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Editorial

“Que as conquistas de toda 
a classe sejam ainda maiores 
e mais significativas”

A Anoreg-BR realizou mais um evento de sucesso. O 
XVIII Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, 
em Maceió, teve a participação de mais de 500 notários 
e registradores que durante quatro dias debateram as 
principais questões do momento para a atividade, a partir 
de exposições proferidas com conferencistas, juristas 
e professores, de renome. Nesse evento, o Prêmio de 
Qualidade Total Anoreg-BR foi entregue a 106 cartórios 
brasileiros que se distinguiram pela excelência de sua gestão. 
O sucesso de nosso Congresso se materializa no ótimo 
conteúdo editorial desta revista, aberta pela entrevista 
com o empresário francês Olivier Anquier, que se 
estabeleceu no Brasil e conhece bem a segurança jurídica 
que os cartórios proporcionam aos seus negócios. Temos 
ainda a entrevista com o economista espanhol Benito 
Arruñada, que afirma que o Registro de Imóveis no Brasil 
tem a mesma eficácia dos registros europeus custando 
muito menos e uma reportagem que registra o expressivo 
crescimento da ata notarial, instrumento que pode 
funcionar como prova na Justiça em uma série inesgotável 
de casos. Tema importantíssimo no momento em que 
os imóveis irregulares correspondem a cerca de 2/3 dos 
imóveis brasileiros, é a recente aprovação da Medida 
Provisória 759/2016, que dispõe sobre regularização 
fundiária, aqui tratada por especialistas do Registro de 
Imóveis e economistas de escol. O apostilamento de 
documentos nos cartórios, permitindo que documentos 
públicos sejam validados no mesmo dia para o uso em 
outros país é a novidade mais recente que mereceu 
nossa atenção, assim como a promissora parceria entre 
os cartórios de Registro de Títulos e Documentos e de 
Pessoas Jurídicas (RTDCPJs) e a Receita Federal, que 
possibilitou aos empreendedores brasileiros ter sua 
inscrição, alteração e baixa no CNPJ de forma imediata.
Esses temas, que revelam a seriedade e a importância das 

“A coroação do nosso trabalho é o reconhecimento 
da população brasileira que elegeu os cartórios como 

a instituição mais confiável do país dentre todas as 
instituições públicas e privadas”

Presidente da Anoreg-BR

Rogerio Portugal Bacellar

atividades extrajudiciais para a autonomia do cidadão, 
está nas páginas da nossa revista. 
Quero finalmente aproveitar esta oportunidade para 
me despedir de todos os amigos e colaboradores 
da Anoreg-BR. A partir de agora eu vou me dedicar à 
Confederação Nacional dos Notários e Registradores 
(CNR) onde estarei, como sempre à disposição de nossa 
classe, que queremos cada vez mais forte e respeitada. 
O crescimento da atividade notarial e de registro 
retratada nesta edição é reflexo do trabalho de todos 
nós que acreditamos que os notários e registradores 
poderiam desempenhar atividades antes exclusivas do 
Judiciário. Começamos com as retificações de Registro 
Civil de Pessoas Naturais e Registro de Imóveis; passamos 
a fazer em quinze dias nos tabelionatos os processos 
de inventário, separação e divórcio, que demoravam 
anos no Judiciário; e agora temos a possibilidade de 
processarmos pedidos de usucapião administrativa. 
Conseguimos demonstrar com nosso trabalho que 
temos capacidade e agilidade para exercer estas funções 
que contribuem para facilitar a vida do cidadão e ainda 
aliviam o Judiciário de sua inigualável massa de processos
A coroação do nosso trabalho é o reconhecimento da 
população brasileira que elegeu os cartórios como 
a instituição mais confiável do país dentre todas as 
instituições públicas e privadas, de acordo com pesquisa 
do Datafolha que todos conhecem.
Só me resta agradecer a todos que estiveram com a 
Anoreg-BR, colaborando, incentivando e apoiando nosso 
trabalho. Um especial e carinhoso agradecimento às nossas 
diretorias, funcionários e colaboradores que ajudaram a 
fazer da Anoreg-BR o que ela é hoje. 
Agora é momento de contribuirmos com a próxima diretoria 
nos seus projetos e realizações para que as conquistas de 
toda a classe sejam ainda maiores e mais significativas.
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Entrevista: Olivier Anquier

“Eu não faria 
negócios no Brasil 
se não existissem 
os cartórios”

“O que ficou para mim é que você conta com 
uma proteção que assegura a sua propriedade.”

A nossa reportagem soube que esta é a opinião de Olivier 
Anquier, empresário do segmento gastronômico e apresentador 
do programa Diário do Olivier, sobre os cartórios do Brasil. Por 
isso, e para trazer aos nossos leitores as razões de sua confiança 
enfática, fomos à sua residência, um agradável apartamento 
em autêntico estilo francês no centro de São Paulo, próximo ao 
seu segundo sucesso, o restaurante Esther Rooftop, onde vive 
com as encantadoras Adriana, sua esposa, e Olivia, a filha mais 
nova. Em um agradável bate-papo, Olivier nos contou um pouco 
de sua rica trajetória no Brasil, seus negócios e a importância da 
segurança jurídica que os cartórios extrajudiciais lhe garantem e 
proporcionam a toda a população.

RDNR – Quando você teve o primeiro contato com 
o cartório extrajudicial brasileiro?

OLIVIER – Meu primeiro contato com cartório e que 
levou a essa frase foi em 1989, quando eu montei meu 
primeiro restaurante em Jericoacara, praia que fica a 
300 km de Fortaleza.  Naquela época, a cidade era bem 
diferente do que é hoje em dia, era terra de ninguém. Não 
havia energia elétrica, não tinha nada. Foi nesse período 
que começou um turismo vindo do próprio Ceará, nos 
períodos de Reveillon, Carnaval e Páscoa. Também tinha 
os jovens que faziam turismo de aventura vindos da 
Alemanha, Itália e Suíça. Quando cheguei lá era hora de 
terminar minha viagem pra conhecer o litoral brasileiro, 
que começou em Amadeus, no Espírito Santo. Afinal, uma 
hora tinha que parar, e quando cheguei em Jericoacara eu 
gostei muito do lugar. Pensei:  – vou parar aqui, porque 
eu fiz essa viagem pra montar uma pousada. Sabe sonho 
de gringo? Sonhava montar uma pousada numa colher de 
chá paradisíaca do litoral brasileiro, mas para encontrar 
essa colher de chá era preciso conhecer o litoral. Foi por 
isso que fiz todo o litoral brasileiro dirigindo uma Rural 68. 
Acabei montando um restaurante de frutos do mar. 

O interessante quando eu comprei esse terreno em 
Jericoacara é que o cartório ficava em Camocim. Eu não 
tinha noção do que era um cartório, pois para mim, francês, 
o que existia era o notaire. O sistema administrativo 
francês é bem diferente e a cultura francesa também. 
Eu descobri, através dessa experiência, a importância 
do cartório no Brasil, porque quando me tornei dono 
daquela colher de chá eu tinha que registrar oficialmente a 
propriedade dela e fomos ao cartório. Você pode imaginar 
como era isso lá – uma coisa muito simples, livros de registros 
enormes – mas o que ficou para mim é que, por mais que 
você esteja em um lugar distante do país, você conta com 
uma proteção que assegura a sua propriedade. 
Fiquei com meu restaurante por dois anos, o que foi 
uma experiência de vida impressionante, até a minha 
decisão de vender a propriedade. Tive várias tentativas 
de invasão no meu terreno, inclusive de poderosos locais 
que tentaram fazer com que o registro desaparecesse. 
E por que isso não aconteceu? Porque eu tinha o meu 
registro no cartório e graças a essa segurança que o 
cartório me assegurava. A partir dessa experiência e por 
observação, em todos os negócios que tenho feito e 
em todas as propriedades que tenho comprado, o que 
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sempre me protegeu foi o cartório. Eu estou convencido 
disso. No Brasil que nós conhecemos (e não adianta a 
gente fingir que no Brasil não é assim, porque o Brasil 
tem seus problemas e tem que ter consciência dos 
seus problemas), se não tivesse cartório, ninguém teria 
segurança de nada, especialmente de propriedade.
 
“Se não existissem os cartórios no Brasil 
ninguém teria segurança de nada.”

RDNR – Então você acredita que os cartórios extrajudiciais 
são uma instituição importante no Brasil?

OLIVIER – Hoje a única segurança que se pode ter, e 
principalmente, de propriedade, que seja urbana, que 
seja rural, é o cartório. É isso que faz com que eu tenha 
certeza de que o que é meu hoje, amanhã continuará 
sendo meu. O cartório é uma segurança indiscutível, 
por isso que estou completamente contra a extinção de 
cartórios no Brasil, pois sem cartório o Brasil acaba, a 
propriedade acaba. 
 
“Imagina o que acontecerá numa realidade 
privativa! Eu vou ter confiança? Mas não vou 
ter confiança nenhuma!”

RDNR – O que você acha que ocorreria se as atividades 
desempenhadas pelos cartórios extrajudiciais migrassem 
para empresas privadas?

OLIVIER – As coisas não são aplicadas no Brasil em todos 
os universos e é por isso que o cartório é fundamental 
para assegurar nossas propriedades, nossos direitos, 
nossas coisas. Imagina o que acontecerá se você entrar 
numa realidade privativa! Eu vou ter confiança? Mas não 
vou ter confiança nenhuma! Não dá para fingir que a 
gente está num país maravilhoso. A essência brasileira é 
boa, mas há uma realidade de desconfiança constante no 
Brasil. Não é por acaso que as empresas internacionais 
têm dificuldade para fazer negócios no Brasil, porque 
aqui o contrato não vale nada.

RDNR – Quando você fala que o contrato não vale 
nada, a que aspectos da relação jurídica você se 
refere?

OLIVIER – Vou te dar um exemplo vivido por mim que é 
insuportável. Em função da minha produtora eu contrato 
profissionais de acordo com a necessidade de produção, ou 
seja, prestadores de serviços eventuais. Quantas vezes com o 
contrato na mão, tudo certinho, tive que comparecer à Justiça 
do Trabalho e o meu contrato não valia nada perante o juiz.  Pra 
que serve fazer o contrato, se ele é desmentido pelo próprio 
Estado, pelo próprio Poder Judiciário? Por isso que eu entendo 
a necessidade do cartório, pois o Brasil não está preparado para 
não ter cartórios, senão vai ser uma esculhambação. 
Vou lhe dar outro exemplo, outra experiência que não 
acreditei e que me leva a pensar na impossibilidade de se 
retirar essa segurança chamada cartório. Participei de um 

“Tive várias tentativas 
de invasão no meu terreno, 
tentaram fazer com que 
o registro desaparecesse. 
A partir dessa experiência, 
o que sempre me protegeu 
foi o cartório.”
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“Sei que o que eu for fazer 
no cartório – seja transferência 
de veículo, um título 
de propriedade,  certidão 
de casamento ou qualquer 
oficialização desse tipo – tudo 
isso é seguro, é confiável.”
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“Eu tomo muitos riscos e o que me motiva 
é o prazer de construir para ter um resultado. 
Se me colocar um teto de rendimentos não 
tenho isso, portanto não tenho motivação.”

RDNR – O que você acha da possibilidade de haver um 
teto remuneratório para os cartórios?

 OLIVIER – Isso iria repercutir na qualidade e na eficiência.  
A partir do momento que você dá um salário universal, quem 
vai querer trabalhar? Quem mais sofreria é quem trabalha e, 
por tabela, a qualidade de vida do trabalhador. 
Como empresário eu tomo muitos riscos e o que me motiva 
é a independência e o prazer de construir para ter um 
resultado. É importante isso. Não é um retorno em cima de 
uma especulação passiva, mas o justo retorno de um trabalho, 
de uma energia, de uma criação. É a justa retribuição do 
investimento material, físico e pessoal que você fez naquele 
negócio. Se me colocar um teto de rendimentos não tenho 
isso, portanto não tenho motivação de tomar os riscos e fazer 
tudo isso sem ter esse resultado que move tudo, o orgulho 
de construir e de carregar com você outras pessoas e junto 
crescer, cada um no seu nível, nesse movimento de criação. 
O líder disso tudo tem que ter um retorno que se traduza 
materialmente.

RDNR – Quando você procura um cartório você 
tem surpresas ou há previsibilidade nas atividades 
extrajudiciais?

OLIVIER – Eu sei perfeitamente o que vou buscar, sei que 
vou encontrar um atendimento sistemático. Sei que o que 
eu for fazer no cartório – seja transferência de veículo, 
um título de propriedade, certidão de casamento ou 
qualquer oficialização desse tipo – tudo isso é seguro, é 
confiável.  Essa é a segurança que eu tenho. 
Posso ter a surpresa quanto ao lugar, ao atendimento, mas o 
procedimento é o mesmo.
Por mais chato que seja o movimento e o procedimento, 
eu sei que estou resguardado. Essa é a única certeza que 
eu tenho e que me leva a dizer que não consigo enxergar 
o Brasil sem cartório. 
Isso é a segurança, a certeza que eu tenho quando vou ao 
cartório. É o que eu acredito, e o mais importante, é que isso é 
válido até em Camocim, numa rua de terra batida numa casinha 
de pau a pique – até ali estão garantidos os seus direitos. 

leilão de uma sala em um edifício aqui no centro e quando 
você vai participar do leilão recebe o regulamento que 
determina inclusive multa para quem arrematar o imóvel e 
não cumprir o prazo de pagamento pré-determinado, ou 
quiser voltar atrás no negócio.
Pois bem, eu arrematei uma sala em uma dessas ocasiões e, 
dois dias depois, recebi um comunicado informando que o 
proprietário havia voltado atrás e que o leilão não tinha mais 
validade, ou seja, perdi o imóvel.  Se eu não tivesse cumprido 
as regras teria uma série de retaliações, no entanto, as regras 
não foram obedecidas pelo outro lado e eu tive que calar 
a boca e pronto. Entendeu por que não dá pra viver sem 
cartório? 

RDNR – Que aspectos do sistema extrajudicial você 
acha que poderiam ser melhorados?

OLIVIER – O que eu não gosto é essa tonelada de 
documento, o fato de muitas vezes você precisar pegar 
vários tipos de papeis diferentes. Sei que essa questão toda 
é o sistema administrativo brasileiro que impõe, mas como a 
gente tem que ir ao cartório, a culpa acaba sendo do cartório. 
E o cartório acaba se tornando o vilão. 
E o que me revolta com o cartório é que não aceita cartão 
de crédito. Quem faz isso é o posto de gasolina fajuto. Os 
cartórios não aceitarem cartão é um retrocesso. A sociedade 
nos leva justamente a fazer com que o dinheiro papel 
desapareça, pois o sistema eletrônico faz isso por mim e é 
mais seguro pra todo mundo. 
O cartório tem que dar o exemplo e aceitar cartão. Outra 
coisa é a necessidade de deslocamento e o tempo que 
eu gasto no deslocamento e no cartório. Mas o tempo de 
atendimento também é grande nos bancos. A lei diz que não 
pode ficar mais de 15 minutos no banco. Qual é o banco em 
que você fica menos de 15 minutos? Não existe.

RDNR – Em sua visão o que poderia melhorar na 
relação entre cartórios e usuários?

OLIVIER – A relação do público com o cartório melhoraria 
muito se o Estado adotasse uma simplificação do sistema 
administrativo, dando segurança dentro daquilo que ele 
oferece e que seja indiscutível.  

RDNR – O que os cartórios oferecem que poderia 
servir de modelo para a administração pública?

OLIVIER – A segurança que oferece. O próprio governo 
precisa ter mais segurança de si mesmo, pois há vários 
exemplos que demonstram que o governo não tem 
segurança dos seus próprios órgãos.

RDNR – O Registro de Imóveis do Estado de São Paulo 
fez uma pesquisa com o Datafolha junto aos usuários 
corporativos. Você tem ideia de quantos deles 
comprariam um imóvel que não estivesse registrado 
no Registro de Imóveis?

OLIVIER – Eu acredito que 0%. Eu seria incapaz de 
comprar um imóvel sem registro. 
    

Entrevista

“Eu sei que estou resguardado. 
Essa é a única certeza que eu 
tenho e que me leva a dizer que 
não consigo enxergar o Brasil 
sem cartório.”
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RDNR – Como o senhor avalia a qualidade do registro 
da propriedade no Brasil?

Benito Arruñada – De acordo com as informações da 
publicação Doing Business [relatório anual do Banco 
Mundial que mede os regulamentos que estimulam ou 
restringem os negócios em 189 economias], os registros 
imobiliários do Brasil são muito baratos. O custo total está 
em 3,5% do valor da propriedade. Mas desse custo deve-
se descontar um imposto de 3%, que é a maior parte, 
ficando 0,5%, cifra da qual também se deveria descontar 
40%, que correspondem ao que o registro repassa a 
outras atividades públicas. Então, o custo próprio do 
registro é de 60% dos 0,5%, ou seja, 0,3%. Isso é cerca 
de um quarto da média dos registros europeus, que 
poderíamos usar como comparação quanto à eficácia 
do registro. Portanto, a eficiência do registro, de acordo 
com essas cifras, é alta.

Registro de Imóveis no Brasil tem 
a mesma eficácia dos registros 
europeus com um quarto do custo

RDNR – Quais são os prejuízos que a grande quantidade 
de tributos sobre o registro da propriedade causa ao 
sistema registral como um todo?

Benito Arruñada – Os impostos sobre a terra giram 
ao redor de três elementos. Pode-se tributar a posse, 
tributar-se a propriedade, ou seja, tributam-se as 
transmissões, e tributam-se também as mais-valias, os 
aumentos de valor. Do ponto de vista econômico, talvez 
o mais negativo seja tributar as transmissões. Por quê? 
Quando se tributam muito as transmissões, as pessoas 
procuram não transmitir, não vender, e então preferem 
deixar seus imóveis ou seus edifícios vazios, em espera. 
Por exemplo, a família que tem um imóvel e tem um filho, 
espera que ele se case em vez de vender o imóvel. Na 
Espanha, por exemplo, também não se aluga o imóvel 
porque o aluguel funciona mal, é muito difícil despejar o 
inquilino por falta de pagamento. Em geral, a mobilidade 
é pequena também em outras situações, por exemplo, 

“Registro de direitos evita a duplicidade de 
análise, a duplicidade da depuração de direitos, 
que é necessária no registro de documentos.”

