
Solicitação de Protesto

CENPROT



De modo a agilizar ainda mais os processos dos Cartórios de Protesto, disponibilizamos a
funcionalidade de Solicitação de Protesto Eletrônico.
Essa funcionalidade permite aos usuários Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ),
realizarem solicitações de protesto diretamente pelo site da CENPROT, atribuindo os pedidos
aos cartórios competentes.
Para integrar as solicitações do público com os serviços disponibilizados pela Cenprot para os
Cartórios, lançamos a funcionalidade de Pedido de Protesto, que integra o Módulo de Gestão
de Pedidos na plataforma. Para cartórios em estados que atuam em regime de postecipação
pleno (nos quais não se aplicam o Art. 2º do Provimento CN-CNJ No. 86), o processo de
orçamento não é necessário.
Esse processo esta disponível para o usuário público, somente para acessos realizados com
Certificado Digital.

Solicitação de Protesto

Introdução



Solicitação de Protesto:
Iniciando o processo do usuário

Para pedidos em que a data de vencimento da dívida for superior a 12 meses e a 
praça de Protesto não participar do regime de postecipação de custas, existe o 
procedimento adicional de solicitação de orçamento e quitação de custas, que 

deve ser seguido antes de confirmar o protesto junto ao Cartório.



Para iniciar o processo, é necessário que o usuário esteja logado. Basta realizar o 
login a partir do menu “Login”, ou preencher o cadastro em “Proteste já”.



Com cadastro já realizado, é necessário efetuar o login utilizando um 
Certificado Digital (e-CPF para Pessoa Física, ou e-CNPJ para Pessoa Jurídica).



A partir do Portal do Cliente, o usuário deverá acessar o 
módulo de Protesto, e a opção “Solicitar Protesto”



Em seu primeiro acesso, é impreterível que o usuário leia integralmente o 
Termo de Apresentante antes de aceitar as condições.



Caso não concorde com os Termos de Apresentante, Recuse o uso da plataforma.
Caso concorde com os Termos de Apresentante, Aceite o uso da plataforma.



Em seu primeiro acesso, será necessário preencher os Dados para Liquidação.
Assim, quando houver o pagamento do título, o cartório conseguirá fazer o repasse 

de valores para o solicitante.



Preenchidos os dados, o usuário será direcionado para a página de Solicitação de Protesto.
Aqui, é importante preencher corretamente todos os dados solicitados. A primeira área, são 

os Dados do Sacador.  O ícone     , explica as funções de cada área.



Caso alguma informação esteja incompleta, ou necessite alterações, o campo se 
tornará vermelho, e será possível visualizar uma explicação ao colocar o mouse 

sobre o campo.



Após preencher as informações do Sacador e do Cedente, 
será necessário preencher os dados do Devedor.



É possível adicionar até 9 Codevedores ao Protesto; é 
necessário preencher os dados referentes para cada devedor

Após preencher as informações do Sacador e do Cedente, 
será necessário preencher os dados do Devedor.



Por último, será necessário preencher as informações da dívida.
Note que os campos mais “técnicos” estão acompanhados de um      explicativo. 

Aqui você deve anexar o documento comprobatório 
da dívida; serão aceitos apenas documentos no 

formato PDF, P7S e XLS.



Após preencher o formulário de protesto, o sistema montará uma visualização da 
solicitação, para que o usuário confira todos os dados antes de confirmar o pedido.



‘

Caso seja necessário realizar alguma correção, o usuário pode utilizar o botão Corrigir Dados. 
Se as informações estiverem todas corretas, basta Confirmar Pedido. Note que a solicitação 

utiliza o Certificado Digital para assinar eletronicamente a solicitação de protesto.

Na existência de Codevedores, eles 
serão listados e identificados 

sequencialmente



Caso seja necessário realizar alguma correção, o usuário pode utilizar o botão Corrigir Dados. 
Se as informações estiverem todas corretas, basta Confirmar Pedido. Note que a solicitação 

utiliza o Certificado Digital para assinar eletronicamente a solicitação de protesto.

Na existência de Codevedores, eles 
serão listados e identificados 

sequencialmente



Após Confirmar Pedido, o sistema permitirá Finalizar a 
solicitação, ou Incluir Títulos para outro protesto.



A solicitação será enviada para o cartório responsável, e o usuário 
pode acompanhar o situação do pedido pelo campo “Status”.

Download do PDF da solicitação, 
bem como arquivo anexo

Visualizar dados do pedido

Em Estados que não atuam em regime de postecipação de 
custas, é necessário aguardar a cotação do cartório, seguido do 

pagamento das custas, para que o protesto seja confirmado



Um e-mail também será enviado para o usuário 
informando de sua solicitação

Camelot Espaço de Eventos Gastronômicos Eireli ME <kameloteventos@outlook.com>

Caro Camelot Eventos

Você realizou um pedido de protesto em cartório no site CENPROT Nacional em 24/08/2020 às
17:49h.

Anote o número do seu pedido:
Pedido de Protesto nº 78

Para acompanhar seu pedido, visite o site e acesse sua conta.

24 de agosto de 2020 17:49

Pedido de protesto – Nº 78



Confirmação de protesto:
Processo do usuário ao receber a 

confirmação do protesto



O usuário receberá um e-mail informando da 
atualização de sua solicitação.

Camelot Espaço de Eventos Gastronômicos Eireli ME <kameloteventos@outlook.com>

Caro Camelot Eventos

Seu pedido de protesto foi aceito pelo 1º Cartório de Vila Rica em 16/07/2020 às 16:58h.

Você pode acompanhar o status de seu protesto acessando sua conta e navegando para o
menu “Protestos Solicitados”.

16 de julho de 2020 16:58

Pedido de protesto – Nº 64



O usuário poderá acompanhar suas solicitações pelo painel “Protestos Solicitados”.
Note que os resultados serão filtrados pelo Status das solicitações.



Recebendo o orçamento:
Processo do usuário ao receber o 

orçamento do protesto



Tão logo o Cartório emita um orçamento para o 
protesto, um e-mail será enviado ao usuário.

Camelot Espaço de Eventos Gastronômicos Eireli ME <kameloteventos@outlook.com>

Caro Camelot Eventos

Você recebeu um orçamento de seu pedido de protesto pelo 1º Cartório de Vila Rica em
24/08/2020 às 17:49h.

Você pode acompanhar o status de seu protesto acessando sua conta e navegando para o
menu “Protestos Solicitados”.

Pedido de protesto – Nº 78
24 de agosto de 2020 17:49



O usuário poderá acompanhar suas solicitações pelo painel “Protestos Solicitados”.
Note que os resultados serão filtrados pelo Status das solicitações.

Para protestos que necessitam de pagamento de custas, 
basta clicar no botão de emissão do boleto.



Ao solicitar a emissão do boleto, o mesmo será emitido com vencimento de 1 dia útil.
Caso o pagamento não seja realizado até o vencimento, será necessário reiniciar o processo.



Com o boleto para pagamento gerado, é possível realizar a impressão 
ou salvá-lo em seu computador, no formato PDF.
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