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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA n° 
010/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CREA-
PE E O INSTITUTO DE ESTUDOS DE 
PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL - 
SEÇÃO PERNAMBUCO. 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, entidade 
de fiscalização do exercício profissional, regulamentada pela Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, inscrito no CNPJ sob o no 09.795.881/0001-59, com sede na Av. Agamenon Magalhães, 2978, 
Espinheiro, Recife-PE, neste ato representado por seu Presidente Engenheiro Civil Evandro de 
Alencar Carvalho, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n2  400.076.854-91, residente e 
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CREA-PE, e o INSTITUTO DE ESTUDOS DE 
PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL - SEÇÃO PERNAMBUCO, doravante denominado IEPTB-PE, 
inscrito no CNPJ sob o n2  11.738.079/0001-79, com sede à Avenida Dantas Barreto, n2  507, salas 
312 a 317, Bairro Santo Antônio, na cidade de Recife, Pernambuco, representado pela sua 
Presidente Pauliana Siqueira Porto, inscrita no CPF sob o n2  021.708.304-80, portadora da Carteira 
de Identidade n2 4526160 SDS-PE, doravante denominado IEPTB -SEÇÃO PERNAMBUCO. 

Considerando que para o cumprimento de sua missão, o Crea-PE poderá desenvolver ações que 
promovam as condições para o exercício, para a fiscalização e para o aprimoramento das atividades 
profissionais, podendo ser isolada ou conjuntamente com o Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia - Confea, com os demais Creas, com as entidades de classe de profissionais, com as 
instituições de ensino nele cadastradas ou com órgãos públicos nas esferas federal, estadual e 
municipal; 

Considerando que o Crea-PE é o órgão de fiscalização, de controle, de orientação e de 
aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da engenharia, da agronomia, da 
geologia, da geografia e da meteorologia, em seus níveis médio e superior, no território do estado 
de Pernambuco; 

Considerando que a Lei Federal nu 5.194/66, disciplinadora do exercício profissional da Engenharia, 
da Agronomia e atividades afins e correlatas, caracteriza-se pelo interesse social e humano, além de 
constituir instrumento de proteção da sociedade contra o exercício ilegal e uso indevido ou 
inadequado da profissão; 

Considerando que o IEPTB - SEÇÃO PERNAMBUCO é uma associação sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica autônoma e independência estatutária, criada por tempo indeterminado, de 
representação de classe, ligado à entidade nacional, que tem, entre outros objetivos, promover e 
facilitar a execução de ações que propiciem a melhoria dos serviços prestados pelos Tabeliães de 
Protesto. Como entidade de classe, coligada à entidade nacional, também busca sempre defender 
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os direitos e interesses dos seus associados junto aos mais diversos Órgãos da Administração 
Pública e junto também às empresas privadas, difundindo, inclusive, o protesto de títulos como 
uma ferramenta eficaz na recuperação de créditos. 

Resolvem firmar o presente Acordo de Cooperação, que se regerá pelas seguintes cláusulas e 
condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste convênio a remessa a protesto extrajudicial das Certidões da Dívida Ativa 
— CDA's do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco — Crea-PE, observado o 
disposto na Lei Federal n2  9.492, de 10 de setembro de 1997, e Lei Federal n2  12.767, de 27 de 
dezembro de 2012, Portaria AGU PGF no 17/2013, independentemente de prévio depósito de 
emolumentos, custas, contribuições ou quaisquer outras despesas, cujos valores serão pagos na 
forma prevista na CLÁUSULA SEGUNDA, abaixo: 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para fins deste Instrumento, considera-se: 

I. Apresentação da CDA: o ato do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco — 
Crea-PE de encaminhar a CDA através da plataforma tecnológica denominada CENTRAL DE 
REMESSA DE ARQUIVOS — CRA, administrada pelo IEPTB-PE, para distribuição das CDA's aos 
Tabelionatos de Protesto de Títulos do Estado de Pernambuco. 