Benito Arruñada é professor da Universidade 
Pompeu Fabra de Barcelona e seu currículo 
inclui a passagem pela docência em grandes 
universidades da Europa e dos Estados Unidos, 
como Sorbonne e Harvard. Hoje é reconhecido 
internacionalmente como um especialista em 
sistemas registrais imobiliários. Em 2007 já 
questionava a metodologia dos indicadores Doing 
Business relativos a procedimentos de criação e 
formalização das empresas (http://blog.arrunada.
org/2007/06/is-doing-business-damaging-
business/?lang-en). 
Nesta entrevista à Revista Direito Notarial 
de Registral (RDNR), Arruñada volta ao 
tema da parcialidade desse método e 
avalia a qualidade e os custos do sistema 
registral imobiliário brasileiro.

Entrevista: Benito Arruñada
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de famílias cujos filhos abandonam o domicílio familiar, 
ou seja, os idosos continuam morando em uma casa ou 
um apartamento grande demais. Quando isso ocorre 
em outros países, como nos Estados Unidos, é lógico 
e normal que os casais procurem uma casa menor. Na 
Espanha isso é menos provável porque mudar de casa 
supõe um custo elevado. As pessoas às vezes se enganam, 
dizendo que é o comprador que paga o imposto. Isso é 
bobagem, é a transação que paga. Outra consequência 
disso é que as casas ficam vazias, há muitas casas vazias 
por esse motivo. Os recursos ficam imobilizados. Há 
consequências até no mercado de trabalho: se o imposto 
de transmissões é muito alto, as pessoas relutam em 
mudar de cidade. Então, se encontram um emprego que 
as atrai em outra cidade, mas não têm imóvel próprio, 
mudam-se menos. O imposto de transmissão tem esse 
dano mais prejudicial. Por outro lado, se o registro 
é eficaz, é muito fácil arrecadar. Então ocorre esse 
paradoxo, as fazendas públicas utilizam essa eficácia 
do registro como mecanismo para conseguir a eficácia 
arrecadatória. Talvez devessem pensar duas vezes e não 
sobrecarregar tanto o registro com funções que são 
acessórias.

RDNR – Fazendo uma comparação entre os dois 
sistemas jurídicos, civil law e o sistema anglo-saxão, 
como avalia as vantagens do registro de direitos em 
relação ao registro de documentos?

Benito Arruñada – Convém esclarecer que não existe 
uma correspondência entre o registro de direitos e o 
registro de documentos com os sistemas de civil law 
e common law. A Inglaterra é common law e tem um 
registro de direitos. A Espanha é civil law e tem um 
registro de direitos. A França é civil law e tem um registro 
de documentos. Os Estados Unidos são common law 
e têm um registro de documentos. Obedece mais a 
avatares históricos indecifráveis. Agora, se a pergunta 
é sobre a diferença entre esses registros, eles são sim 
muito diferentes. O registro de direitos proporciona 
maior segurança jurídica porque faz um exame exaustivo 
de todas as transações para que não haja direitos 
prejudicados. Nessa medida, facilita enormemente as 
transações futuras, reduz os custos futuros. E faz isso com 
um custo igual ou menor ao registro de documentos, 
a meu ver, porque evita a duplicidade de análise, a 
duplicidade da depuração de direitos, que é necessária 
no registro de documentos cada vez que se realiza uma 
transação.

RDNR – Quais são as principais críticas que o senhor 
faz em relação ao relatório Doing Business no que diz 
respeito ao método de avaliação?

Benito Arruñada – A principal crítica é que levou a 
políticas desastrosas, a políticas de maquiagem mais 
que de reforma institucional. E isso ocorreu em razão do 
sucesso midiático-político que [esse relatório] obteve. 
Por outro lado, [o estudo] está baseado em uma visão 
muito parcial, muito incompleta das instituições. Em 
essência, seus indicadores medem uma parte dos custos 
das instituições e, ao centrar-se nessa parte mínima dos 
custos provocam desfoques muito graves. Com um 

“O 
registro 
de direitos 
proporciona maior 
segurança jurídica porque 
faz um exame exaustivo 
de todas as transações 
para que não haja direitos 
prejudicados. Nessa medida, 
facilita enormemente as 
transações futuras, reduz os 
custos futuros. E faz isso com 
um custo igual ou menor ao 
registro de documentos.”
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exemplo se entenderá melhor. No âmbito das empresas, 
o Doing Business estimulou a criação de organismos de 
guichê único, como é chamado em espanhol, onde todos 
os trâmites possam ser feitos pelo empresário potencial 
em um único escritório. Isso tem um apelo político 
muito bom porque o usuário reduz custos, não tem que 
deslocar-se, etc. Mas estamos transferindo esses custos 
para a Administração, porque esses documentos vão 
ter que circular na Administração. Pode ser interessante 
que circulem na Administração, mas existem custos 
que devemos comparar com os custos que havia antes. 
Basicamente, o que a reforma está fazendo, levada a 
pensar no problema pelo Doing Business, é esconder 
parte dos custos, então a solução está prefigurada nas 
situações que se apresentam. Outro exemplo. O Doing 
Business compara quantos trâmites ou procedimentos 
obrigatórios existem, etc. Se há guichê único, 
haveria somente um trâmite. O que ocorre é que os 
procedimentos estão dentro, eles continuam existindo. 
Em muitos casos o guichê único é um mero recebedor de 
documentos, que depois começa a enviar, entrando em 
contato com escritórios diferentes, portanto os contatos 
continuam existindo. Além disso, em se tratando do 
setor público é possível que seja mais caro que quando 
os faz uma assessoria privada. Pelo menos em meu 
país, as assessorias fiscais trabalham como guichês 
únicos. O empresário fala apenas com um assessor, 
mas depois esse assessor interage diretamente por si 
mesmo com a Fazenda, com diversas Fazendas. Além 
disso, interage também com outro especialista laboral, 
que gerencia os documentos, e temos uma espécie de 
guichê único organizado no mercado. Talvez seja mais 
eficiente não organizá-los a partir do setor público. Em 
outros casos, o erro é evidente. Como eu disse, não tem 
nenhum sentido que o Doing Business calcule somente 
os trâmites obrigatórios e se esqueça dos trâmites que, 
mesmo não sendo obrigatórios, são realizados por 
99,99% dos contratantes. Se você compra uma casa em 
Massachusetts ou em Nova York vai ter que procurar 
um advogado. E não só isso, o vendedor vai contratar 
outro advogado; se essa casa estiver financiada, o banco 
do vendedor também vai apresentar um advogado; 
e se você contratar o financiamento com outro banco, 
talvez haja o advogado desse banco. Ou seja, são quatro 
advogados. Pelo menos, os advogados do comprador e 
o do vendedor vão receber muitíssimo mais que qualquer 
tabelião, geralmente bem mais que qualquer tabelião 
alemão ou francês. Entretanto, o Doing Business calcula o 
custo do tabelião alemão ou francês por ser obrigatório, 
legalmente, e calcula o tempo do tabelião apesar de 
ser um único advogado. O tabelião é único para todas 
as partes, o que gera uma economia significativa. Mas 
o Doing Business não contempla a necessidade nem o 
custo enorme desses advogados nova-iorquinos apesar 
de praticamente todo mundo utilizar advogados nessa 
transação. A metodologia está feita com esse “truque”. 
É um truque que favorece enormemente a common law 

em relação à civil law. O mundo da common law é desse 
tipo de trâmites. Formalmente, não é obrigatório. Mas é 
obrigatório de fato por dois motivos: pela necessidade 
de assistência jurídica, bem como porque nos Estados 
Unidos a Ordem dos Advogados proíbe, por norma 
ética, agir de maneira imparcial. Assim, por restrição 
corporativa respaldada pela legalidade vigente, a 
figura do tabelião imparcial, do advogado imparcial, é 
simplesmente inviável.

RDNR – Atualmente, no Brasil, se debate a questão 
da desburocratização. Quais são os cuidados que se 
devem ter em relação à segurança jurídica nesse tipo 
de debate?

Benito Arruñada – Na mesma linha do que eu dizia a 
respeito do Doing Business – não de aplicar a filosofia 
Doing Business, mas de ter uma visão mais completa 
dessas instituições. 
O Doing Business faz com que se preste atenção, de 
forma muito restrita, aos custos que paga o usuário de 
modo visível. É necessário pensar em todos os custos, 
incluindo os que ele paga antes, no momento inicial em 
que compra a casa ou constitui uma sociedade anônima, etc. 
É necessário pensar em tudo, nesses custos e também 
nos custos futuros. No caso de uma empresa, quais vão 
ser os custos futuros de contratar com essa empresa? O 
custo de saber quem é o representante da empresa? É 
possível fazer isso de muitas maneiras, mas se o registro 
não controla quem é o seu representante, não vai informar 
isso nas transações posteriores, não vai poder certificar 
quem é o representante da empresa. Eu não especulo 
sobre qual seria a solução ideal, mas o que afirmo é que 
há um trade-off, um toma lá, dá cá, um cambalacho entre 
incorrer em custos agora ou no futuro, vamos levar isso 
em consideração.
 

Entrevista
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Brasil lavra 
mais de 200 mil 
atas notariais 
nos últimos 
cinco anos
Novo CPC dedica 

seção específica à ata 
notarial – capítulo das 
provas – e advogados 

reconhecem a 
importância dessa 
ferramenta jurídica

Centenas de brasileiros sofrem abusos contra seus direitos 
todos os dias, mas a maioria não sabe que uma atividade 
desempenhada pelos cartórios pode produzir prova 
desse acontecimento para uma futura ação na Justiça. 
As atas notariais permitem o registro e a comprovação 
da existência de situações como violações aos direitos 
de propriedade intelectual, descumprimentos de regras 
contratuais e societárias, divulgação indevida de fotos ou 
vídeos e até mesmo casos de cyberbullying (publicações 
ofensivas em redes sociais). Desde 2012, 202 mil atas 
foram lavradas nos Tabelionatos de Notas de todo o 
Brasil, sendo que somente a Região Sul formalizou 96 mil 
atos dessa natureza.
Nesses cinco anos houve um aumento de 195% na procura 
pelas atas notariais. Entre os Estados, a liderança fica com 
o Paraná (53.583), seguido por São Paulo (49.283), Goiás 
(23.542), Rio Grande do Sul (22.297) e Santa Catarina 
(20.521), segundo levantamento da CENSEC, Central 
Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, sistema 
administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho 
Federal (CNB/CF). A importância do documento é tamanha 
que o Novo Código de Processo Civil sancionado em 2015 
incluiu no capítulo XII, das provas, a seção III, para tratar 
especificamente da ata notarial (art. 384).

O presidente do CNB/CF, Paulo Roberto Gaiger Ferreira, 
destaca a praticidade e a segurança jurídica que a ata 
notarial proporciona. “No Brasil, os casos de quebra de 
direito são inúmeros e constantes. Por isso as pessoas 
poderiam se beneficiar mais desse recurso em diversas 
situações cotidianas, uma vez que ele serve como prova 
para uma possível ação judicial”.
A advogada especialista em direito digital, Gisele 
Truzzi, corrobora a opinião de Gaiger, além de 
destacar a relevância das atas como evidências em um 
julgamento. “Com a ata notarial é possível formalizar 
fatos que dependeriam somente da extração de provas 
pela própria parte, tais como prints de internet e de 
mensagens trocadas via celular. A inserção desses prints 
em processos judiciais poderia ser contestada, tendo em 
vista que são somente arquivos de imagem, passíveis de 
edição, e ainda assim extraídos pela parte interessada. 
Com a formalização desse tipo de prova em ata notarial, 
cria-se uma prova imparcial, extremamente forte e 
plenamente aceita em juízo”, explica a advogada.
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Primeira ata notarial chega 
à América com Colombo

“Nossa expectativa 
é que com o novo 
Código, os advogados 
orientem cada vez mais 
seus clientes a utilizar 
as atas, trazendo assim 
segurança jurídica 
e rapidez para todos.” 

Paulo Roberto Gaiger 
Ferreira

Pré-constituição de prova: 
ata notarial economiza 
tempo, energia e recursos
Outra finalidade das atas notariais criada pelo no novo CPC está no 
artigo 1.071, relacionado à regularização fundiária por usucapião. Ele 
indica que a comprovação do tempo de posse do requerente seja 
feito por meio de ata notarial lavrada por um tabelião de notas. 
Por se tratar de pré-constituição de prova, a ata notarial representa 
sensível redução de tempo, energia e recursos de todas as partes 
envolvidas, auxiliando também o Judiciário a reduzir o tempo de 
tramitação de processos, em razão da prova extrajudicialmente 
produzida. “Nossa expectativa é que com o novo Código os advogados 
orientem cada vez mais seus clientes a utilizar as atas, trazendo assim 
segurança jurídica e rapidez para todos”, salienta o presidente do 
CNB. Ele informa que qualquer pessoa pode procurar um tabelionato 
de notas e realizar o procedimento, desde que apresente sua carteira 
de identidade (RG) e faça a solicitação do serviço.
A produção antecipada de provas também pode contribuir para a 
redução de processos judiciais, na medida em que, antevendo as 
provas extrajudiciais formalizadas em ata, e antevendo o natural 
resultado do processo, ofensor e ofendido se componham.
O procedimento é especialmente indicado nos casos de crimes 
praticados na internet. “Indicamos a ata notarial para a maioria de 
nossos clientes porque utilizamos o documento como forma de 
materialização de provas com conteúdo extraído da internet. Em 
geral, sempre solicitamos a lavratura de atas notariais para casos que 
envolvem crimes contra a honra praticados por meio da internet, 
casos de concorrência desleal, violação de direitos autorais e crimes 
eletrônicos, entre outros”, diz Gisele.

Desde a antiguidade, as atas notariais vêm sendo utilizadas como 
instrumentos registrais de acontecimentos. A profissão dos tabeliães, 
assim como a dos escribas, está entre as mais antigas da humanidade e 
ambas estão relacionadas a momentos importantes da história humana. 
A expedição de Cristóvão Colombo em 1492, por exemplo, traz entre os 
tripulantes o tabelião Rodrigo D’Escobedo, que documenta a tomada 
de posse na primeira ata notarial da América. Historiadores relatam 
que o desconhecimento do idioma espanhol pelos indígenas – bem 
como o consequente silêncio ao ouvirem Colombo perguntar se eles se 
opunham à espoliação de suas terras pelos europeus – facilita a tarefa 
de Escobedo, cuja ata atribui o domínio do território aos reis espanhóis 
“por inexistência de oposição dos naturais da terra”. 
O primeiro registro notarial no Brasil é datado da primeira metade do 
século XVI, quando Dom João VI, por meio de Carta Régia, autorizou 
o capitão-mor Martins Afonso de Souza a transformar seus oficiais 
em tabeliães “de notas e judicial”. Posteriormente, foram criadas as 
Ordenações Filipinas que eram responsáveis pelos tabelionatos de notas.
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Crescimento da ata notarial no Brasil

180
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Cartórios de Títulos e Documentos realizam 
registro que ajuda na busca do animal em caso 

de perda ou fuga, no transporte em viagens 
e nas disputas por guarda

Identipet: registro 
de declaração de guarda 

protege animais domésticos

O número de animais de estimação cresce a cada dia. 
Com um faturamento de mais de R$ 18 bilhões em 2015 
– 7,6% maior que no ano anterior – o Brasil detém o 
terceiro lugar no mercado mundial de pets, atrás apenas 
dos Estados Unidos e do Reino Unido. 
Para atender à demanda daqueles que desejam mais 
segurança e proteção para seus pets, os cartórios de 
Registro de Títulos e Documentos estão implantando 
o Identipet – um registro de declaração de guarda de 
animais domésticos com todas as informações sobre o 

bichinho, foto e dados  do dono. O documento comprova 
a identidade do pet e de seu protetor e também pode 
ajudar na busca do animal em caso de perda ou fuga, 
no transporte em viagens e nas disputas por guarda. 
Cachorros, gatos, tartarugas, calopsitas, coelhos e outros 
pets podem até mesmo receber o sobrenome da família 
em seu documento. De acordo com os dados coletados 
pelo IBGE em 2013, 52 milhões de cães e 22 milhões de 
gatos vivem em lares brasileiros.
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“Esses animais fazem parte das famílias. 
Além de garantir a guarda do animal, 

o registro torna mais fácil a investigação 
em casos de roubo ou fuga.”

Arion Cavalheiro

Em 2016, os estados do Rio de Janeiro e de Santa 
Catarina foram os primeiros a disponibilizar o serviço. 
A registradora do 6º Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos do Rio de Janeiro, Sônia Maria Andrade dos 
Santos, foi uma das idealizadoras do projeto na capital 
fluminense. Ela revela que agora o objetivo é deixar o 
registro mais acessível para a população. “Estamos 

trabalhando para oferecer formas de acesso às pessoas 
para que possam registrar seus animais e obter mais segurança 
no caso de uma eventual questão de guarda”, afirma.
“Esses animais fazem parte das famílias. Além de 
garantir a guarda do animal, o registro torna mais fácil a 
investigação em casos de roubo ou fuga. É um carinho a 
mais com os pets”, declara Arion Cavalheiro, registrador 
em Santa Catarina. 
Rio de Janeiro e Santa Catarina foram projetos-piloto 
do Indentipet, mas o Instituto de Registro de Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas do Brasil - 
IRTDPJ-BR trabalha para que até o final do ano todos 
os estados possam disponibilizar esse serviço. “Estamos 
estruturando uma central para os animais de estimação e 
também para as bicicletas”, conclui Cavalheiro.

