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NOTA INFORMATIVA SOBRE INTIMAÇÕES POR MEIO DE EDITAL ELETRÔNICO
Existem nos Tabelionatos abaixo indicados para serem protestados, por falta de pagamento ou por falta de aceite, os títulos e
documentos de dívida, cujos devedores e/ou sacados, procurados, não foram encontrados, seja porque as pessoas indicadas
para pagar ou aceitar são desconhecidas, ou sua localização incerta ou ignorada, ou se recusaram receber a intimação, ou,
ainda, ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Assim, por não ter sido possível a
efetivação da intimação no endereço indicado pelos apresentantes, ficam os devedores e/ou sacados INTIMADOS POR EDITAL
a PAGAR ou ACEITAR, ou declarar porque não o fazem, os títulos ou documentos de dívidas encaminhados a protesto, dentro
do prazo limite de 3 (três) dias úteis, contado da publicação deste edital, nos termos do art. 385-A, 385-B e §§ do Provimento
Conjunto nº 001/2015/CJRMB/CJCI, que dispõe sobre o Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do
Pará.
No caso de protesto por falta de pagamento, o intimado fica advertido que, caso não haja o pagamento, o título ou documento de
dívida será protestado e o registro do protesto será informado às empresas de proteção ao crédito, nos termos do artigo 29 da
Lei nº 9.492/1997.
O pagamento do título ou documento de dívida e os emolumentos e despesas com intimação também poderá ser feito, dentro do
prazo limite, mediante boleto bancário. Para tanto, entrar em contato com o respectivo Tabelionato para obtenção do boleto. O
pagamento poderá, também, ser feito em cartório, dentro do prazo limite, em dinheiro, cheque administrativo ou visado e
cruzado, devendo o cheque estar em nome e à ordem do apresentante e ser pagável na praça da comarca do Tabelionato de
Protesto respectivo. Se o pagamento for realizado por meio de cheque a quitação fica condicionada à efetiva liquidação pelo
sistema bancário. Os valores dos emolumentos e despesas com intimação deverão ser pagos em separado e em dinheiro.
Na coluna “Espécie do Título”, as siglas utilizadas significam (em ordem alfabética): CA (contrato de aluguel - bens imóveis),
CAF (contrato de alienação fiduciária), CAM (contrato de arrendamento mercantil), CBI (cédula de crédito bancário por indicação
– Lei nº 10.931/2004, art. 41), CC (contrato de câmbio), CCB (cédula de crédito bancário), CCC (cédula de crédito comercial),
CCE (cédula de crédito à exportação), CCI (cédula de crédito industrial), CCR (cédula de crédito rural), CCT (certidão de crédito
trabalhista – expedida pela Justiça do Trabalho), CD (contrato de confissão de dívida), CDA (certidão da dívida ativa dos
Municípios, do Estado, da União e de suas autarquias), CE (certidão de emolumentos – CPC, art. 784, XI), CH (cheque), CHP
(cédula hipotecária), CL (contrato de locação - bens móveis) ,CM (contrato de mútuo), CPH (cédula rural pignoratícia e
hipotecária), CPR (cédula de produto rural – Lei nº 8.929/1994), CPS (conta de prestação de serviços – art. 22 e §§ da Lei nº
5.474/1968), CRD (contrato de compra e venda com reserva de domínio), CRH (cédula rural hipotecária), CRP (cédula rural
pignoratícia), DBT (debêntures), DD (diversos – outros documentos de dívida), DM (duplicada de venda mercantil), DMI
(duplicata de venda mercantil por indicação), DR (duplicata rural), DS (duplicata de prestação de serviço), DSI (duplicata de
prestação de serviço por indicação), EC (encargos condominiais - Lei nº 4.591/1964; CC, artigos 1.331 e seguintes e CPC, art.
784, VIII), LC (letra de câmbio), NCC (nota de crédito comercial), NCE (nota de crédito à exportação), NCI (nota de crédito
industrial), NCR (nota de crédito rural), NP (nota promissória), NPR (nota promissória rural), SJ (sentença judicial), TA (termo de
acordo – Lei nº 9.099/1995, art. 57, parágrafo único), TC (termo de conciliação da Justiça do Trabalho – CLT, art. 625-E e
parágrafo único), TM (triplicata de venda Mercantil), TMI (triplicata de venda Mercantil por indicação),TS (triplicata de prestação
de serviços), TSI (triplicata de prestação de serviços por indicação) ,W (warrant).
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