II. Desistência: o ato do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco — Crea-PE 
de retirar a CDA do Tabelionato, antes da lavratura do protesto extrajudicial, impedindo a sua 
lavratura pelo Tabelionato. 

III. Pagamento no Tabelionato: o ato do devedor de realizar o pagamento do débito representado 
na CDA e/ou emolumentos e demais despesas dentro do ti-duo legal no Tabelionato de Protesto, 
evitando assim o protesto. 

IV. Sustação Judicial: a decisão judicial que impede a lavratura do protesto, condicionando o 
pagamento e a retirada da CDA à autorização judicial. 

V. Elisão: o ato do devedor de comparecer ao Tabelionato e evitar o protesto da CDA ainda não 
lavrado, realizando o pagamento. 

VI. Cancelamento: o ato do Tabelionato de Protesto de cancelar o protesto já lavrado, em razão de 
pagamento, mediante solicitação de cancelamento expedida diretamente pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Pernambuco — Crea-PE ou decisão judicial de cancelamento. 

VII. Autorização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco — Crea-PE para 
cancelamento: o ato declaratório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
— Crea-PE de declarar, após protesto, que o devedor está em situação regular e que, por solicitação 
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deste, poderá o Tabelionato cancelar o protesto da CDA, desde que pagos, pelo devedor, os 
emolumentos, custas, contribuições e demais despesas devidas pelo ato de cancelamento, nos 
acordos da lei. Para fins de emissão de autorização, a Chefia do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Pernambuco — Crea-PE informará, por ofício, quem poderá assinar o referido 
documento a ser enviado ao Tabelionato. 

VIII. Solicitação de cancelamento diretamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Pernambuco — Crea-PE: o ato do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
— Crea-PE de solicitar ao Tabelionato o cancelamento de protesto da CDA, sem ônus para o Crea-PE 
e para o devedor, o que só poderá ocorrer no caso de erro no envio de títulos ao protesto 
devidamente justificado por escrito. 

IX. Decisão Judicial de cancelamento: a decisão judicial que determina o cancelamento do protesto 
já lavrado. 

CLÁUSULA SEGUNDA — Os valores relativos aos pagamentos de emolumentos, custas, contribuições 
e quaisquer outras despesas serão pagos pelos devedores na seguinte conformidade: 

• No ato elisivo de protesto, ou seja, com o pagamento do débito em cartório, através do 
boleto emitido pelo Crea-PE, em formato PDF, e enviado juntamente com a CDA, através do 
sistema CRA, cujo vencimento se dará sempre no último dia do mês em curso; 

• No ato do pedido de cancelamento do respectivo registro, quando protestado o título, 
devendo o cálculo ser feito de acordo com os valores da tabela vigente na data em que 
ocorrer o respectivo cancelamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA — Após encaminhado o pedido de protesto ao Tabelionato competente e 
antes da lavratura do protesto, o Crea-PE fica impedido de aceitar o recebimento da quantia 
correspondente diretamente do devedor, sendo o pagamento da CDA realizado diretamente no 
Tabelionato de Protesto competente. 

CLÁUSULA QUARTA — O protesto das Certidões da Dívida Ativa será realizado no Tabelionato de 
Protesto de Títulos do domicílio do devedor, em decorrência do princípio da territorialidade. 

PARÁGRAFO ÚNICO — O Crea-PE procederá ao encaminhamento das Certidões da Dívida Ativa a 
protesto através da plataforma tecnológica denominada CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS - 
CRA, de responsabilidade operacional do IEPTB-PE, utilizando o módulo da CRA destinada a 
apresentantes que não dispõem de sistema gerador de arquivo no layout FEBRABAN. 