“O registro terá informações como o número de série, 
a marca, cor e até mesmo os acessórios instalados na 
bicicleta, o que vai permitir a repressão do comércio 
ilegal desses itens.”
Além dos animais de estimação, em breve os cartórios 
de Registro de Títulos e Documentos vão poder registrar 
um objeto muito presente na vida de muitos brasileiros, 
a bicicleta. Usada como meio de locomoção, para o lazer, 
ou profissionalmente por atletas, cada vez mais a popular 
bike é alvo de furtos e roubos no Brasil, pois alguns 
modelos podem custar até R$ 50 mil.
Por isso, a Anoreg-RJ, em parceria com a Comissão de 
Segurança no Ciclismo na Cidade do Rio de Janeiro, 
pretende disponibilizar em breve mais esse serviço à 
população. O registro terá informações como o número 
de série, a marca, cor e até mesmo os acessórios 
instalados na bicicleta, o que vai permitir a repressão do 
comércio ilegal desses itens. 
Em diversos sites de vendas na internet, as bikes roubadas 
e seus acessórios são vendidos sem qualquer indicação 
da origem do produto. A certificação de posse da 
bicicleta possibilitará que os compradores identifiquem 
se ela é de procedência legal ou não.
No portal Bicicletas Roubadas, que possui um cadastro 
nacional de roubos e furtos, 3.725 ocorrências foram 
registradas desde 2016. Por enquanto a liderança nacional 
de ocorrências em 2017 está com a cidade de São Paulo 
(65 casos), seguida por Rio de Janeiro (25 casos), Curitiba 
e Itajaí (empatados com 10 casos).

Registro de bicicletas 
deverá inibir furtos e roubos
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Cartórios fazem emissão 
imediata de CNPJ
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Os cartórios de todo o país prestam uma 
ajuda extra à difícil vida dos empreendedores 
brasileiros: o prazo para emissão de CNPJ 
cai de 60 para 4 dias, no máximo

Até o final de 2017, os empreendedores brasileiros vão 
ter sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) de forma imediata, graças a uma parceria entre os 
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas ( RTDPJs) e a Receita Federal. 
O prazo, que chegava a sessenta dias, cai para quatro, no 
máximo. Um sistema conjunto dos RTDPJS com a Receita 
emite o número do CNPJ no momento do registro da 
sociedade em cartório, evitando que o futuro empresário 
tenha que procurar duas instituições diferentes para obter 
o documento. Além de emitir o CNPJ, os cartórios também 
farão a análise e o deferimento das solicitações de inscrição, 
quando das alterações dos contratos sociais e na extinção 
das pessoas jurídicas.

A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e 
Legalização de Empresários e Pessoas Jurídicas (Redesim) 
já está em operação nos estados de São Paulo, Ceará 
e Pernambuco. Distrito Federal e Mato Grosso já 
homologaram sua participação no sistema. Somente em 
2017, 6.593 pedidos de CNPJ foram deferidos nessas 
localidades. Em todo o Brasil já são 263 cartórios em 211 
municípios realizando a emissão de CNPJ e atualizando os 
dados pertinentes.
É por intermédio do número de CNPJ que a Receita Federal 
e o mercado identificam as pessoas jurídicas. Sem o CNPJ o 
empresário fica impedido de praticar atividades essenciais 
como firmar contratos, emitir notas fiscais, faturas e abrir 
processos. 

O presidente do Instituto de Registro de Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas do Brasil 
(IRTDPJBR), Paulo Roberto de Carvalho Rêgo, avalia 
que o projeto tem impacto positivo para a sociedade e a 
economia: “Estamos implantando a nova sistemática em 
todo o Brasil para que todos os cartórios sejam integrados 
ao sistema e possam facilitar cada vez mais a vida do 
cidadão, que agora vai se dirigir apenas a um local para 
regularizar o seu empreendimento”, destaca.

A Receita Federal também aponta a relevância da parceria. 
O coordenador-geral de cadastros do órgão, Daniel 
Belmiro Fontes, ressalta que todas as partes têm benefícios 
com essa parceria. “A rede permite que sejam mantidas a 
fé pública e a segurança jurídica que os cartórios passam; 
agiliza o processo para o cidadão, o que também ajuda a 
economia nacional. E para nós da Receita disponibiliza uma 
consistência de dados para a gestão fiscal”, diz.

Parceria RTDPJs/Receita favorece 
segurança e eficiência com rapidez 
e baixo custo

Segundo dados do Indicador Serasa Experian de 
Nascimento de Empresas, o número de empresas criadas 
entre janeiro e julho de 2016 chegou quase a 1,2 milhão, 
maior índice desde 2010. Comparado ao mesmo período 
do ano anterior, houve alta de 1,8%. Historicamente, esse 
aumento é relacionado a períodos de recessão econômica, 
criando o fenômeno do “empreendedorismo de 
necessidade”, visto que sem vagas de emprego as pessoas 
tendem a abrir seu próprio negócio.

Em razão disso, o número de novos microempreendedores 
individuais (MEI’s) no primeiro semestre de 2016 ultrapassou 
800 mil, contra 748 mil no mesmo período de 2015, uma 
alta de 9,1%. Entre as regiões brasileiras o Sudeste lidera na 
criação de empresas, com 521.229 negócios abertos entre 
janeiro a junho (51,1% do total). A seguir vem o Nordeste, 
com 169.650 empresas (16,6%); o Sul, com 168.615 (16,5%); 
o Centro-Oeste, com 89.753 (8,8%); e o Norte, com 50.435 
novos negócios (5,2%).
Em harmonia com essa tendência, ao facilitar a emissão de 
CNPJ os cartórios têm uma atuação de destaque no sentido 
de reduzir a burocracia para abertura de novas empresas.
“No atendimento diário realizado no cartório temos contato 
direto com as necessidades da população na busca por mais 
autonomia. E os cartórios vêm desempenhando um papel 
importante na desburocratização de procedimentos oficiais. 
Essa parceria com a Receita Federal atende a legítima expectativa 
do cidadão de ser atendido com segurança, eficiência, rapidez e 
baixo custo”, conclui Patricia Ferraz, diretora da Associação dos 
Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR).

“A rede permite que sejam mantidas a fé 
pública e a segurança jurídica que os cartórios 
passam; agiliza o processo para o cidadão, o 
que também ajuda a economia nacional”

“Ao facilitar a emissão de CNPJ os cartórios 
têm uma atuação de destaque no sentido de 
reduzir a burocracia para abertura de novas 

“Parceria entre Cartórios e Receita Federal atende 
a legítima expectativa do cidadão de ser atendido 
com segurança, eficiência, rapidez e baixo custo”
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MP 759/2016 traz 
novos instrumentos de 
regularização fundiária

O novo texto da Medida Provisória pode 
contribuir para a retomada do crescimento 

econômico brasileiro

O resultado oficial mais recente do Déficit Habitacional no 
Brasil, para o biênio 2013-2014, revelou que faltam cerca 
de 6 milhões de moradias para os brasileiros, sendo 85,7% 
em áreas urbanas. O estudo é realizado há mais de 20 
anos pela Fundação João Pinheiro, instituição do governo 
mineiro, em parceria com o Ministério das Cidades, Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Além desse déficit habitacional na ordem de 9%, estima-
se que os imóveis irregulares – ou seja, aqueles que 
não estão registrados em nome dos que os ocupam – 
tenham alcançado os 30 milhões no Brasil, segundo 
Flauzilino Araújo dos Santos, oficial do 1º Cartório de 

Registro de Imóveis da cidade de São Paulo. “Muitas 
dessas ocupações têm origem em contratações legítimas 
e preço pago ou parcelado, porém o ocupante detém, 
quando muito, escrituras sem registro e, em boa parte 
das vezes, apenas documentos particulares ou meros 
recibos, nenhum deles apto a ingressar no registro 
imobiliário”.
Esse número de imóveis irregulares corresponde aos 
domicílios de cerca de 100 milhões de brasileiros, quase 
metade da população. “São localidades, bairros e até 
municípios inteiros na informalidade. É uma parcela 
gigantesca da riqueza nacional fora da economia formal. 
É bom lembrar que a irregularidade não diz respeito 
exclusivamente às favelas, que coincidem com os pontos 
mais extremos da informalidade. Ela ocorre em bairros 
de baixo, médio e mesmo de alto padrão, bem como 
em edifícios e conjuntos habitacionais construídos pelo 
próprio Estado”, destaca o registrador imobiliário.
   

Novos instrumentos 
simplificam regularização 
fundiária 

 “Não há como a dignidade da pessoa humana 
se realizar plenamente sem um lugar adequado 
para viver, morar e trabalhar”.  

A Medida Provisória 759/2016, aprovada na Câmara dos 
Deputados em 26/5/2017, dispõe sobre a regularização 
fundiária na Amazônia legal e nas áreas rural e urbana em 
todo o país. 
Para Flauzilino Araújo dos Santos a MP 759 traz novos 
e potentes instrumentos de titulação dos beneficiários, 
como a legitimação fundiária, forma originária de 
aquisição da propriedade. 
“Poderíamos falar do direito real de laje, dos institutos 
do condomínio urbano simples e do condomínio de 
lotes, além de disposições relativas aos condomínios 

“A irregularidade não diz respeito 
exclusivamente às favelas, que 

coincidem com os pontos mais extremos 
da informalidade. Ela ocorre em 

bairros de baixo, médio e mesmo de 
alto padrão, bem como em edifícios e 

conjuntos habitacionais construídos pelo 
próprio Estado.”– Flauzilino Araújo dos 
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habitacionais e aos loteamentos com acessos controlados.
Por seu turno, a usucapião extrajudicial remodelada no 
texto de conversão em lei que tramita no Congresso 
Nacional está igualmente alinhada como um importante 
instrumento para mudar a realidade fundiária de nossas 
cidades. É certo que o legislador já havia acenado nesse 
sentido quando introduziu a usucapião extrajudicial no 
artigo 216-A da Lei 6.015/1973. Todavia, no momento 
em que se passou a presumir a negativa do proprietário 
tabular a partir de seu silêncio, o dispositivo impôs um 
entrave burocrático que esvaziou significativamente a 
utilidade da medida, situação corrigida agora”, observa.
O registrador entende como um avanço a disposição 
política de se investir na concretização do direito à moradia 
digna, direito esse assegurado constitucionalmente 
a todos os brasileiros. “Não há como a dignidade da 
pessoa humana se realizar plenamente sem um lugar 
adequado para viver, morar e trabalhar”.  
A tônica do texto aprovado recentemente na Câmara 
e no Senado é o de facilitar os procedimentos de 
regularização e ampliar o campo de abrangência dos 
instrumentos legais para as hipóteses de interesse 
específico, antes relegadas a um caminho mais difícil que 
os casos classificados como de interesse social.

Economistas, registradores e tabeliães anteveem um 
movimento econômico promissor e pulverizado nas 
cidades brasileiras. Isto porque as pessoas beneficiadas 
com a regularização de seus imóveis passam a ter 
segurança jurídica, o que se traduz em conforto para 
neles investir. “A regularização fundiária vai fomentar de 
modo paulatino e salutar milhões de microinvestimentos 
em melhorias nesses imóveis, conforme demonstram 
estudos do Banco Mundial. Esses investimentos 
implicam na movimentação do mercado de materiais 
de construção e serviços gerando empregos, ainda que 
informais. O segundo passo é a melhoria do espaço 
interno das residências, com a compra de móveis, 
eletrodomésticos, etc.”, acrescenta Patricia Ferraz, 
registradora de Diadema-SP. 
Por isso “a regularização fundiária é essencial para 
a valorização das empresas, obtenção de crédito e 
desenvolvimento econômico”, comenta Gesner Oliveira,  
sócio da GO Associados e professor da Fundação Getúlio 
Vargas –FGV.

“A regularização fundiária é essencial 
para a valorização das empresas, 

obtenção de crédito e desenvolvimento 
econômico” – Gesner Oliveira

“A garantia de moradia estável e formal 
tem enormes impactos socioeconômicos. 
Incentiva o investimento na manutenção 

e melhoria do imóvel, melhorando as 
condições da família ocupante e do bairro 

como um todo” - Eduardo Zylberstejn

“A regularização fundiária vai fomentar 
de modo paulatino e salutar milhões de 
microinvestimentos em melhorias nesses imóveis, 
conforme demonstram estudos do Banco 
Mundial” - Patricia Ferraz

Potencial para 
movimentar 
a economia 
de modo 
sustentável
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A expectativa é de geração de um círculo virtuoso, 
pois os benefícios econômicos se revertem em 
novos benefícios sociais, conforme aponta Eduardo 
Zylberstejn, Pesquisador da FIPE e professor da FGV: 
“A garantia de moradia estável e formal tem enormes 
impactos socioeconômicos. Incentiva o investimento 
na manutenção e melhoria do imóvel, melhorando 
as condições da família ocupante e do bairro como 
um todo. Moradias melhores contribuem para um 
desempenho melhor das crianças na escola e dos adultos 
no mercado de trabalho enquanto bairros melhores 
impactam diversas esferas da vida das pessoas, como 
a criminalidade e a saúde. Por isso, políticas públicas 
inteligentes que viabilizem a regularização imobiliária são 
muito bem-vindas.”
 

Recursos para a implementação 
de políticas sociais
Os micronegócios que passam a ser realizados produzem 
ainda outro efeito positivo: geram arrecadação de 
tributos que contribuem para o equilíbrio das contas 
públicas e permitem investimentos no desenvolvimento e 
implementação de políticas sociais. Ou seja, não apenas 
as pessoas diretamente beneficiadas com a regularização 
de seus imóveis ganham, mas toda a população. 
Diferentemente de outras políticas públicas que 

podem interferir pontual e artificialmente na economia, 
produzindo efeitos indesejados como bolhas imobiliárias 
e processos inflacionários, a regularização fundiária 
se desenvolve gradualmente nos espaços territoriais, 
permitindo a acomodação do mercado produtivo à 
demanda, de modo sustentável, com aumento da oferta 
sem necessária pressão inflacionária.
Quanto à organização urbana, promovendo a 
“regularização fundiária, o município localiza e individualiza 
os imóveis urbanos, formando a base para a cobrança de 
tributos como o IPTU e o ITBI”, destaca Bruno Araújo.  
“E recursos são essenciais para o desenvolvimento e 
implementação das políticas públicas, em benefício da 
população. O círculo virtuoso continua a se mover”, 
reforça Patricia Ferraz. 
Além disso, ressalta o ministro, “muitos municípios não 
têm estrutura de aprovação de projetos, sendo esta 
criada no âmbito da regularização fundiária.”

Cenário mais amigável para 
negócios imobiliários
Imóveis regularizados, ou seja, que são objeto individual 
de uma matrícula no Registro de Imóveis, são aceitos sem 
reservas no mercado imobiliário. Instituições de crédito 
públicas e privadas somente aceitam em garantia imóveis 
regulares. Assim, eles são mais facilmente vendidos 
porque os compradores podem dá-los em garantia 
em financiamentos para compra. “Ao ter o registro no 
cartório, os imóveis já se valorizam automaticamente”, 
acrescenta Bruno Araújo. 
E em momento de turbulência econômica e desemprego, 
essas facilidades contribuem para amenizar as 
dificuldades do trabalhador.

“Ao ter o registro no cartório, 
os imóveis já se valorizam 

automaticamente, dinamizando 
a cadeia produtiva da construção civil,” 

Bruno Araújo, ministro das Cidades

“Recursos são essenciais para o 
desenvolvimento e implementação 
das políticas públicas, em benefício 

da população” – Patricia Ferraz
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Prestação do serviço por notários e 
registradores torna mais ágil e menos 

burocrática a validação de documentos 
emitidos para uso no exterior

Cartórios dobram emissão 
de apostilamentos 

e atendem necessidade 
da população brasileira

Oito meses bastaram para que o governo brasileiro 
aferisse o acerto em delegar o serviço de apostilamento 
de documentos aos cartórios brasileiros. Levantamento 
realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
apontou que de agosto de 2016 a maio de 2017 foram 
realizados 837.627 mil apostilamentos pelos cartórios 
das capitais brasileiras, o dobro do realizado pelos nove 
postos do Ministério das Relações Exteriores nos sete 
meses anteriores à delegação do serviço aos cartórios. 
O aumento de 100% no volume de apostilamentos 
comprova que essa necessidade da população não 
estava atendida no antigo sistema.
A ratificação do acordo da Convenção da Apostila da 

Haia pelo Brasil, em janeiro de 2016 (Decreto 8.660), e 
a delegação dessa atividade aos cartórios – inicialmente 
nas capitais e a seguir no interior dos estados autorizados 
pelo CNJ – tornaram mais ágeis e menos burocráticas 
as validações dos documentos emitidos para uso no 
exterior.
Somente na cidade de São Paulo foram legalizados 230.643 
mil documentos nos primeiros oito meses de serviço, 
em média 25.084/mês, de acordo com levantamento 
da Associação dos Notários e Registradores do Estado 
de São Paulo (Anoreg/SP). O número é quase o dobro 
do realizado pelo escritório do Ministério das Relações 
Exteriores da cidade no mesmo período de 2015. 

