Impressão de recibo em papel razão ou formulário pré-impresso por gráfica.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS

NOME DO OFICIAL DO CARTÓRIO - OFICIAL

CNPJ nº 00.999.888/0001-00

RUA PIRATININGA, 55 - Fone 044-3333-2222 - CEP 87.000-000 - MARINGA-PR

CERTIDÃO EM BREVE RELATO

Fls. 1/1

CERTIFICO e dou fé que contra ANTONIO DE CAR. DE OLI.

Constam os protestos a seguir relacionados:

Protestado com o CPF nº 777.666.555-00.*******************************

Dt.prot. 01/06/2005 Livro 306 Fls 183V  nº título 0000010474XX

Dt.Vcto 15/05/2005 Esp. DMI  Valor R$ 15.274,00 Falta de PAGAMENTO

Portador: BANCO DO POVO UNIDO S/A

Cedente: PAU E PEDRA SC LTDA

Sacador: PAU E PEDRA SC LTDA Endosso: M

Certifico que a  presente  certidão  foi  solicitada

pelo(a)  Sr.(a)  ANTONIO CAR OLI, portador(a) do RG nº 705.689.280-91, 

para fins de cancelamento.

Buscas efetuadas desde 14 de Janeiro de 1991, data de instalação deste

serviço notarial.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

MARINGA, 18 de Outubro de 2011

Custas R$2,54 (29 VRCs)

Funarpen R$1,61

Total R$4,15         _________________________________________________

PC Help/11                       NOME DO OFICIAL DO CARTÓRIO

ESCREVENTE

Documento emitido às 16:07 hs - nº 1234



Controle das certidões emitidas

• O sistema permite ter o controle de todas certidões emitidas, filtrando por datas, nomes, tipo de certidão, usuário 
que emitiu e número da certidão.

• Possibilita fazer o cancelamento de certidões, baixa, e log das ocorrências desta certidão.



Enviar protestos para Boa vista/Serasa e Instituto de protestos

• Na opção de enviar os protestos, cancelamentos e suspensos para a Serasa, Boa vista e Instituto de protesto, é criado 
um arquivo pelo sistema, sem necessidade de digitação manual, o arquivo segue o padrão pré-definido pelas 
entidades.

• O sistema permite reenvio ou estorno de remessa.

• O envio de arquivo é independente do sistema de protesto, cada entidade tem o seu programa ou através de website. 

• O sistema não permite: Enviar um título duas vezes, enviar um cancelamento quando o protesto ainda não foi 
enviado.

• O sistema permite escolher a extensão do arquivo que será gerado de acordo com a região, onde pode ser enviado 
através de programa próprio das entidades ou através de website.



Controle do Selo digital

• O sistema faz a importação dos selos digitais adquirido através do Funarpen.

• Utiliza os selos digitais de forma automática de acordo com as emissões de certidões e de intimação de títulos, 
esse controlado para utilizar o mesmo selo em todas ocorrências posteriores a intimação.

• Informa estoque de selos e controla estoque mínimo informado no sistema para aviso prévio de lembrete.

• Faz a exportação dos selos utilizados no cartório para envio de retorno pelo website do Funarpen.

• Imprime selos em etiquetas da impressora argox ou impressora a laser A4.

• Homologado pelo Funarpen.



Controle Log do fichario

• O sistema faz a geração de logs para todos os títulos, informando alterações de dados, informando 
ocorrências e respectivo usuário que fez o procedimento.

• É possível buscar por períodos, números de protocolo, ocorrências e usuário que fez o procedimento.

• Maior segurança no controle de dados do título, onde é possível rastrear os processos que o título 
teve no sistema.



Tabela de custas

• O sistema trabalha com tabela para cálculo automático das custas que serão cobradas dos títulos ao 
serem apontados.

• Na tabela constam todas as custas necessárias à serem cobradas dos títulos: Custas do cartório, do 
distribuidor, Funarpen, Funrejus, etc...

• Além da tabela vigente, são mantidas todas as tabelas anteriores, para futuras consultas e recálculos 
quando necessário.



Cadastro de usúarios

• Cadastro de usuários de acordo com setor de trabalho.

• Controle de privilégio de cada usuário.

• Maior segurança de dados do sistema.

• Controle de expiração de senhas e renovação pelo próprio usuário. 



Resumo

Outras opções do sistema de protesto:
• Controle de numeração de folhas dos livros e pastas.

• Banco de dados de CEP.

• Manutenção através de conexão remota no sistema de protesto, 
sem necessidade da presença do profissional responsável.

• Recibo avulso para certidões.

• Cadastro de despesas do cartório.

• Relação Financeira para pagamento do IRRF.

Segurança:
• Banco de Dados PostgreSQL

• Sistema para cópia de segurança interno em disco rígido e pen 
drive, e em servidores externo na Nuvem através de FTP. 
Automático com horário pré-agendado.