Parágrafo Único: O Crea-PE, posteriormente, passará a utilizar a ferramenta de envio automático 
das CDA's através de sistema corporativo-SITAC, que se encontra em fase de testes e 
compatibilização ao layout FEBRABAN. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS RESPONSABILIDADES 



in CARTÓRIOS DE 
11411 PROTESTO PE 

 

INSTITUTO DE PROTESTO - IEPTB 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CREA-PE 

5.1. É de responsabilidade do apresentante Crea-PE, (representado pela sua Gerência Jurídica) o 
conteúdo dos dados fornecidos aos tabelionatos, cabendo a estes a mera instrumentalização das 
CDA's, bem como a verificação dos caracteres extrínsecos, não devendo imiscuir-se nas causas que 
ensejarem sua criação, de acordo com o parágrafo único do art. 89- da Lei n° 9.492, de 1997. 

5.2. O Crea-PE, por meio dos segmentos competentes, compromete-se a adotar todas as 
providências e cautelas administrativas necessárias para evitar pedidos de desistência e/ou 
cancelamento de protesto, em decorrência de remessa indevida a protesto das CDA's. 

5.3. Nos casos de necessidade de desistência e/ou cancelamento do protesto a pedido do Crea-PE, 
decorrente de REMESSA INDEVIDA a protesto, será enviado (PARA O CARTÓRIO OU PARA O 
IEPTB?) por escrito o pedido contendo os motivos pelos quais está sendo procedida a desistência 
ou cancelamento. Nestes casos, esta solicitação expressa é condição sine qua non para a dispensa 
do pagamento dos emolumentos, custas e contribuições e quaisquer outras despesas. 

5.4. Ocorrendo o pagamento por parte do devedor, depois do protesto, o pedido de cancelamento 
do protesto será expedido pelo Crea-PE, por seu órgão competente, constando que o devedor 
deverá arcar com o pagamento dos emolumentos, custas e contribuições e qualquer despesa, 
inclusive as relativas à intimação e publicação de edital, caso exista. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PROCEDIMENTOS 

6.1. Para as finalidades deste Acordo de Cooperação Técnica, o Crea-PE por meio dos segmentos 
competentes, procederá ao envio das CDA's para protesto, por via eletrônica, através da plataforma 
tecnológica denominada Central de Remessa de Arquivos - CRA, de responsabilidade operacional 
do IEPTB-PE. 
6.2. As CDA's deverão ser encaminhadas no primeiro decênio de cada mês, por meio eletrônico, em 
primeiro momento, através do cadastro manual das mesmas e após a compatibilização do sistema 
SITAC, o envio será totalmente automático. 
6.2.1. O envio automático será precedido de reuniões de nivelamento entre os setores de 
informática das partes (Crea-PE e IEPTB) e plano de trabalho que passará a fazer parte integrante 
deste Instrumento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. O Crea-PE enviará o boleto da dívida em formato PDF, juntamente com a CDA, através do CRA, 
com vencimento programado para o último dia do mês em curso. 

7.2. Quando for adotado o sistema de recebimento do pagamento por meio de cheque, ainda que 
de emissão de estabelecimento bancário, a quitação dada pelo Tabelionato fica condicionada à 
efetiva liquidação. 

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO 
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8.1. Após a lavratura do protesto, o devedor efetuará o pagamento da dívida diretamente ao Crea-
PE, ocasião em que será entregue ao devedor o Instrumento de Protesto ou Carta de Anuência, 
autorizando o cancelamento do protesto, devendo o Crea-PE informar ao devedor que ele deverá 
comparecer ao Tabelionato de Protesto para realização do pagamento dos emolumentos, custas, 
contribuições e demais despesas devidas pelo ato de cancelamento e apresentação do título. O 
Crea-PE poderá optar em fornecer autorização de cancelamento eletrônica, sob sua exclusiva 
responsabilidade, inclusive no tocante ao operador do sistema. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A autorização do Crea-PE para o cancelamento do protesto não dispensa o 
devedor do pagamento de emolumentos, custas, contribuições e demais despesas. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. Para o cumprimento do objeto pactuado na CLÁUSULA PRIMEIRA, as partes obrigam-se a: 