“Em questão de horas a pessoa 
tem o documento apostilado”  

Juiz Márcio Evangelista Ferreira da Silva  
Juiz auxiliar da Corregedoria do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ)
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Registros comerciais, 
diplomas e certidões 
validados no mesmo dia 

A vigência da Convenção da Apostila da Haia 
atende cidadãos e empresas que precisam utilizar 
internacionalmente documentos como diplomas, 
certidões de nascimento, casamento ou óbito, além de 
documentos emitidos por tribunais e registros comerciais. 
Empresas que precisam validar seus documentos para 
exportação também foram beneficiadas com a redução 
de custos e agilização dos processos. 
“O serviço foi bem aceito, e a cada dia tem sido 
prestado com mais segurança. O Brasil realmente 
entrou na Convenção da Haia e hoje os documentos não 
precisam mais de atualização. Os documentos brasileiros 
apostilados estão sendo aceitos nos países signatários 
com segurança”, diz o juiz auxiliar da Corregedoria 
Nacional de Justiça Márcio Evangelista Ferreira da 
Silva. “Nós partimos da resolução do CNJ (Resolução 
228/2016), que delegou esse serviço aos cartórios em 
agosto de 2016. Assim que o ministro João Otávio 
de Noronha assumiu a Corregedoria, nós passamos a 
trabalhar monitorando todos os problemas”.
Antes disso, para um documento ser aceito por 
autoridades estrangeiras era preciso ir ao consulado do 
país em questão e legalizar o documento, que passava 
a ser válido naquele país, gerando uma espécie de 
legalização em cadeia. Agora, basta que o interessado 
se dirija a um cartório habilitado em uma das capitais 
estaduais ou no Distrito Federal e solicite a emissão de 
uma apostila para o documento que necessitar.
A apostila confere validade internacional ao documento 
que pode ser apresentado nos 111 países que já 
aderiram à Convenção. Da mesma forma, o Brasil 
também passou a aceitar apostilas emitidas pelos demais 
Estados partes da Convenção. Contudo, a “legalização 
única” não exime o solicitante de apurar junto ao país 
ou à instituição destinatária do documento eventuais 
exigências adicionais, por exemplo, as juramentadas.
De acordo com informações da Fundação Alexandre 
de Gusmão (FUNAG), entidade pública vinculada ao 
Ministério das Relações Exteriores, o Brasil passou a 
participar ativamente como membro da Conferência 
da Haia a partir de 2001, mas adotou a convenção da 
apostila somente em 2016.  Uma das razões da demora 
dizia respeito à relação desproporcional entre o custo e o 
benefício da iniciativa. Pesavam as onerosas adaptações 
que a parte brasileira precisaria fazer de modo a cumprir 
todas as exigências da Convenção para ter como 
contrapartida um reduzido número de países partes.

Burocracia reduzida 
a quase zero 
De acordo com o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional 
de Justiça (CNJ) Márcio Evangelista, o órgão determinou 
que todos os Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal elaborassem listagem de serventias aptas 
a prestar o serviço. A seguir, publicou o Provimento CNJ 
58/2016 com o intuito de sanar as dúvidas e regulamentar 
o serviço das serventias extrajudiciais do Brasil.
“O Ministério das Relações Exteriores (MRE) tinha 
dificuldades para fazer a legalização dos documentos, 
como falta de pessoal e burocracia. A resolução do CNJ 
e o provimento da Corregedoria Nacional vieram no 
intuito de desburocratizar esse serviço. O documento 
que demorava de três a quatro meses para ser legalizado 
pelo MRE hoje é feito no mesmo dia. Em questão de 
horas a pessoa tem o documento apostilado, com a 
burocracia reduzida a quase zero”. 
Além disso, os cartórios estão presentes em todos os 
municípios do País, aumentando as opções de procura 
da população brasileira. Atualmente, os Escritórios 
de Representação do MRE trabalham apenas com a 
legalização de documentos para países não integrantes 
da Convenção da Apostila da Haia.

Aumento na 
competitividade, 
redução de tempo 
e custos
O novo procedimento proporciona sensível redução 
de custos e de tempo na tramitação internacional de 
documentos para cidadãos e empresas. Segundo estudo 
conduzido pelo Banco Mundial, a adesão plena aos 
procedimentos da Convenção da Apostila aumenta a 
competitividade global e a capacidade de atração de 
investimentos externos para o país. 
De acordo com o estudo publicado em 2010, a adesão 
à Convenção é especialmente útil para as empresas 
multinacionais, facilitando o reconhecimento de documentos 
durante o processo de registro em um novo país.
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Rogério Portugal Bacellar recebe homenagem 
na abertura do último congresso do qual participa 

como presidente da Anoreg Brasil antes da eleição 
da nova diretoria

Na noite do feriado de 15 de novembro de 2016, mais 
de 500 notários e registradores de todo o país lotaram o 
salão do Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió, Alagoas, 
para a abertura solene do XVIII Congresso Brasileiro de 
Direito Notarial e de Registro. 
Em clima de amizade e gratidão a Rogério Bacellar pelos 
serviços prestados em quinze anos à frente da entidade, 
o anfitrião do evento e presidente da Anoreg-AL, Rainey 
Marinho, fez um discurso caloroso que foi saudado e 
seguido pelos demais.
A composição da mesa de abertura do XVIII Congresso 
refletiu o prestígio conquistado pelo evento e pela 
organização, reunindo autoridades dos três poderes 
e dirigentes das entidades de notários e registradores: 
Rogério Portugal Bacellar, presidente da Anoreg-BR; 
Rainey Alves Marinho, presidente da Anoreg-AL; Léo 
Barros Almada, presidente do Instituto de Estudos de 
Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB); João Pedro Lamana 
Paiva, presidente do Instituto de Registro Imobiliário 
do Brasil (IRIB); Ubiratan Pereira Guimaraes, presidente 
do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal 
(CNB/CF); Paulo Roberto Carvalho Rêgo, presidente 
do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e 

de Pessoas Jurídicas do Brasil (IRTDPJBrasil); José 
Borges da Cruz Filho, Instituto de Estudos dos Ofícios 
de Registro de Distribuição e Interdições e Tutelas do 
Brasil; Dante Ramos Junior, representando Calixto Enzel, 
presidente da Associação Nacional de Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-BR); deputado federal Alex 
Canziani (Paraná); deputado federal Gonzaga Patriota 
(Pernambuco); Helder Lima, secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, representando 
o Governador Renan Filho; deputado estadual Sergio 
Toledo, representando a presidência da Assembleia 
Legislativa de Alagoas; Juiz de Direito Carlos Cavalcante, 
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, 
representando o desembargador Clever Loureiro, 
Corregedor-geral da Justiça.

Modernidade 
e representação
Após a execução do Hino Nacional, Rogério Bacellar 
declarou aberto o XVIII Congresso Brasileiro de Direito 
Notarial e de Registro e passou a palavra ao anfitrião do 
evento.

XVIII Congresso de Direito 
Notarial e de Registro: união, 

amizade, gratidão e despedida
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O presidente da Anoreg-AL, Rainey Alves Marinho, falou 
do orgulho de seu Estado em receber tantos colegas 
representantes de classe e profissionais do Direito e 
agradeceu a presença das autoridades do Executivo, 
Legislativo e Judiciário, que entendem e valorizam 
o papel dos notários e registradores na sociedade 
brasileira. A seguir, lembrou a trajetória do presidente 
Rogério Bacellar na Anoreg Brasil.
“Foi Rogério que dinamizou a entidade, abrindo 
espaços e ouvindo os anseios de todo o Brasil na busca 
pela modernidade e representação, transformando 
em realidade o que estava represado nos corações de 
colegas. Rogério criou várias entidades importantes 
como a Rede Ambiental e de Responsabilidade Social 
dos Notários e Registradores (Rares-NR), a Federação 
Brasileira de Notários e Registradores (Febranor) e a 
Confederação Nacional dos Notários e Registradores do 
Brasil (CNR), onde tenho orgulho de estar ao seu lado 
no cargo de vice-presidente. Foram tantas as conquistas 
que somos devedores de seu tempo à frente de nossa 
categoria. O próximo presidente da Anoreg Brasil terá 
certamente em Rogério Bacellar um porto seguro, um 
farol, possibilitando que as duas entidades coirmãs 
caminhem lado a lado, marchando para novas conquistas 
e um novo tempo. Uma categoria mais forte, constituída 
de associações, federação e confederação.”

Apoio aos colegas do RC 
que lutam para atender a 
população
Rainey  Marinho ressaltou o especial apoio da Anoreg 
Brasil  aos cartórios deficitários. Lembrou que “nossa 
categoria possui cartórios de baixíssima renda. Em 
Alagoas, mais de 80 cartórios recebem R$ 1.200 do 
Fundo Especial do Registro Civil para não fechar suas 
portas e continuar atendendo a população nos mais 
distantes rincões do Estado. O mesmo acontece em 
Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Esses 
colegas precisam de nosso apoio para seguir com sua 
missão, isso é um dever e uma responsabilidade para 
com esses colegas e a população que atendem.”

Trabalho valoroso, 
dedicado, apaixonado 
e de união 

Representando a Câmara Federal, o deputado Alex 
Canziani prestou sua homenagem, gratidão e o 
reconhecimento “pelo trabalho valoroso, dedicado, 
apaixonado e de união que fez Rogerio Bacellar ao longo 
de todos esses anos. Parabéns, Rogerio, você continua a 
ser o nosso líder à frente da nossa Confederação”. 

Na mesma linha, o deputado federal de Pernambuco, 
Gonzaga Patriota, lembrou a importância dos cartórios 
na vida de todos os cidadãos e falou de sua satisfação em 
ser convidado para todos os congressos da Anoreg-BR.

Anoreg dá o exemplo 
de união
Ao saudar os congressistas em nome do Governo do 
Estado de Alagoas, o secretário Helder Lima disse ter 
uma relação especial com a Anoreg: “Para mim tem um 
sabor muito especial poder representar o governador do 
Estado neste evento da Anoreg. Voltando do doutorado em 
São Paulo, eu abri aqui minha banca de advocacia tributária 
e um dos meus primeiros clientes foi a Anoreg-AL.”
Lembrando os 127 anos de Proclamação da República e 
a crise que o País atravessa, “uma das mais agudas de 
toda a República”, o secretário falou das dificuldades 
por que passam os estados.  “Temos feito o dever de 
casa. E creio que o serviço prestado por notários e 
registradores talvez seja um dos grandes exemplos para 
o país neste momento. A Anoreg também dá o exemplo 
mostrando a união que faz com que vocês avancem 
institucionalmente, vocês que são tão importantes para a 
segurança jurídica do nosso país e para o fortalecimento 
das nossas instituições. Acho que essa é a nossa função, 
também, como setor público.”

“Anoreg vai continuar no meu coração. Que a 
integração continue e nossa classe seja cada vez 
mais forte e respeitada.”

Rogerio Portugal Bacellar, em suas gestões, visitou 
no mínimo dez vezes cada Estado da Federação para 
implantar as Anoregs estaduais, realizou encontros 
descentralizados em todos os estados, preocupado 
em conhecer a realidade do Brasil. “Percorremos esse 
nordeste inteiro, estivemos no Acre, Amazonas, Roraima, 
Amapá, conhecendo de perto as dificuldades dos nossos 
colegas cartorários. A Anoreg precisa continuar nessa 
linha de união, de integração e de amizade. Quando 
estivemos unidos nós vencemos todas as batalhas.” 
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Seu trabalho resultou em várias conquistas para a 
categoria: “a realização de inventário, separação e 
divórcio no extrajudicial; as retificações de registro civil e 
registro de imóveis; o fim da aposentadoria compulsória 
e outras inúmeras ações que conseguimos ganhar no 
Supremo Tribunal Federal, sempre com o apoio e a 
dedicação das nossas diretorias. Uma andorinha só não 
faz verão e eu sempre tive diretores que me ajudaram e 
estiveram comigo o tempo todo, além da nossa equipe 
de funcionários e colaboradores. Todos juntos fizeram a 
Anoreg-BR ser o que é hoje.”
Além de novas atividades, cresceu o reconhecimento da 
população pelos cartórios durante a sua gestão. “Nós 
proporcionamos segurança jurídica à sociedade. E pela 
segunda vez consecutiva uma pesquisa do Instituto 
Datafolha revelou, no final de 2015, que os brasileiros 
consideram os cartórios a instituição mais confiável do país 
dentre todas as instituições públicas e privadas”, relatou 
com satisfação.
O cuidado com o social e com o aperfeiçoamento técnico 
do extrajudicial, característica de sua gestão, fez nascer a 

RARES – Rede Ambiental e de Responsabilidade Social 
dos Notários e Registradores, uma organização sem fins 
lucrativos que realiza campanhas de arrecadação para 
doação a abrigos e creches e participa de projetos em 
parcerias com ministérios e autarquias públicas; e a Escola 
Nacional de Notários e Registradores – ENNOR, com o 
objetivo de introduzir e aprofundar o estudo em Direito 
Notarial e de Registro, que promove vários cursos de 
capacitação de tabeliães, registradores e suas equipes. 
Para Rogério suas realizações são apenas o primeiro 
passo de uma longa jornada do extrajudicial, para a qual 
ele deseja um sucessor que “faça uma gestão muito 
melhor que a minha”. E finalizou: “Agradeço à Jô, minha 
mulher, e aos meus filhos porque eu viajo toda semana, 
se não é para Brasília é para o resto do Brasil. A partir 
de junho, eu vou me dedicar somente à Confederação 
Nacional dos Notários e Registradores (CNR), mas a Anoreg 
vai continuar no meu coração e quero trabalhar com o novo 
presidente para que a integração continue e nossa classe 
seja cada vez mais forte e mais respeitada.Muito obrigado a 
todos vocês, meus colegas de todo o Brasil.”

O vice-presidente de Protesto de Títulos pelo 
Rio de Janeiro, Léo Barros Almada, pediu a 
palavra para prestar dupla homenagem, ao 
presidente Rogério Bacellar e à presidente 
de honra da Anoreg Brasil, Léa Portugal. 
Relembrou a origem da entidade fundada 
em 1984 com o nome de Associação dos 
Titulares das Serventias Extrajudiciais do 
Brasil (ATEB) que, em 1994, passou a ser 
Associação dos Notários e Registradores do 
Brasil.
“Eu sou, com Léa Portugal, um dos 
responsáveis por ter trazido o Rogério 
Bacellar para comandar a Anoreg Brasil. E 
não posso deixar de pedir ao plenário para 
homenagear Léa Portugal como mãe da 
Anoreg.” 
Léo Almada expressou sua gratidão à ex-
presidente Léa Portugal “por ter dirigido 
a Anoreg naquele tempo e por ter tido a 
felicidade de escolher o Rogério”.

Homenagem 
à primeira e ao último 
presidente
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12ª Edição do Prêmio de Qualidade Total 
Anoreg-BR reconhece a excelência dos 

serviços prestados por 106 cartórios brasileiros

A entrega do Prêmio de Qualidade Total Anoreg-BR 
(PQTA) a 106 cartórios de todas as regiões do Brasil foi 
realizada em clima de festa no encerramento do XVIII 
Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, na 
casa de festas Armazém Uzina, em Maceió, no dia 18 de 
novembro de 2016. 
O convidado especial da noite, ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal Federal, destacou em seu 
discurso a importância da atividade notarial e registral 
para a sociedade.“Cartórios de notas e de registros são 
para mim verdadeiras oficinas da segurança jurídica. Digo, 
em primeiro lugar, que se implementa nos cartórios um 
serviço público da maior gradação e, em segundo lugar, 
que nós, servidores, lidamos com a coisa alheia e ao fazê-
lo devemos ter um cuidado maior do que teríamos se 
tratássemos de coisas particulares”.
Em outro momento de sua exposição, o ministro abordou 
a questão dos emolumentos dos serviços notariais e 
registrais. “Não se pode pretender que quem ingresse 
em um cartório após concurso público simplesmente 
não tenha presente a busca do lucro, na conciliação 
de receitas e despesas. Claro que precisamos achar os 
melhores custos dos trabalhos a serem desenvolvidos, 
mas não podemos também adotar uma postura de 
preconceitos e potencializar faixas de receitas que às 
vezes podem causar certas surpresas aos desavisados”.

“Cartórios de notas e de registro são 
para mim verdadeiras oficinas da segurança 
jurídica” – ministro Marco Aurélio Mello (STF)

E na conclusão de seu discurso, o ministro Marco Aurélio 
Mello lembrou a importância do aperfeiçoamento 
profissional proporcionado pelo Congresso Brasileiro de 
Direito Notarial e de Registro da Anoreg-BR.
“Ocasião propícia para se veicular ideias, para uma 
reflexão, para o aprimoramento, sabendo todos que o 
aprimoramento é infindável, o saber é e será sempre uma 
obra inacabável.” 

Requisito de qualidade 
total vem sendo atendido 
por número crescente 
de cartórios
A avaliação dos cartórios é feita pela Associação 
Portuguesa de Certificação (APCER) de acordo com o 
resultado de auditoria coordenada pela APCER Brasil.
Presente à premiação, o presidente do Conselho da 
Associação Portuguesa de Certificação (APCER), Nigel 
Croft, felicitou os contemplados.
“Eu quero parabenizar todos os notários e registradores 
que deram o primeiro passo, a iniciativa de buscar a 
qualidade, a satisfação das pessoas que comparecem aos 
seus cartórios, ao mesmo tempo que defendem também 
os interesses da sociedade brasileira.”
A diretora do PQTA, Laura Vissotto, entregou os prêmios 
aos titulares dos cartórios nas categorias Diamante, Ouro, 
Prata, Bronze e Menção Honrosa. O Troféu Especial 
homenageou os treze cartórios que receberam o prêmio 
Diamante por quatro anos consecutivos.

