
IEPTB - CE
Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil 

Seção Ceará



IEPTB – FEBRABAN
Dificuldades enfrentadas

• IEPTB - Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil
– A pequena quantidade de remessa de documentos de 

dívida para alguns município do país;
– Falta de investimento na infraestrutura  tecnológica  por 

razão da baixa receita de emolumentos.
• FEBRABAN - Federação Brasileira dos Bancos

– Inexistência de infraestrutura tecnológica nos tabelionados 
na maior parte dos municípios;

– Operação de remessa e retorno através de documentos 
físicos.



IEPTB – FEBRABAN
Realização de Convênio

• IEPTB Brasil firma convênio com FEBRABAN para criação das 
(CRA – Central de Remessa de Arquivo)s;

• Apenas IEPTB de cada estado criará sua CRA;
• FEBRABAN encaminha  os documentos de dívida diretamente • FEBRABAN encaminha  os documentos de dívida diretamente 

a CRA de cada estado;
• CRA recebe arquivo de todos os municípios do seu estado;
• CRA encaminha arquivo a cada Distribuidor respectivamente;
• Distribuidores e Tabelionados comunicam-se somente com a 

CRA.



Visão Atual (Protesto)



Visão Após Convênio



CRA - Benefícios

• Aumento de títulos enviados para protesto;

• Segurança e agilidade na manipulação dos arquivos;Segurança e agilidade na manipulação dos arquivos;

• Comunicação mais eficiente entre bancos e 
tabelionatos de protesto;

• Atuação em todo Estado do Ceará



CRA – Partes envolvidas

• Bancos;

• Distribuidores de documentos de dívida;

• Tabelionatos de protesto.



CRA - Características

• Ambiente seguro (Criptografado) SSLSSL ;
• Acesso através de usuário e senha com registro das 

tarefas realizadas no log do sistema;tarefas realizadas no log do sistema;
• Software Inteligente, seguro e de fácil utilização;
• Manipulação de arquivos ;

– TXT 
– XML

• Funcionando via internet (http://www.ieptbce.com.br).



CRA – Envio de Arquivo 
(Remessa)



CRA – Envio de Arquivo 
(Confirmação)



CRA – Envio de Arquivo 
(Cancelamentos e Desistências)



CRA – Envio de Arquivo 
(Retornos)



Dúvidas?
TELEFONE:

(85) 3264-9263

E-MAIL: 
helio@ieptbce.com.br