I- CREA-PE: 

a) Adotar todas as providências administrativas necessárias para viabilizar a remessa 
contendo as informações de endereços atualizados, evitando assim, intimações por 
edital; 

b) Adotar todas as providências administrativas necessárias para evitar remessa 
indevida de CDA a protesto extrajudicial; 

c) Orientar os devedores a realizarem o pagamento diretamente no Tabelionato, até a 
lavratura do protesto; 

d) Dar autorização ao Tabelionato para cancelamento do protesto, desde que pagos, 
pelo devedor, os emolumentos, custas, contribuições e demais despesas devidas pelo 
ato de cancelamento, nos acordos da lei; 

e) Orientar os devedores a realizarem o pagamento referente a emolumentos, custas, 
contribuições e demais despesas diretamente no Tabelionato, no momento do 
cancelamento do protesto; 

f) Retirar na sede do IEPTB-PE os Instrumentos de Protesto, os comprovantes dos 
pagamentos das CDA's e demais documentos produzidos pelos Tabelionatos, por 
meio de portador devidamente cadastrado. 

II- IEPTB-PE: 

a) Recepcionar e distribuir as CDA's aos Tabelionatos de Protesto de Pernambuco; 
b) Disponibilizar ao CREA-PE, preferencialmente por meio eletrônico, informações 

sobre distribuição, protocolo, pagamento, retirada por desistência e sustação judicial 
protesto; 

c) Disponibilizar ao CREA-PE na sua sede os Instrumentos de Protesto, os comprovantes 
dos pagamentos das CDA's e demais documentos produzidos pelos Tabelionatos . 
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Parágrafo Único: Além das exigências previstas acima, deverão ser observadas as obrigações 
definidas para os TABELIONATOS, conforme a seguir: 

) Disponibilizar ao IEPTB-PE através da CRA-PE, preferencialmente por meio eletrônico, 
informações sobre distribuição, protocolo, pagamento, retirada por desistência e 
sustação judicial protesto; 

b) Verificar os caracteres formais extrínsecos, consoante art. 9°, caput e parágrafo 
único, da Lei n° 9.492/97, sendo-lhe vedado alterar, rasurar ou emendar as CDA's; 

) Devolver ao CREA-PE preferencialmente por meio eletrônico, as CDA's que 
contenham irregularidades formais de envio e recepção, com seus respectivos 
motivos de devolução; 

d) Repassar o pagamento efetuado pelo devedor conforme dispositivo na CLÁUSULA 
SÉTIMA do presente acordo; 

e) Recepcionar e observar as anuências do CREA-PE para o cancelamento do protesto, 
desde que pagos, pelo devedor, os emolumentos, custas, contribuições e demais 
despesas; 

t) Promover a retirada da CDA quando houver a desistência do protesto pelo CREA-PE 
decorrente de remessa indevida, desde que a desistência seja formalizada antes da 
lavratura do protesto, nos acordos da CLÁUSULA QUINTA; 

g) Quando solicitado, enviar certidão em forma de relação contendo todos os nomes 
protestados e posteriormente cancelados às associações de proteção ao crédito e ao 
Banco de Dados do Tabelionato de Protesto. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS HORÁRIOS PARA TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS 

10.1. O Arquivo REMESSA contendo as CDA's a protesto deverá ser encaminhado pelo CREA-PE 
através da plataforma tecnológica CRA-PE, impreterivelmente, até o horário limite das 11:00 horas, 
sabendo que, o envio após esse horário, o arquivo remessa só será processado no dia útil seguinte. 
10.2. Será encaminhado através da plataforma tecnológica CRA-PE um único Arquivo de 
DESISTÊNCIA de protesto até, no máximo, às 16:00 horas do dia do prazo limite para protesto do 
título. 
10.3. O cancelamento de títulos por parte do CREA-PE mediante apresentação de Carta de 
Anuência, deverá ocorrer diretamente junto ao Tabelionato de Protesto respectivo. 
10.4. O IEPTB-PE deverá disponibilizar ao CRVM-PE, através da plataforma tecnológica CRA-PE, o 
Arquivo CONFIRMAÇÃO contendo as CDA's devidamente protocolizadas, bem como as devoluções 
por irregularidades, até as 14:00 horas do mesmo dia do Arquivo REMESSA. 