Ministro Marco Aurélio Mello 
(STF) prestigia solenidade 
e destaca a importância da 
atividade notarial e registral 
para a sociedade
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106 cartórios brasileiros recebem Prêmio 
de Qualidade Total Anoreg-BR 2016

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos 
de Valparaiso de Goiás - GO

1º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC

Ofício do 1º Registro de Imóveis de Montes Claros 
da Comarca de Montes Claros - MG

Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição 
de Campo Grande - MS

1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - MT

2º Serviço Notarial e Registral Nesken - MT

Cartório 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso - MT

Cartório de Registro Civil de Várzea Grande - MT

Cartório do 2º Ofício de Lucas do Rio Verde - MT

Cartório do 1º Ofício de Barra do Garcas - MT

Cartório do 2º Ofício do Municipio de Nova Mutum - MT

1º Ofício de Registro de Imoveis Títulos e Documentos 
da Comarca de Porto Esperidiao - MT

2º Serviço Notarial e Registral de Terra Nova do Norte - MT

2º Oficio Extrajudicial de Sinop - MT

2º Serviço Notarial e Registral de Rosário Oeste - MT

Sinop Cartório de Registro de Imóveis - MT

12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre - RS

Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre - RS

3º Ofício de Registro de Imóveis - Joinville - SC

1º Tab. de Notas e Protestos de Balneário Camboriú - SC

1º Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais e Quinto 
Tabelionato de Notas de Maringá - PR

Cartório 1º Ofício de Matupa - Registro de Imoveis 
e Títulos e Documentos - MT

Cartório 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos de Lucas do Rio Verde - MT

Ofício do 2º Registro de Imóveis de Montes Claros - MG

Tabelionato de Protestos de Títulos de Contagem - MG

Cartório do 2º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

Isis Campos Amaral

Gilmara Vanderlinde Medeiros DAvila

Rosiane Rodrigues Vieira

Juan Pablo Correa Gossweiler

Glória Alice Ferreira Bertoli

Izilda Alves Fernandes

Benedito Abadio da Silva

José Carlos Ferreira de Arruda

Paulo Henrique Felipetto Malta

Adalberto Teixeira da Silva

Jose Luiz da Silva

Rosangela Poloni

Rogério Campos Ferreira

Silvio Herminio de Araujo Cabral

Velenice Dias de Almeida e Lima

Velenice Dias de Almeida e Lima

Rafael Leocadio dos Santos Neto

João Pedro Lamana Paiva

Sandra Mara de Braga

Mariana Viegas Cunha

Cintia Maria Scheid

Mateus Colpo

Maria Carolina Magalhães

Daniele Alves Rizzo

Nancy Raquel Dutra Felipetto Malta

João Carlos Nunes Júnior

Diamante / Troféu Especial

Diamante

1º Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos 
e Protestos de Goiânia - GO

Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis e Protesto 
de Letras de Manaus - AM

Tabelionato de Protesto de Títulos 4º Ofício de Salvador - BA

Tabelionato de Protesto de Títulos 1º Ofício de Salvador - BA

4º Registro de Imóveis de Goiânia - GO

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
1º Circunscrição e Tabelionato de Notas - Goiânia - GO

Cartório de Registro de Imóveis da 2º Circunscrição 
de Anápolis - GO

Cartório de Registro de Imóveis - 1º Ofício - Belém - PA

Serviço Distrital do Portão do Foro Central da Comarca 
da Região Metropolitana de Curitiba - PR

1º Ofício de Registro de Imóveis de Joinville - SC

Registro de Imóveis da Comarca de São José - SC

Tabelionato de Notas e Protesto de Palhoça - SC

Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca 
de São José - SC

Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos Comarca 
de Içara - SC

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado 
do Rio de Janeiro - RJ

1º Ofício de Registro de Imóveis de Criciúma - SC

3º Tabelionato de Notas - Caxias do Sul - RS

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca 
de Poxoréu - MT

1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte - MG

Naurican Ludovico Lacerda

Registro de Imóveis da 1ª Circunscricão de Goiânia - GO
Igor Franca Guedes

José Carlos de Oliveira

Maria das Graças Amaral Uzeda

Marli Pinto Trindade

Rodrigo Esperança Borba

Mateus da Silva

Ângelo Barbosa Lovis

Cleomar Carneiro de Moura

Caroline Feliz Sarraf Ferri

Bianca Castellar de Faria

Naurimar Adriano Domingos da Anunciação Lacerda

Otavio Guilherme Margarida

Fernanda Isabel Wissel

Adriana Mara de Oliveira

Fernanda de Freitas Leitão

Maria do Carmo de Toledo Afonso

Mário Augusto Ferrari Filho

Maria Aparecida Bianchin Pacheco

Fernando Pereira do Nascimento
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Prata

Bronze

Ofício Reg. Imoveis e Hipotecas 2º Circunscrição Joinville - SC

2º Ofício de Reg. de Imóveis e Prot. de Letras de Manaus - AM

1º Tabelionato de Notas de Luziânia - GO

Cartório de Reg. de Imóveis e 1º Tab. de Notas Minaçu - GO

Cartório de Reg. de Imóveis e Anexos Cidade Ocidental - GO

Ofício de Reg. de Imóveis, Td/Pj e RCPN de Silvânia - GO

Serviço de Registro de Imóveis e Anexos Jataí - GO

Tabelionato de Protesto de Luziania - GO

1º Serv.de Registro de Imóveis e Títulos e Doc. Diamantino - MT

6º Serv. Not. e Reg. de Imóveis da 3 Circunscrição de Cuiabá - MT

Cartório do 1º Ofício Colider - MT

Cartório do 18º Ofício de Justiça de Niterói - RJ

1º Tab. de Notas e Protesto da Comarca de Caçador - SC

Tab. de Notas e Protesto de Títulos De Urubici - SC

2º Tab. de Notas e Protestos de Balneário Camboriú - SC

Cartório de Reg. de Imóveis de São Joaquim - SC

2º Tab. de Notas e de Prot. de Letras e Tít. de Pirassununga - SP

Oficial de Reg. de Imóveis, Tít. e Doc e Civil das PJ Americana - SP

Oficial de Reg. Civil das Pessoas Naturais e de Int. e Tutelas 
da Sede da Comarca de São Vicente - SP

Reg. de Imóveis , Títulos e Documentos e Civil de PJ da Comarca 
de São José do Rio Pardo -

Reg. de Imóveis, PJ, Títulos, Doc., Protestos e Tab. de Notas  
Indiara - GO - Maria Erly da Silva

Cartório de Registro de Imóveis de Cruzília - MG
Juliano Paciello Alves

2º Ofício de Notas de Parnamirim - RN
Airene José Amaral de Paiva

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de São Pedro - SP
Hermes Wagner Betete Serrano

1º Ofício de Reg. de Imóveis, Tít. e Doc. de Vila Bela da Santíssima 
Trindade - MT

Reg. de Imóveis, Títulos e Doc. e Civil das Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Senador Canedo - GO

Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Urubici - SC

Registro de Imóveis de Barra Velha - SC

1º Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto - SP

1º Oficial de Reg. de Imóveis,Títulos e Doc. e Civil de Pessoas 
Juridicas de Jundiaí - SP

Cledenisia Machado da Silva

David Gomes David

Irley Carlos Siqueira Quintanilha do Nascimento

Gabriella Gonçalves Barbosa

Márcio Silva Fernandes

Gustavo Faria Pereira

Leandro Akira Matsuoka

Joao Batista Perigolo

Paulenes Cardoso da Silva

Joani Maria de Assis Asckar

Bruno Robalinho Estevam

Fabiano Pereira da Silva

Anna Beatriz Almeida Do Amaral

Guilherme Beckhäuser Wensing

Marilson Miguel Barreto Dos Santos

Juliana Rodrigues

Andreza Carício Bernardino Bernardini

Carlos Roberto Buriti

Ana Paula Goyos Browne

SP - Diógenes Nunes Rézio

Romeu Martins Cano

Túlio Sobral Martins e Rocha

Elisabeth Beatriz Konder Reis Calixto dos Santos

Daniel Boabaid

Frederico Jorge Vaz de Figueiredo Assad

Leonardo Brandelli

Ouro
8º Ofício do Registro Civil - Títulos e Documentos de Pessoas 
Jurídicas Brasília - DF

2º Tab. de Notas, Protesto, Registro de Títulos e Documentos, 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas - Porangatu - GO

Cartório Registro Civil das Pessoas Naturais de Interdição e 
Tutela e Tabelionato de Notas - Aparecida de Goiânia - GO

Cartorio do 2º Ofício de Notas do Juizo de Vitória - ES

Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tab. de Notas - Caldas Novas - GO

Cartório do 2º Ofício de Notas e Anexo - Padre Bernardo - GO

Reg. de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Pirenópolis - GO

7º Tabelionato de Goiânia - GO

Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formosa - GO

2º  Tabelionato de Notas da Comarca de Pouso Alegre - MG

Cartório de Paz e Notas de Coxipó da Ponte - MT

1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 
da Comarca de Nova Ubirata - MT

1º Ofício de Registros de Imóveis, Títulos e Documentos 
da Comarca de Querência - MT

Reg. Civil, Títulos e Doc. e Pessoas Jur. de Joinville - SC

Cartório 2º Ofício de Itaboraí - RJ

1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 
da Comarca de Tapurah- MT

Tab. de Notas, Tab. e Oficialato de Registro de Contratos 
Marítimos e Civil das Pessoas Naturais - Aparecida de Goiânia - GO

2º Ofício do Registro de Imóveis de Balneário Camboriú - SC

Serra Cartório do 1º Ofício - 2º Zona Serra - ES

2º Tab. de Notas e 1º de Protesto de Títulos de Florianópolis - Sc

1º Ofício de Registro de Imóveis de Chapecó - SC

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Avaré - SP

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas 
do 30º Subdistrito Ibirapuera - SP

Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoa Jurídica de Diadema - SP

2º Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto - SP

3º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Bauru - SP

Marcus Vinícius Alves Porto

Liana Lino Lemos

Rodrigo Barbosa Oliveira e Silva

Marcio Henrique Martins de Almeida

Leandro Felix De Sousa

Gustavo Pioto

Monique da Costa Ribeiro

Fernando Dias

José Tulio Valadares Reis Junior

Humberto Libanio da Silveira Santos

Antonio Xavier de Matos

Bruno Becker

Marcelo Linck

Marcelo Poppe de Figueiredo Fabião

Maíra Martins Crespo

Elmucio Jacinto Moreira

Bruno Quintiliano Silva Vieira

Lucia Dal Pont

Etelvina Abreu do Valle Ribeiro

Paulo Luis Quintela de Almeida

Ricardo Augusto Demarchi

Pauliana Pinheiro da Cruz da Ponta

Rodrigo Valverde Dinamarco

Patricia André de Camargo Ferraz

Mari Lúcia Carraro

Demades Mario Castro
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Os cartórios e a nova era tecnológica

Adriana Jacato Unger
Especialista em Business Process Management (BPM). 
Mestre em engenharia mecatrônica pela Escola 
Politécnica – USP

A palestra tratou das novas tecnologias e traçou um 
panorama do que ocorre ao redor do mundo e afeta a 
atividade notarial e registral. 
A mesa de trabalhos foi presidida por Rogério Portugal 
Bacellar, presidente da Anoreg-BR. Foram debatedores: 
o tabelião Paulo Ferreira Gaiger; o registrador imobiliário 
Sérgio Jacomino, presidente da Academia Brasileira de 
Direito Registral Imobiliário; e o registrador Flauzilino 
Araújo dos Santos.

Evolução das tecnologias 
no mundo 
Einstein tem uma frase muito pertinente para o nosso 
contexto que diz respeito à imaginação, ele observa que 
a imaginação é mais importante que o conhecimento. 
O conhecimento está limitado àquilo que já sabemos e 
meu objetivo aqui hoje é abrir uma janela e mostrar o que 
está acontecendo em relação à evolução das tecnologias 
no mundo. 
Eu vim falar de tecnologia para um público acostumado 
com tecnologia. Quem está há mais tempo na atividade já 
passou por papel, máquina de escrever, computadores, 
a chegada da internet, certificados digitais. Tudo isso 
transformou a forma como é executada a atividade 
notarial e registral. 
Em janeiro de 2016, o Fórum Mundial de Davos (Suíça), 
encontro anual de líderes da economia mundial, afirmou 
que vivemos hoje a quarta revolução industrial e cunhou 
essa expressão. O que significa isso? 
A primeira revolução industrial, por volta de 1784, 
se deu com a máquina a vapor e o impacto que seu 
surgimento teve na produção de bens e serviços. Um 
século depois o advento da eletricidade provocou 
profundas transformações na forma como as atividades 
econômicas humanas são realizadas. Mais recentemente, 

a eletrônica e a tecnologia da informação também 
provocaram profundas modificações na forma como os 
seres humanos trabalham, vivem e se relacionam. E agora 
estamos entrando em uma era em que as tecnologias vão 
ser uma fusão do físico com o digital e com o biológico, 
trata-se de uma nova era tecnológica.

A nova era tecnológica
Essa nova era tecnológica se diferencia das demais 
principalmente pela velocidade sem precedentes com 
que essas mudanças estão acontecendo. Eu posso citar 
as evoluções na robótica, o uso de drones, a impressão 
3D, a possibilidade de se fabricar em casa o que antes 
dependia da indústria, a internet das coisas, isto é, 
a conexão de dispositivos via internet, a inteligência 
artificial, mais recentemente, a computação cognitiva, os 
veículos autônomos que também têm um potencial de 
transformação muito grande. 
Enfim, todas essas tecnologias estão se fundindo e em 
Davos se falou que isso vai transformar o mundo que 
conhecemos hoje. O presidente do Fórum afirmou que 
estamos diante de uma nova era em relação à escala, ao 
alcance e à complexidade dessas transformações que 
não acontecem mais de forma linear, mas exponencial. A 
função linear traduz a evolução que conhecíamos, dando 
um passo a cada ano, evoluindo paulatinamente. Hoje, 
uma empresa começa com uma nova tecnologia e tem 
mil clientes, depois de um ano ela tem dois mil, e em dez 
anos aquele volume de transações se transformou em mil 
vezes o que era no início. 

Sistemas integrados dos cadastros públicos 

dos bancos de dados e o sigilo das informações
Painel I
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Blockchain e a atividade 
notarial e registral

A evolução dessas tecnologias tem um potencial de 
evolução muito maior por elas estarem interligadas, 
interconectadas. Essa sensação de que somos 
atropelados pelas novas tecnologias acontece porque 
elas têm a característica de ter uma evolução exponencial.  
Muitos analistas consideram que estamos hoje no 
chamado ponto de inflexão. Até o ponto de inflexão a 
evolução linear e a evolução exponencial muitas vezes 
se confundem, não percebemos bem a diferença, mas 
depois do ponto de inflexão nós vamos perceber que 
acontece um fenômeno chamado disrupção, que vou 
explicar mais à frente. Acontece uma transformação 
muito brusca e muito rápida.
Zygmunt Bauman afirma que hoje vivemos num mundo 
líquido em que as instituições estão se dissolvendo. É 
como se estivéssemos ali realmente em um ponto de 
transição para essa nova era.
Business transformation é um tema de estudo a respeito 
da transformação dos negócios, ou seja, como as 
atividades humanas são impactadas por transformações 
tecnológicas. E o que se diz muito é que o futuro já chegou, 
ele só está mal distribuído uma vez que, dependendo do 
lugar onde se está ou das pessoas com quem se convive, 
a realidade pode ser totalmente diferente.

O fenômeno da disrupção
Dois exemplos deixam claro o que é o fenômeno da 
disrupção. Em 2000, a locadora de filmes Blockbuster 
teve oportunidade de comprar a Netflix. Nessa época, 
ninguém sabia o que era a Netflix e a Blockbuster decidiu 
não comprar. A internet ainda não permitia assistir vídeos 
com a velocidade necessária e ela declinou a compra da 
Netflix. Em menos de quinze anos a Blockbuster entrou 
em concordata e hoje ninguém pensa em ir a uma 
videolocadora quando deseja assistir um filme. 
Outra história interessante é a da Kodak, que em 1975 
dominava o setor de fotografia. A própria Kodak tinha 
um engenheiro que inventou a câmera digital. Era uma 
máquina enorme com uma resolução muito baixa e a 
Kodak decidiu não investir naquilo, entendendo que 
a fotografia digital não era viável. Em 2012, a Kodak 
decretou falência e hoje sobrevive de um conjunto 
limitado de patentes. 
Além desses dois casos, podemos falar do Uber, que 
está transformando o negócio do táxi; ou mesmo do 
WhatsApp, que revolucionou as telecomunicações. 
O mesmo processo de disrupção foi causado por uma 
mudança tecnológica nesses exemplos e em tantos outros. 
Hoje, a educação sofre disrupção. Esta semana, o jornal 
Folha de S. Paulo publicou uma notícia a respeito de 
uma universidade nos Estados Unidos que não tem mais 
professores, os próprios alunos se reúnem e colaboram 
entre si para aprender. Por que isso? Porque até agora 
os professores eram os detentores do conhecimento e 
hoje o conhecimento está aberto. Hoje, o grande desafio 

E eis que surge uma nova tecnologia chamada blockchain. 
O escritor e pesquisador canadense especializado em 
cultura digital, Don Tapscott, afirma que de todas as 
tecnologias que estão surgindo o Blockchain é das mais 
impactantes, considerando a transformação que vai 
causar nas pessoas e na relação entre as pessoas.

Como surgiu o Blockchain?

Hoje a moeda digital não é mais novidade, quase 
ninguém carrega dinheiro em papel no bolso e todos 
fazem movimentações no internet banking. No entanto, 
em todas as transações financeiras é necessário que exista 
um intermediário garantidor da confiança. As instituições 
financeiras, bancos tradicionais ou operadoras de cartão 
de crédito representam esse intermediário de confiança. 
São elas que dizem quanto temos na conta corrente, 
quanto transferimos para determinada pessoa ou 
empresa, enfim, elas fazem esse papel de intermediário 
de confiança. A forma mais fácil de fraudar o sistema é 
atacar o intermediário porque ele tem um banco de dados 
centralizado privado. 

Don Tapscott
Pesquisador e Escritor

dos alunos não é ter acesso ao conhecimento. Na minha 
época, esperávamos um especialista do outro lado do 
mundo publicar um livro sobre determinado assunto 
e aquele livro chegar à biblioteca para podermos ter 
acesso àquele conhecimento. Hoje o conhecimento está 
acessível instantaneamente. Então qual é o desafio do 
aluno? É agregar aquele conjunto de conhecimentos 
para aprender determinada disciplina, é muito diferente. 
O que chama a atenção em todos os processos disruptivos 
é que a essência da atividade permanece. No caso da 
Blockbuster, as pessoas continuam a assistir filmes. 
Quanto à Kodak, a essência da atividade de fotografar 
continua mais ativa do que nunca. 
Há uma frase em inglês sobre o significado desta nossa 
era de disrupção que diz o seguinte: uma vez que uma 
nova tecnologia te atropela, ou você é o rolo compressor 
ou é parte da estrada, é assim que acontece. 
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Em 2008, quando tivemos uma grande crise financeira 
mundial que levou à falência de bancos americanos, e em 
razão disso, uma pessoa ou um grupo de pessoas com o 
pseudônimo de Satoshi Nakamoto, publicou um estudo 
descrevendo um protocolo de código que permitia a 
troca monetária diretamente de pessoa para pessoa, sem 
necessidade de um intermediário de confiança. Essa foi 
a grande descoberta que levou à criação do blockchain. 
Com esse protocolo a possibilidade de fraude ficaria 
muito mais remota porque não mais existiria um banco de 
dados central controlador dessas transações. 
O que é esse protocolo? O que é essa infraestrutura? 
Trata-se de um conjunto de blocos de códigos, ou seja, 
vamos imaginar um registro de contas bancárias com todas 
as inscrições de transações financeiras monetárias que 
aconteceram entre todas as pessoas do mundo. Cada vez 
que fazemos uma transação, utilizando criptografia, ela é 
registrada nessa cadeia de blocos de tal maneira que para 
fazer esse registro eu preciso executar em um computador 
uma série de cálculos matemáticos e criptográficos. Esse 
conjunto de informações vai se somando como uma 
cadeia de blocos. De fato é uma cadeia de blocos, mas 
não apenas isso. A cadeia de blocos não está em um único 
computador, ou servidor, ela está replicada em milhares 
de computadores ao redor do mundo. E qualquer pessoa 
pode hospedar um servidor de Blockchain. 
Portanto, existe essa cadeia de registros. Então, se eu 
quiser cometer uma fraude nessa cadeia de blocos 
dizendo que há um ano eu não transferi 10 reais, mas 10 
mil reais, eu vou ter que quebrar a criptografia de todas 
as transações monetárias desde um ano atrás até hoje. 
Essa já é uma barreira importante para a proteção de 
fraude do Blockchain. E mais, eu vou ter que fazer isso 
em todos os computadores onde essa cadeia de blocos 
está replicada ao redor do mundo. Essa foi a grande 
sacada da tecnologia do Blockchain, o que faz com que 

ela seja uma infraestrutura tecnológica e para registro de 
qualquer transação envolvendo valores. Essa cadeia é 
replicada mundialmente e todos esses computadores têm 
um modelo de consenso distribuído para verificar se cada 
transação adicionada é válida ou não. Como não existe 
uma autoridade central seria necessário desligar todos os 
computadores do mundo para derrubar o Blockchain, é 
mais ou menos como a internet. 
Esse sistema dispensa o intermediário garantidor de 
segurança, eu consigo fazer transferências monetárias 
diretamente de pessoa para pessoa. O Blockchain também 
é chamado DLT – Distributed Ledger Technology. Ou seja, 
o Blockchain é um livro digital de registro permanente. 
Uma vez escrito no blockchain, nunca mais se apaga. 
Quando eu conheci o Blockchain não pude deixar de 
lembrar que há alguns anos eu tive o privilégio de trabalhar 
no projeto do Sistema de Registro de Imóveis eletrônico – 
SREI, sob o patrocínio do CNJ e da ARISP. Naquela época 
estávamos montando justamente a estrutura do que seria 
um registro nato digital, um livro digital escriturado. E nós 
chegamos muito perto. O que faltou foi esse modelo de 
replicação mundial, isso a gente não previu, até porque o 
escopo do projeto era ter as centrais de registro eletrônico 
na forma como existem hoje. Mas tínhamos o modelo de 
estruturação das informações usando o XML nato digital. 
As informações eram assinadas digitalmente e encadeadas 
com um carimbo de tempo, muito parecido com o que faz 
hoje o Blockchain. Era uma maneira de prevenir a fraude, 
ou seja, de garantir que uma vez que fosse feito o registro 
nesse livro eletrônico, aquilo não pudesse ser modificado 
depois. 
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Cadastros Integrados e as centrais 
eletrônicas compartilhadas

Juiz de Direito e profundo conhecedor da 
aplicação das tecnologias digitais nas atividades 
jurídicas, especialmente as do Judiciário, Alves 
Braga distingue cadastros públicos de centrais de 
informações extrajudiciais, e esclarece a necessidade 
de convergência de esforços para assimilação da 
tecnologia digital na atividade extrajudicial em benefício 
do desenvolvimento da atividade e dos usuários. 
Presidência da mesa: João Pedro Lamana Paiva, 

presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. 
Debatedores: Claudio Marçal Freire, secretário-geral do 
Instituto de Estudos de Protestos e Títulos do Brasil; 
Ubiratan Pereira Guimarães, presidente do Colégio 
Notarial do Brasil – Conselho Federal; Paulo Roberto 
Carvalho Rêgo, presidente do Instituto de Registro de 
Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil.

Antonio Carlos Alves Braga Jr.
Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau 
em atividade na Segunda Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

A realidade da massificação 
e seu enfrentamento

A criação do registro eletrônico se deu dentro de uma 
lei que tratava de questão imobiliária, a Lei 11.977/2009. 
No entanto, pelos seus termos genéricos era possível 
concluir que quando se falava de registro eletrônico 
não se tratava do registro de imóveis, mas de todas as 
especialidades. Portanto, a Lei 11.977 estabeleceu o 
registro e as notas eletrônicas. 
Desde então se estabeleceu um debate, uma ampla 
pesquisa. Sérgio Jacomino trouxe suas sugestões, que 
foram geniais. A primeira delas era que procurássemos 
o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, o maior 
conhecimento no Brasil sobre gestão de arquivos e 
documentos arquivísticos eletrônicos. Outra ideia: a 
aproximação com a Escola Politécnica de São Paulo. 
O tema aqui hoje é da abertura para novas tecnologias. 
Eu tenho a satisfação de ter dupla experiência: trabalhar 
na implantação do registro eletrônico no Estado de São 
Paulo – na elaboração do provimento e na construção 
das Centrais Notariais, de Protesto e do Registro Civil 
– bem como na implantação do processo eletrônico, 
atuando na assessoria de tecnologia da informação da 

presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje 
nós temos cem por cento das varas operando o processo 
digital. O processo físico vai acabar e acredito que em 
poucos anos tenhamos somente processos digitais. 
No Judiciário, vivemos a realidade do julgamento 
em massa. Como era a Justiça, como era o serviço 
extrajudicial há vinte anos? O sistema era de trabalho 
artesanal, individualizado, cada processo era um 
processo, cada decisão era uma decisão. Quando 
havia sessenta processos em pauta para uma sessão de 
julgamento no Tribunal de Justiça – 4ª Câmara Civil – era 
um dia massacrante desde o início da tarde até a noite, 
sessão pública de julgamento. 
Hoje eu atuo como Juiz Substituto de Segundo Grau na 
Câmara Especial do Tribunal de Justiça e faço o seguinte 
paralelo. Na primeira sessão de agosto a Câmara Especial 
julgou 1.274 processos em uma hora e meia. Como 
isso é possível? Com o uso da tecnologia. As relações 
negociais, as relações humanas, tudo se massificou, tudo 
é feito aos milhares, às dezenas de milhares, às centenas 
de milhares, ou aos milhões. 
A Justiça teve que se curvar e vem se curvando a essa 
realidade da massificação. Isso força uma transformação 
e há obviamente o pânico da perda da qualidade, da 
perda do valor do que se faz.

Sistemas integrados dos cadastros públicos 

dos bancos de dados e o sigilo das informações
Painel I
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A área de tecnologia da informação (TI) pensa sempre 
à frente. Não estamos gerindo o hoje, mas construindo 
o amanhã, os cinco, dez anos seguintes. Muitas vezes 
ouvimos que daqui a pouco não mais precisaremos de 
juiz, mas é o contrário. Daqui a pouco vamos precisar 
de juízes cada vez melhores porque eles serão cada vez 
mais exigidos. Por isso é preciso massificar o que for 
possível para ter disponibilidade para tratar de maneira 
individualizada aquilo que é o diferente. 
A mesma regra se aplica ao serviço extrajudicial. Eu não 
vejo o risco de aniquilação da atividade. Ao contrário, ela 
vai exigir melhores registradores e melhores notários, 
mas tem que se adequar a essa realidade. 

“Está acontecendo 
e não estamos aqui”
Na década de 70 uma dupla se tornou bastante conhecida, 
Bill Gates e Paul Allen, os jovens que trabalhavam 
na garagem pensando o futuro e tentando construir 
sistemas operacionais para os computadores que ainda 
não existiam. Eles viam que o microcomputador ia ser 
uma realidade e acreditavam que cada pessoa ia ter um 
algum dia. Em 1975, a revista Popular Electronics publicou 
uma matéria com a fotografia do Altair, um computador 
pessoal, na verdade uma caixa metálica com circuitos 
embutidos. Paul Allen levou a revista para Bill Gates e 
disse: “Está acontecendo e nós não estamos aqui”. Era 
com o que eles sonhavam, e eles correram para escrever 
os sistemas operacionais que se tornaram o DOS, depois 
o Windows e está aí a Microsoft até hoje.
É o que está acontecendo, precisamos correr. 
O mapeamento do genoma humano, na década de 
90, consistia em mapear e identificar moléculas do 
DNA humano. Três bilhões de moléculas deveriam 
ser mapeadas, um projeto gigantesco. Nos anos 80, 
o consórcio responsável projetou o mapeamento do 
genoma humano para um prazo de quinze anos e 
custo entre 7 e 9 bilhões de dólares. No sétimo ano do 
projeto, 1% do genoma humano tinha sido mapeado. O 
projeto quase foi abandonado ao se estimar que seriam 
necessários mais 700 anos para completar o trabalho. 
Então, alguém que pensa sobre o futuro da tecnologia 
estudou a evolução do mapeamento ao longo daqueles 
sete anos e afirmou que o projeto deveria continuar 
porque já chegara à metade. Esse analista percebeu que 
a taxa de mapeamento dobrava a cada ano e calculou 
que o mapeamento seria completado em mais sete anos 
de trabalho. De fato, seis anos depois 100% do genoma 
humano estava mapeado. 
Esse caso mostra que o crescimento da informação de 
escala está além do nosso raciocínio. A nossa intuição 
é linear, não exponencial. Rockefeller, empresário 
norte-americano, demorou a vida inteira para construir 
um império econômico. Hoje em dia alguns impérios 
econômicos são feitos em três anos. Cada vez levam 

menos tempo para chegar a um bilhão de clientes, basta 
observar o que ocorreu com empresas como Google, 
Facebook, Waze e WhatsApp.  
Eu assisti na sede da IBM, em São Paulo, uma 
apresentação sobre o computador Watson, um sistema 
de inteligência artificial. Na verdade, fomos assistir a 
uma modelagem do sistema de inteligência artificial 
para a área jurídica. Um Tribunal de Justiça encaminhou, 
para o teste, quatro mil imagens de peças processuais 
sem nenhuma catalogação. Fizeram o adestramento do 
sistema, ou seja, o sistema aprende a aprender, essa é 
a novidade da inteligência artificial. O software ensina 
uma máquina a realizar uma tarefa e a partir dali ela 
ganha autonomia, vai aprendendo e se tornando cada 
vez melhor. Ele processou aquelas quatro mil imagens 
e devolveu um relatório informando que elas pertencem 
a 39 processos, detalhando a existência de guias de 
levantamento e os valores.
E uma vez que o sistema começa a aprender ele não para 
mais de evoluir enquanto receber dados. Nós estamos 
no meio disso. Já existe experiência de colocar um 
sistema de inteligência artificial para aprender idiomas. 
Não se trata simplesmente de colocar a matriz de um 
idioma dentro do sistema, mas de fazer um sistema de 
inteligência artificial aprender idiomas a partir de livros, 
como o ser humano. Isso já está acontecendo, isso já está 
entrando em todas as áreas do conhecimento.
Hoje a inteligência artificial é vendida como serviço. Você 
não precisa comprar sistema, montar uma superestrutura 
dentro da sua empresa, você compra serviço, compra 
horas, é como comprar energia elétrica. E aí você dá sua 
tarefa, modela, se quiser, ou a empresa modela para você. 

Vão surgir empresas para modelagem de áreas 
específicas como medicina, engenharia ou direito. E isso 
vai transformar todas as atividades.
O STJ produz 400 mil decisões por ano. Quem pode 
estar atualizado? O sistema de inteligência artificial lê 
essas 400 mil decisões em um segundo e pode dizer 
instantaneamente: “neste momento 58% das Câmaras 
que julgam esta matéria acolhem a tese ‘condeno à 
indenização’ e 42% julgam improcedente. E a tendência é 
de crescimento das decisões desfavoráveis e decréscimo 

Supremo Tribunal de Justiça (STJ)
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das decisões favoráveis.” Isso um sistema pode fazer em 
um segundo depois de treinado. Quantos seres humanos, 
quantas horas humanas eu preciso para fazer isso? É o que 
está à beira das nossas atividades, já está em muitas áreas. 
Nós temos que estar preparados para isso.
Outra transformação brutal é relativa às atividades 
remotas e assíncronas. Essa é a marca dos novos tempos. 
As atividades são feitas aos milhares ou aos milhões. 
Elas são feitas de forma remota. Eu não preciso mais 
realizar uma tarefa presencialmente. Eu faço qualquer 
coisa a partir do meu celular. A questão da geografia 
desaparece e o mesmo ocorre com a sincronia. No 
processo judicial a consulta é feita 24 horas, 365 dias por 
ano. O advogado consulta quando quiser, ele trabalha 
no final de semana e o juiz durante o expediente. Hoje as 
coisas são assíncronas e acontecem remotamente. 
Eu acredito que o extrajudicial precisa estar atento a esse 
fato, principalmente a atividade notarial que lida com 
a presença, orientação e identificação das partes – isso 
é da essência da atividade. Como lidar com isso frente 
a esse movimento pela situação assíncrona, remota e 
massificada? Precisamos pensar sobre isso.

Centralização: 
é indispensável que haja 
uma central nacional para 
cada atividade
Cadastros públicos e centrais de informações do extra-
judicial são coisas separadas, devem existir separadas, são 
mundos diferentes, têm naturezas diferentes, uma coisa 
não pode substituir a outra. Elas podem até conviver, mas 
não se pode fazer uma pela outra. 
O nome Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados 
surgiu no âmbito do grupo de trabalho no CNJ, quando 
se discutia a implantação do registro eletrônico. 
Assimilar tecnologia digital na atividade extrajudicial e 
em qualquer atividade significa convergência, significa 
ter um ponto único de contato. No extrajudicial significa 
ter um ponto único para o qual convergem todos 
os registradores, notários, todos os oficiais de uma 
determinada especialidade e para onde convergem 
também, do outro lado, todos os que consultam ou 
solicitam serviço. É preciso ter um ponto de contato. 
Não faz sentido empregar a tecnologia digital para 
ter uma consulta ponto a ponto, como disse o doutor 
Flauzilino. Não faria sentido empregar toda a tecnologia 
digital, a possibilidade de serviços remotos e obrigar que 
cada tabelião do Brasil, cada registrador de imóveis do 
Brasil tivesse o seu portal de serviço, além de obrigar o 
cidadão a ir de um em um. Existem portais individuais, 
obviamente, mas é preciso ter um único ponto de 
contato. Por isso defendemos a Central Nacional de 
Serviço Eletrônico. O Sistema de Registro Eletrônico 
de Imóveis (SREI) faz parte desse conceito. Acabou não 

acontecendo naquele momento a criação de uma central 
nacional. Os notários obtiveram logo em seguida, na 
Corregedoria Nacional, a criação da Central Notarial 
de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. Os 
registradores civis também, essas bases estão sendo 
povoadas pelo Brasil. O Registro de Imóveis e o Protesto 
de Títulos estão nesse caminho para a construção de 
suas centrais.
A Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados é 
o conjunto de todas as unidades de uma determinada 
especialidade, todos os notários ou todos os registradores 
que prestam serviço por intermédio da central.
É indispensável que haja uma central nacional para cada 
atividade, mais do que isso, acho que em algum momento 
deveríamos ter uma única central do extrajudicial. 
Um portal único porque o usuário não tem que saber 
que registro de imóveis é diferente de notas, mas ele 
precisa do serviço. Ele não tem que saber como isso é 
distribuído, como se organiza internamente o serviço. Da 
mesma forma, ao consultar seu processo, o usuário não 
precisa saber que o tribunal se organiza em vara criminal, 
vara civil, vara de família, vara regional, etc. O usuário tem 
que inserir o dado e o processo dele deve ser encontrado 
lá dentro. Eu acho que a mesma coisa poderia acontecer 
no extrajudicial. 

Bases de dados: o acervo 
é distribuído e não precisa 
nem deve ser replicado
A central é a forma da prestação de serviços e o serviço 
que está sendo prestado é o serviço delegado. As bases 
de dados são mantidas distribuídas, o acervo é mantido 
distribuído. Não há concentração de dados na central 
de serviços. A central da Associação dos Registradores 
Imobiliários de São Paulo – ARISP não concentra os 
acervos dos registradores, nem poderia. Ela faz a gestão 
da passagem de dados – demanda, remessa, resposta 
e entrega ao solicitante. Funciona como um prestador 
concentrado da informação global do Estado, mas o 
acervo é distribuído e não precisa nem deve ser replicado. 
Já o cadastro público é uma ferramenta de planejamento, 
de distribuição orçamentária, de análises estatísticas, 
para conhecer o tamanho da demanda e qualificar 
essa demanda. O que os cidadãos precisam, como se 
distribuem os recursos pelo território? Cadastro público 
é ferramenta do gestor público, é importante e cada vez 
mais será implementado. E com o advento da tecnologia 
surgiu a ânsia de se criar cadastros. É tão fácil transportar 
dados que “eu quero todos os dados comigo para poder 
analisar e tomar decisões”. E assim vão sendo criados 
cadastros infinitos. Somente os cadastros federais 
territoriais já são mais de vinte. 
Esse movimento do Executivo pela criação de cadastros 
é inexorável. O que se pode fazer? Preservar o conteúdo 
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da informação do extrajudicial. Deixar claro que o 
cadastro federal não pode fazer as vezes da base de 
dados do extrajudicial. Caso contrário, nós entramos em 
uma zona de risco.