10.5. O IEPTB-PE deverá disponibilizar ao CREA-PE através da plataforma tecnológica CRA-PE, o 
Arquivo RETORNO contendo a solução das CDA's (pagas, protestadas, retiradas e sustadas) sempre 
a partir das 16:00 horas, quando da existência do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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11.1. O presente Acordo não acarretará nenhum ônus ou custo aos partícipes, não sendo pactuada 
qualquer obrigação pecuniária entre as partes acordantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VÍNCULO PESSOAL 

12.1. Não se estabelecerá, por conta deste convênio, nenhum vínculo de natureza trabalhista, 
funcional ou de qualquer outra espécie entre um participe e o quadro de pessoal do outro 
participe. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA GESTÃO 

13.1 Os responsáveis pela operacionalização do presente instrumento serão, XXXXXXXXXXXXXXX, 
pelo IEPTB e a Gerência Jurídica do Crea-PE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — PRINCÍPIOS APLICÁVEIS 

14.1. Os convenentes devem observar os princípios constitucionais que regem a conduta da 
Administração Pública, inseridos no caput e parágrafos do artigo 37 da Constituição Federal, 
guardando sigilo das informações que não devam ser divulgadas, a critério dos convenentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AJUSTES E ALTERAÇÕES 

15.1. O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá sofrer ajustes e alterações, de comum 
acordo entre as partes, mediante acordos aditivos, desde que não haja mudança do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — VIGÊNCIA 

16.1. O presente Acordo de Cooperação Técnica terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2020, a 
partir da data da sua assinatura, podendo ser renovado, por convenção entre as partes, mediante 
Acordo Aditivo, observado o limite de 60(sessenta) meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DIVULGAÇÃO 

17.1. Os convenentes devem promover a divulgação do presente Acordo de Cooperação Técnica 
junto aos seus meios de comunicação, para conhecimento do público. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA RESCISÃO 

18.1. O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido em caso de superveniência 
da lei ou outro ato equivalente que o torne material ou formalmente impraticável, ou por 
inadimplência de quaisquer de suas cláusulas, independentemente de notificação judicial ou 



gROTTERSIg  DPEE  
INSTITUTO DE PROTESTO - IEPTB 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CREA-PE 

extrajudicial ou, ainda mediante comunicação expressa com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias da intenção de fazê-lo. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. O presente Acordo de Cooperação técnica não obsta que as partes celebrem com outras 
entidades acordos semelhantes ou idênticos, ou deles participem, desde que observadas às 
restrições eventualmente existentes com relação ao uso de bens e informações e a divulgação 
delas. 

19.2. Aplicam-se ao presente Acordo as disposições aqui estabelecidas e, em caso de omissão os 
preceitos de direito público e, supletivamente, as disposições de direito privado e demais normas 
pertinentes. 

19.3. As partes declaram que entre elas não existe qualquer vínculo de natureza societária, 
trabalhista, fiscal ou previdenciária, ou qualquer outra forma de ônus. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — FORO 

20.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução do presente instrumento, 
que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o foro da JUSTIÇA 
FEDERAL — Seção Judiciária de Pernambuco. 

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos, em juízo e fora dele. 

Recifei5  de maio de 2020. 

COMPROMITENTES: 

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente do Crea-PE 

G_ 
iliana Siqueira Porto 

Presidente do IEPTB-PE 

TESTEMUNHAS: 

Marcella Guimarães 	 Matheus Gouveia 
Chefe de Gabinete CREA-PE 	 Gerente Jurídico — Crea-PE 
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