Registros e notas públicas 
não são ferramentas 
do Estado, mas do cidadão
Os registros e as notas públicas não são ferramentas 
do Estado ou do gestor público, são ferramentas do 
cidadão. Basicamente, servem à constituição e proteção 
de direitos individuais, direitos do cidadão, direitos da 
sociedade. Eventualmente, direitos esses que vão ter 
que ser disputados contra o Estado. Não faz sentido que 
o Estado seja o detentor disso. Eu acredito muito no 
modelo em que essa atividade pública é executada não 
por um agente do Estado, mas no sistema de delegação 
privada para proteger o direito do cidadão ainda que 
contra o Estado. 
O Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais 
(Sinter), criado para centralizar em um único banco de 
dados todas as informações sobre o registro de terras e 
imóveis no país, apresentou, desde o início, gestão com 
dados geoespaciais, a ferramenta do gestor. Mas isso não 
tem nada a ver com registro imobiliário, isso é outra coisa. 
Construir o sistema de registro eletrônico nacional 
parece uma tarefa gigantesca. Eu posso entender que 
a alguns pareça tentador que o Executivo assuma esse 
trabalho, que use os enormes recursos do poder público 
para criar o equivalente a uma central nacional. Ou seja, 
uma ferramenta de tráfego de dados que vai concentrar 
informações em bancos de dados com toda a segurança 
e que o serviço registral vai poder usar como cliente 
desse serviço. Mas eu acho extremamente perigoso 
porque o objetivo do poder público é muito diferente 
dos objetivos do serviço extrajudicial. Isso é entregue 
totalmente nas mãos do Poder Executivo, para depois se 
esperar que ele vá preservar a razão de ser da atividade 
extrajudicial? Acho improvável que aconteça.
E mais, no extrajudicial o acervo é distribuído, cada 
acervo pertence a um delegado do serviço, ele é o seu 
guardião. Já nos cadastros há sempre a concentração 
que implica uma duplicação de base. Duplicação de base 

é igual a problemas. Se eu tenho duas bases oficiais, qual 
é a que está valendo? Frequentemente elas não serão 
idênticas, tem o problema de Lei, de atualização que 
pode ser de segundos, minutos, horas, ou até um dia. 
Pronto. Eu já tenho enormes problemas. Quem responde 
por essa inconsistência da informação? Não é para fazer 
duplicação de base de dados. 
Quanto ao blockchain, os dados ali são confiáveis? 
Sim, para quem entende do que se trate aquilo. Para 
a esmagadora parcela dos usuários dos serviços, essa 
certeza não é tão clara assim. Então eu prefiro que alguém 
me diga que aquilo é confiável. Eu preciso confiar nessa 
pessoa e eu acho que será o extrajudicial, os notários e os 
registradores a dizerem que a tecnologia do blockchain 
é confiável. 

Centrais devem ser 
protegidas como patrimônio 
do extrajudicial
É preciso pensar onde estaremos nos próximos vinte 
anos, temos que pensar na questão da massificação e na 
função das centrais. Temos que proteger as centrais como 
patrimônio do extrajudicial e não podemos nos deixar 
seduzir pelos cadastros. Os cadastros criados por decreto 
do Poder Executivo são inconstitucionais. O Executivo 
não pode regulamentar o extrajudicial, não pode criar 
obrigações para o extrajudicial por norma administrativa. 
Pode o Judiciário regulamentar o funcionamento de 
departamentos do Governo Federal, de secretarias e de 
ministérios? Pode regulamentar órgãos, funcionamento 
de órgãos do Poder Legislativo Federal? Claro que 
não. Mas o Executivo está regulamentando órgãos da 
atividade extrajudicial cuja regulação, de acordo com a 
Constituição, é competência do Poder Judiciário. 
Precisamos cuidar das centrais porque elas são o caminho 
único para a concretização do registro eletrônico. Não 
há alternativa de não avançar na tecnologia digital. A 
atividade do extrajudicial, assim como a judiciária, tem 
a ver com informação, informatização, virtualização 
e é passível de aproveitamento das ferramentas de 
automação, de inteligência artificial, de big data, de 
blockchain e de tudo o mais.
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Dados pessoais e o sigilo das informações

A exposição aborda a importância dos registros públicos 
e do notariado como instituições jurídicas que devem 
proteção aos dados pessoais dentre outras matérias afins. 
Presidência da mesa: João Pedro Lamana Paiva, 
presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. 
Debatedores: Claudio Marçal Freire, secretário-geral 
do Instituto de Estudos de Protestos e Títulos do Brasil; 
Ubiratan Pereira Guimarães, presidente do Colégio 
Notarial do Brasil – Conselho Federal; Paulo Roberto 
Carvalho Rêgo, presidente do Instituto de Registro de 
Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil.
 

Luis Paulo Aliende 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. Doutor em Direito do Estado pela Universidade 
de São Paulo – USP

Direito à privacidade versus 
direito à informação 
Nas duas exposições que me antecederam vimos o 
quanto as novas tecnologias avançaram como um rolo 
compressor que vem e atinge o notariado e os registros 
públicos. E como disse Adriana Unger, os registros 
públicos e o notariado têm que escolher se vão ser o 
rolo compressor ou a estrada por onde passa esse rolo 
compressor da tecnologia. 
Todas as entidades devem se reestruturar, se reinventar, 
criar novos serviços. Mas sem prescindir nunca do 
profissional de direito. Cada uma das especialidades vai 
continuar com a tarefa de qualificação específica do ser 
humano e imprescindível para os serviços de registros 
públicos, que não podem ser apropriados pelo mercado 
nem pela Administração Pública. 
Como disse o Braga, os registros públicos e o notariado 
não estão a serviço do Estado. Elas têm ligação com 
o Estado, mas são instituições que dizem respeito ao 
cidadão, muitas vezes protegendo o indivíduo do próprio 
Estado, da própria Administração Pública. 
Como magistrado com trinta anos de exercício da 
magistratura, vinte e cinco dos quais em varas da Fazenda 

Pública, eu conheço muito bem o perigo de se entregar 
tudo ao Estado. Eu vou tentar expor aqui qual é esse 
perigo para o cidadão. 
Em setembro de 2005 eu participei, com o doutor Sérgio 
Jacomino e a doutora Patricia Ferraz, de um encontro 
promovido pelo IRIB na Associação dos Advogados de 
São Paulo. Até aquele momento, há apenas dez anos, 
os dados ainda estavam concentrados no cartório, na 
unidade de cada um dos delegados do serviço, e a 
procura por eles se dava por meio de certidão. 
Era dispendioso, trabalhoso e difícil imaginar que 
alguém pudesse recolher esses dados todos. Ainda não 
se tinha nem a ideia de inteligência artificial, tudo muda 
rapidamente e de forma exponencial. Naquela época já 
se questionava a questão do direito à privacidade versus 
direito à informação. O direito de informar e ser informado 
colidindo com o direito à privacidade, especialmente 
quando se discutia a respeito da publicidade registral e 
dos direitos da personalidade. 
A expedição da certidão de registro civil, por exemplo, 
poderia expor indevidamente uma pessoa no que diz 
respeito a dados sensíveis relativos a gênero, cor, ou 
qualquer outro dado que talvez não precisasse ou não 
pudesse ser divulgado. Uma alteração no registro de um 
imóvel poderia resultar na divulgação de determinados 
dados e em interferência indevida nos direitos das 
pessoas. 
Um exemplo. Houve um processo que passou pela 
Corregedoria Geral da Justiça em que uma pessoa fez 
alteração de sexo e mudou de nome, Maria passou a ser 
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João. Foram feitas três averbações no Registro de Imóveis 
relativas a essa alteração. Em cumprimento ao mandado 
judicial, dois registradores anotaram: “Eu retifico o nome 
para dizer que ao invés de Maria é João.” O terceiro 
registrador fez a seguinte alteração: “Em cumprimento 
ao mandato judicial, eu verifico que num processo de 
mudança de nome, de gênero, etc., a Maria deixou de 
ser mulher e virou o João.” Uma exposição indevida 
numa averbação, conforme argumentou o interessado. A 
discussão era como corrigir isso numa matrícula porque, 
ao se cancelar a averbação por outra, a matrícula continua 
com a redação que a pessoa entendeu como ofensiva à 
sua intimidade. Foi preciso um processo para que aquela 
matrícula pudesse ser refeita com tudo documentado e 
de certa forma apagada a inscrição indevida. Era uma 
discussão relativa à privacidade e intimidade.

O direito do cidadão 
à proteção de seus dados
Há um dado ainda mais relevante do que a privacidade. 
Além daquilo que pode se caracterizar como ofensivo à 
intimidade e privacidade das pessoas, existe um direito 
maior do que esse. O cidadão tem direito a que os seus 
dados pessoais continuem sendo seus, mesmo quando 
eles são confiados voluntária ou obrigatoriamente a 
acervos privados ou públicos. E mesmo que a divulgação 
desses dados não acarrete necessariamente algo que 
venha arranhar ou incomodar a sua intimidade ou 
privacidade. 
É por isso que todas as vezes que acessamos um serviço 
informatizado ou somos obrigados a fornecer nossos dados 
de alguma forma há aquele consentimento em letrinhas 
que nunca se lê: “Eu estou entregando os meus dados, 
faça o que você quiser com eles”. É diferente quando eu 
levo os meus dados para um acervo obrigatório público, 
seja o Registro Civil das Pessoas Naturais, o Registro de 
Títulos e Documentos ou o Registro de Imóveis. Aquelas 
instituições que recebem esses dados os recebem para 
uma determinada finalidade e não para outras.

A questão do direito fundamental à proteção dos dados 
pessoais que discutíamos lá atrás não é essa que foi 
apresentada aqui hoje. A tecnologia possibilitou o que 
a gente chama de tratamento. Tratamento como uma 
operação ou conjunto de operações efetuadas ou não 
mediante procedimentos automatizados e aplicados a 
dados pessoais para obtenção, registro, organização, 
conservação, elaboração ou modificação, extração, 
consulta, utilização, comunicação, difusão, cotejo, 
interconexão, bloqueio, supressão ou destruição. São 
exemplos do que pode ser feito com os dados pessoais. 
Nós temos que estar atentos à importância dos registros 
públicos e do notariado como instituições jurídicas 
que devem proteção aos dados pessoais. O que se 
pode fazer com os dados cedidos à Administração 
Pública, colocados em banco de dados e submetidos ao 
tratamento de inteligência artificial?
Em 2005 eu consegui identificar duas questões: os dados 
possuem valor econômico e é inquestionável o interesse 
do mercado em usá-los, assim como a sua livre circulação; 
em contraposição a isso, os dados integram o patrimônio 
dos indivíduos e não podem ser tomados sem ofensa à 
sua dignidade. Essa matéria me chegou de forma muito 
simples e quase por acaso. 
Em 2004 eu tive a honra de participar do curso anual de 
Direito Registral Imobiliário organizado pelo Colégio 
de Registradores da Espanha. E na Espanha o tema da 
proteção aos dados pessoais estava sendo discutido 
com muito empenho. Aqui no Brasil ainda não se 
falava a respeito do tema e o encontro realizado pelo 
IRIB em 2005, como mencionei, foi uma das primeiras 
oportunidades. O que foi produzido naquele encontro 
está publicado na Revista de Direito Imobiliário, editada 
pelo IRIB (2º semestre/2005), que ainda me parece de 
consulta muito interessante. 

Apropriação dos dados 
pela Administração Pública
O tempo passou e surgiu algo que mostrou que, hoje, 
aquele interesse do mercado pelos dados não parece ser 
dos mais perigosos. A terceira coisa que aconteceu foi 
essa busca da Administração Pública de apropriar-se dos 
dados existentes nos registros públicos e no notariado 
para fins diversos daqueles consentidos pelos próprios 
usuários desses serviços públicos. 
De um lado temos o direito fundamental e autônomo 
de cada um à proteção dos dados pessoais. E quando 
é que esse direito se apresenta? Sempre que haja um 
tratamento ou um risco de tratamento desses dados. O 
risco de tratamento ocorre toda vez que os dados são 
inseridos num determinado banco de dados, que pode 
ser manuseado, utilizado, trabalhado ou tratado com as 
novas tecnologias. Ou seja, aquele risco de tratamento 
de que falávamos em 2005 era só a ponta do iceberg. 
Por isso eu acabei ficando com a parte complementar 
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das duas exposições anteriores, para pensarmos como é 
relevante a manutenção dos registros públicos na forma 
como é estruturada, na guarda individualizada de cada 
tabelião, de cada registrador, que é o guardião daqueles 
dados. E os dados devem ser reunidos para a pesquisa 
unificada em um único portal de acesso. E eu gostei 
da ideia de acesso geral porque concordo que quem 
consulta o extrajudicial não precisa saber das divisões 
internas de cada especialidade. Mas isso não deve 
implicar na perda do controle dos acervos de cada um 
dos registradores, de cada um dos tabeliães.
A segurança dos cidadãos deve permanecer mantida 
na figura do profissional do direito que insere os dados 
nos sistemas e o faz para os fins que foram consentidos 
por aqueles que os forneceram. E não para outros fins, 
quaisquer que sejam eles, mesmo que venham a ser 
de interesse de gestores públicos ou da Administração 
Pública. É extremamente importante que o tratamento 
não se possa dar sem o inequívoco consentimento do 
seu titular. 
Se os dados são repassados, criando bancos paralelos, 
o que por si só já é uma falha de sistema, o resultado é 
a perda da confiabilidade tanto do banco original como 
do novo sistema porque são dois agentes atualizando e 
tratando os dados, subtraindo, recolocando, reforçando, 
retificando. 
Poderia haver alguma economia com a integração 
desses arquivos. Mas a meu ver o perigo é aquilo que 
o Benito Arruñada chama de “deseconomias”, quando 
se integram os dois arquivos ou a formalização desses 
arquivos. Eu não estou dizendo que os registros públicos 
não devam passar as informações para a Administração 
Pública, para o Judiciário, para a Polícia, para o Fisco. O 
que não deve ser confundido com a transferência das 
informações é a passagem da base de dados. Ao passar 
a base de dados eu estou despindo os registros públicos 
e deixando essa base de dados duplicada, o que é 
indevido e vem sendo feito pela Administração.
 

Que tipo de formalização 
priorizar?
Vamos pensar no Registro de Imóveis e no Sistema 
Nacional de Gestão de Informações Territoriais – 
Sinter já referido aqui. Um é de importância fiscal 
tributária. O outro tem a ver com a transferência da 
propriedade imobiliária. No Registro de Imóveis existe 
uma publicidade registral baseada no consentimento. 
Um primeiro consentimento é feito quando as partes 
contratam perante o tabelião ou mediante instrumento 
privado. O contrato vale entre as partes. No entanto, é 
preciso que um sistema de titulação da propriedade dê 
um segundo consentimento ampliado. No Registro de 
Imóveis, o sistema de titulação da propriedade vai fazer 
com que aquele contrato com validade entre as partes 
possa valer em relação a todos, a publicidade é como 

uma segunda contratação.  E para isso vão ser verificadas 
questões como prioridade, especialidade, continuidade, 
todos os requisitos do direito registral imobiliário. 

Além disso, nós temos um problema seríssimo nos 
registros públicos e em especial no registro imobiliário 
e no notariado em geral: não estando pagos os tributos 
não se pode praticar o ato. Essa é uma aberração a serviço 
da arrecadação fiscal que vem ferindo a publicidade 
registral há muito tempo. Alguém não consegue registrar 
um determinado negócio porque faltou pagar algum 
valor de uma dívida do INSS. Imagine o que pode ocorrer 
com a integração total dos dois cadastros! Os interesses 
que nada têm a ver com a formalização do Registro de 
Imóveis, por exemplo, passarão a preponderar sobre 
aqueles princípios registrais imobiliários que são objeto 
da qualificação pelo registrador. É algo muito complicado 
e muito perigoso.
A Lei 11.977/2009 estabeleceu que não só o Registro de 
Imóveis, mas todos os registros públicos deverão instituir 
um sistema de registro eletrônico de acordo com prazos 
e condições previstas em regulamento. 
Mexer com algo tão importante por regulamento é muito 
sério. Regulamento é inferior à lei, é um ato administrativo 
praticado pela autoridade administrativa de plantão, não 
tem a chancela do Poder Legislativo. E todos os registros 
públicos passam a ser um apenso da Administração 
federal. Ou seja, não se vai modificar somente a forma, 
mas também a essência daquilo tudo. 
A partir da implementação dos sistemas de registro 
eletrônico (Lei 11.977, art. 37), “os serviços de registros 
públicos disponibilizarão ao Poder Judiciário e ao Poder 
Executivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o 
acesso às informações constantes de seus bancos de 
dados, conforme regulamento.” (artigo 41). E como 
não poderia deixar de ser, quem não fizer isso vai sofrer 
sanção. 
O que eu quero ressaltar aqui? A lei diz que o acesso 
às informações constantes do banco de dados será 
disponibilizado. Eu não vejo escrito aqui que o acervo ou 
o banco de dados estará sendo disponibilizado conforme 
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regulamento. É muito clara essa colocação. Uma coisa é 
o acesso ao banco – o acesso livre, sem ônus tanto ao 
Executivo quanto ao Judiciário. Outra coisa é estruturar 
os dados e transferir o banco de dados para que seja 
duplicado. São coisas muito diferentes. 
E os decretos estão sendo elaborados como se 
estivessem cumprindo o artigo 41 da Lei 11.977, seja com 
relação ao Sistema Nacional de Informações do Registro 
Civil (Sirc), seja com relação ao Sinter. Nesses dois casos 
o que se percebe é que o regulamento avança naquilo 
que a lei não estabeleceu, o que é uma clara forma de 
ilegalidade dos regulamentos. 

Apropriação da atividade 
pela Administração Pública

A integração da formalização contratual representada 
pelos registros públicos com a formalização administrativa 
seria de real avanço para o país e para a cidadania? Hoje 
acho que não e que isso pode levar a algo muito sério. 
E aqui eu queria lembrar que o Registro de Imóveis 
no Brasil, diferentemente do francês que foi abarcado 
pelo fisco, tem um controle de qualificação prévio, um 
juízo prévio de que o que entra no banco de dados já 
foi depurado, verificado e está correto. Isso é o que se 
pode chamar de uma forma simplificada de um registro 
de direitos e não de mero registro de documentos. 
O interesse da Administração Pública é pela base atual 
do que consta nos acervos dos registros públicos e 
tabelionatos, para dar o tratamento que eles quiserem. 

Mas, a meu ver a unificação de bancos de dados de 
formalização contratual com bancos de dados de 
formalização administrativa, a médio e longo prazo irá 
acabar com um deles, se não acabar com ambos os 
bancos de dados. 
E ao se permitir o tratamento indiscriminado já há 
autorização para que aqueles dados sejam transferidos 
também para outros entes da Administração Pública. 
Com relação à proteção de dados pessoais, os registros 
públicos serão aquela fonte de extração de matéria-
prima gratuita para entidades da Administração Pública, 
que poderá transferi-las para o mercado. 
Que não se deixe os registros públicos nessa condição e 
que se proteja o cidadão para quem os registros públicos 
e notariado foram instituídos. Para isso devemos contar 
sempre com o trabalho do Judiciário como regulador e 
das entidades de classe que devem atuar naquilo que eu 
chamo na minha tese de doutorado de autorregulação. 
É a autorregulação da Anoreg-BR e de todas as demais 
entidades que vai permitir que o conjunto de notários 
e registradores se fortaleça e possa lutar contra essas 
tentativas indevidas de apropriação da sua atividade.

“O interesse da Administração Pública é pela base atual do que consta nos acervos dos 
registros públicos e tabelionatos, para dar o tratamento que eles quiserem. Mas, a meu 
ver a unificação de bancos de dados de formalização contratual com bancos de dados de 
formalização administrativa, a médio e longo prazo irá acabar com um deles, se não acabar 
com ambos os bancos de dados.” 
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O papel dos registros públicos 
na sociedade

José Fernando Simão   
Advogado. Doutor em Direito Civil pela Universidade 
de São Paulo – USP. Professor de Direito Civil da USP

Novo conceito de união 
estável e repercussão 
na área notarial e registral

Sistemas integrados dos cadastros públicos 

dos bancos de dados e o sigilo das informações
Painel II

Com clareza, dinâmica e ritmo, José Simão 
discorreu sobre a repercussão da união estável na 
área notarial e registral, o entendimento atual a seu 
respeito, suas implicações na vida patrimonial dos 
conviventes e sua entrada no Registro de Imóveis.  
A mesa foi presidida pelo tabelião Zeno Veloso, de 
Belém do Pará, e teve como debatedor o registrador 
de imóveis Jordan Martins (Florianópolis, Santa 
Catarina).

O mais importante é falar um pouco sobre o novo 
conceito de união estável e a influência para a área 
notarial e registral. Recentemente o Supremo Tribunal 
Federal analisou, no Recurso Extraordinário nº 878.694 – 
Minas Gerais, a questão da constitucionalidade do artigo 
1.790 do Código Civil. O fato é o seguinte. O Supremo 
Tribunal Federal deu forte indicação de que o artigo 
1.790 do Código Civil é um dispositivo inconstitucional.  A 
questão são os efeitos dessa inconstitucionalidade para 
o direito de família, e não só para o direito das sucessões. 
Ou seja, os efeitos práticos de uma decisão que diz que 
o artigo 1.790 é inconstitucional para o direito de família. 
Evidentemente, isso esbarra na questão notarial e 
registral. A união estável foi proscrita do Direito Civil 
brasileiro por décadas. O modelo de família era único, 
era família matrimonial.Portanto, família legítima 
era aquela advinda do casamento. O que não era 
casamento era concubinato na terminologia tradicional. 
O professor Álvaro Villaça explica que concubinato 
já é pejorativo na sua acepção criminológica, porque 
concubinato vem de concubinatus, significa dormir 
com, copular, manter relação sexual. O concubinato 

sofre uma evolução histórica. Do concubinato à união 
estável, o Direito brasileiro precisou de quase 80 anos de 
trabalho doutrinário e jurisprudencial. Antonio Chaves, 
a partir de Edgard de Moura Bittencourt, cunha aquela 
velha distinção entre concubinato puro e impuro. Hoje 
chamamos simplesmente de concubinato (Código Civil, 
art. 1.727: “As relações não eventuais entre o homem e a 
mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.”). 
O que hoje chamamos de união estável é o antigo 
concubinato puro, das pessoas que podem se casar, 
mas não querem. Os separados de fato não poderiam 
se casar, mas já puseram um fim fático ao casamento, 
portanto concubinato puro é hoje a união estável. 
O novo paradigma, a partir de 1988, é de igualdade das 
formas de família, ou seja, todas as formas familiares 
não vetadas por lei, protegidas pela Constituição. A 
Constituição traz somente três modelos de família, a do 
casamento, a da união estável e a monoparental (art. 
226), admitindo-se todos os outros modelos familiares, 
menos os vetados por lei. 
Os modelos familiares vetados por lei dariam outra 
palestra sobre as escrituras públicas de uniões 
poliafetivas que afetam diretamente a rede notarial. As 
pessoas procuram o cartório e querem uma escritura 
pública em que três, quatro ou cinco pessoas vivem 
em união estável. Seria isso possível? Não é o tema da 
minha palestra, mas apenas para dizer o seguinte, a 
ministra Nancy Andrighi, quando corregedora nacional, 
suspendeu a lavratura das escrituras públicas poliafetivas 
porque o tema é altamente controverso, uma vez que o 
Código Civil adota um princípio monogâmico. Mas há 
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as famosas escrituras de Tupã e do Rio de Janeiro. No 
Rio de Janeiro era uma união estável de três pessoas do 
mesmo sexo, uma união homoafetiva poliafetiva. Para 
mim não é possível a lavratura dessas escrituras. 
É família tudo aquilo que o sistema não veta. Por exemplo, 
o artigo 1.521 do Código Civil diz “não podem se casar”. 
Ali há restrição à formação da família por questões de 
poligamia, incesto e crime. Tirando as hipóteses que o 
Código Civil veta, as demais formas são consideradas 
família. Portanto, a união estável, mesmo antes do 
preceito constitucional, já era considerada forma de 
constituição de família. 
Qual é o problema prático aqui? O artigo 226, parágrafo 
terceiro, da Constituição, protege a união estável e 
acrescenta: “devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento”. Essa frase decorreu de uma briga da Igreja 
Católica com as mulheres de carreira jurídica. As mulheres 
de carreira jurídica tiveram uma bela participação no 
processo constituinte, queriam proteger a união estável 
e a Igreja Católica não queria admitir a proteção. Então, 
em boa mediação veio esse acréscimo depois da vírgula, 
“devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento.” 
Curiosamente, essa vírgula que a Igreja Católica impôs 
foi a primeira brecha para permitir os casamentos 
homoafetivos no Brasil. 
Qual a dúvida? O texto constitucional deixou a união 
estável um degrau abaixo do casamento ou a união 
estável está no mesmo patamar do casamento? Teria 
a frase “devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento” transformado a união estável em uma família 
de segunda classe?

 
Um exemplo para a área do Registro Civil. Eu vou me casar, 
tenho mais de 70 anos, separação obrigatória de bens 
(Código Civil, art. 1.641). Não posso escolher o regime de 
bens, mas vou me casar após uma longeva união estável 
com a minha companheira, com meu companheiro. Há 
imposição da separação obrigatória? Curiosamente, o 
STJ diz: “a união estável não pode trazer mais benefícios 
que o casamento”. É jurisprudência consolidada, se a 
lei impõe separação obrigatória para o casamento, a 
lei impõe separação obrigatória para a união estável. 

Portanto, a separação obrigatória vale para todas as 
entidades familiares. A orientação do STJ até o presente 
momento – e vamos ver a decisão do Supremo para ver 
como isso vai esbarrar no Direito Notarial e nos Registros 
Civis –, era que o casamento estava um degrau acima da 
união estável. O casamento era uma meta a ser atingida 
e a união estável um fim, por isso a lei deveria facilitar a 
sua conversão em casamento. Essa era a situação que o 
STJ traçou do preceito constitucional. 
Eu ouvi do professor Sérgio Resende de Barros o 
seguinte: “o texto constitucional não hierarquizou as 
formas de família”. Ou seja, a Constituição não quis 
dizer casamento é melhor, união estável é pior, não 
há degrau de cima, degrau de baixo, as duas estão no 
mesmo patamar. Em 2006 ou 2007, o professor Sérgio 
já dizia isso. As duas estão no mesmo degrau, mas não 
são tratadas de maneira idêntica. Cada uma tem as suas 
vicissitudes, mas não pior e melhor. 

A inconstitucionalidade 
do art. 1.790 CC
O tema do Recurso Extraordinário nº 878.694, de agosto 
de 2016, era a discussão a respeito da constitucionalidade 
ou não do art. 1.790. Ou seja, se o Código Civil poderia 
tratar de maneira distinta cônjuges e companheiros 
ou não. Eu anotei alguns trechos do voto do ministro 
Barroso, que, com sete votos, parece que é o que vai 
prevalecer e formar jurisprudência no STF. Ele diz: “não 
é legítimo desequiparar casamento e união estável para 
fins sucessórios, a hierarquização é incompatível com a 
Constituição Federal.”. 
A primeira nota que esse voto faz é derrubar toda 
a jurisprudência do STJ que dizia que o legislador 
constituinte quis hierarquizar: casamento vem antes, 
união estável depois. A primeira frase do voto do ministro 
Barroso derruba essa ideia de hierarquia.
Já na segunda frase ele diz: “existem diferenças e essas 
são insuperáveis, diferenças no momento da criação, 
da comprovação e da extinção”. Vejam o tripé, criação, 
comprovação e extinção. 
E a terceira premissa do ministro Barroso é a seguinte: 
“o legislador pode criar regimes diferentes para o 
casamento e para a união estável”. E diz, basicamente: 
“não são idênticos, mas também não há hierarquia, 
portanto cada um está no seu patamar”. A questão é 
saber se a diferenciação criada pela lei ordinária é legítima 
ou arbitrária, esses dois adjetivos vão participar da 
orientação do ministro Barroso sobre as diferenças entre 
casamento e união estável no Brasil. Diferenças legítimas, 
tudo bem; diferenças arbitrárias, inconstitucionais. 
E na sequência o ministro vai dizer, por exemplo, no item 
42 do seu longo voto, que é legítima a diferença quanto 
aos requisitos para a comprovação de uma e outra. 
Claro, o casamento se comprova mediante a certidão 
de casamento, a união estável se comprova como? Por 
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testemunhas, pelo contrato, pela escritura pública. E a 
partir daí o ministro Barroso invoca dois princípios para 
distinguir quando a lei foi arbitrária e inconstitucional e 
quando a lei foi legítima e constitucional na diferenciação.
São dois vetores para saber se o Código Civil podia ou não 
diferenciar casamento de união estável. O primeiro é o 
velho e batido princípio da dignidade da pessoa humana. 
O ministro Barroso diz: “o princípio da dignidade tem 
por decorrência a proibição de discriminações ilegítimas 
decorrentes de etnia, nacionalidade, sexo”. E continua: 
“e devido à forma de constituição de família”. A forma 
de constituição de família não pode ser discriminada 
sob pena de se ferir a dignidade da pessoa humana. 
E o segundo princípio que ele invoca é o princípio da 
proporcionalidade. Diz o ministro Barroso: “o princípio 
tem duas vertentes, garante a vedação do excesso”, ou 
seja, se o Estado falou menos do que deveria na proteção 
de um instituto, há também atentado ao princípio da 
proporcionalidade. E ele conclui dizendo que o artigo 
1.790 é inconstitucional.
 

A inconstitucionalidade 
do art. 1.790 CC e o Direito 
de Família
Se o problema que vamos enfrentar a partir da decisão 
do Supremo diz respeito ao que é legítimo e ao que é 
arbitrário na distinção entre casamento e união estável, 
isso ultrapassa o Direito das Sucessões e vai para o 
Direito de Família.

 

Então, o ministro Barroso diz: “na criação não há qualquer 
problema em distinguir casamento de união estável, 
porque uma é uma relação fática, união estável, e a outra 
é uma relação que já nasce juridicizada pela celebração, 
pelo ato público de casamento”. Aqui chegamos a uma 
primeira conclusão. Tanto as escrituras públicas de união 
estável que os senhores lavram, quanto os contratos 
de união estável que eu promovo no meu escritório 
permanecem possíveis no sistema. Não há arbitrariedade 
em distinguir o início da união estável, faticamente, do 
início do casamento com um ato jurídico. 

Eu tenho uma questão interessantíssima. Se o casamento 
e a união estável vão acabar tendo uma proteção muito 
semelhante, não seria interessante, de lege ferenda, que 
houvesse algum sistema parecido com o do casamento – 
livro B, com a celebração do casamento e as certidões? 
Que se pudesse ter também, no Registro Civil, um livro 
em que se registrassem contratos e escrituras de união 
estável? A minha ideia é uma regra obrigatória em que 
todos os contratos particulares e escrituras tivessem um 
lugar para serem armazenados, como o casamento, para 
a consulta de terceiros que quisessem ter conhecimento 
da união estável. Isso facilita aos próprios companheiros 
a prova da união estável e facilita a terceiros o acesso ao 
documento. A ideia é uma obrigatoriedade de registro. 
A se pensar. 
Eu realmente acho que se houvesse uma obrigatoriedade 
assim como há para o casamento, de em um único 
depositário eu ter a informação, seria de grande utilidade 
para os terceiros que negociam com os companheiros.

Registro de Imóveis 
e união estável
Com relação ao Registro de Imóveis, o STJ, deu uma 
orientação a respeito de insegurança jurídica para quem 
negocia com os companheiros. 
Na matrícula do imóvel o sujeito pode constar como 
solteiro, viúvo, casado com outra pessoa, e ele pode 
estar em união estável. 
No Recurso Especial 1.424.275 – Mato Grosso, se discutia 
exatamente isso. O companheiro aliena o imóvel sem 
a presença do outro, imóvel adquirido após a união 
estável, portanto, imóvel comum, em que se caracteriza 
claramente uma venda a non domino. Aqui não é o 
caso de outorga uxória, aqui é venda feita por um dos 
companheiros de um bem que pertence aos dois, imóvel 
adquirido após o início da união estável. Qual o efeito, 
para o adquirente de boa-fé, se um vende o que é dos 
dois? A venda é nula como a non domino? É ineficaz? 
O STJ disse que, como o contrato de união estável 
estava averbado junto à matrícula do imóvel, não havia 
dúvida de que o terceiro tinha ciência. Aqui a venda non 
domino está caracterizada porque a matrícula espelhava 
a realidade daquela família. 
E quando não há averbação? União estável é uma 
situação fática, não há contrato escrito, simplesmente 
eles convivem como companheiros. Isso gera um grande 
problema prático, a ponto de se ter que debater a boa-fé 
do adquirente à luz do conhecimento ou não da união 
estável, prova fática, uma vez que junto à matrícula do 
imóvel não havia qualquer averbação.
[Neste ponto, o tabelião Zeno Veloso pede um aparte 
para informar que em alguns estados a praxe notarial é 
declarar nas escrituras: “fulano de tal, brasileiro, solteiro, 
que declarou que não tem união estável”.] 

Luís Roberto Barroso
Ministro do STF
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O palestrante continua. Se ele viver em união estável 
vai configurar falsidade ideológica. O mais interessante 
é ele declarar que vive , porque vai constar na escritura 
pública, “solteiro em união estável”. 
No entanto, como a união estável é uma relação fática, 
às vezes o sujeito acha que não tem. Ele acha que está 
namorando e está em união estável. E essa já é outra 
questão. Em geral, ele acha que não e ela tem certeza 
que está em união estável. 
A união estável é uma declaração de vontades ou 
ela é um ato-fato jurídico? Um casal pode fazer uma 
declaração de união estável no cartório, sem conteúdo 
patrimonial, somente para fins de seguro-saúde, etc. 
Se os dois declaram que estão em união estável, e não 
estão, prevalece o que eles disseram? A união estável 
é um negócio jurídico ou é um ato-fato jurídico? Paulo 
Lobo diz que é um ato-fato, não importa o que dizemos, 
importa como agimos. E se ele disser que está e não está 
em união estável, prevalece que não está. Se ele disser 
que não está em união estável, mas está, prevalece que 
está. Ou seja, a constituição fática prevalece sobre a 
vontade das partes.
Ainda que se supere a ideia de que a união estável 
decorreu de um instrumento escrito e na matrícula do 
imóvel foi averbada, na escritura pública de venda e 
compra, doação, imóvel particular, não imóvel comum, 
haverá a necessidade da outorga do convivente nos 
moldes da outorga conjugal do artigo 1.647 do Código 
Civil? Esse é outro tema que ainda não está resolvido. 
Se seguirmos a orientação do STF, de igualar união 
estável e casamento quanto à proteção, evitando 
apenas as chamadas arbitrariedades, me parece que: 
1) o registro do contrato vai ser feito sempre porque 
ele ajuda a terceiros que tenham ciência da união 
estável; e 2) a outorga do convivente vai ser exigida 
em todos os casos em que é exigida a conjugal, ou 
seja, não haverá diferença em termos de necessidade 
de outorga.

Contrato de união estável 
acima dos 70 anos
Um terceiro ponto é o contrato de união estável. O 
sujeito procura o tabelionato de notas e quer fazer uma 
escritura pública de união estável com todos os efeitos 
patrimoniais, eleição de regime de bens e uma série de 
outras cláusulas. Ele tem mais de 70 anos e se fosse casar, 
casaria no regime de separação obrigatória de bens. Mas 
ele não quer casar, ele quer declarar união estável. Ele 
teria a imposição dos 70 anos? 
O STF diz que hoje, a partir da ideia de proporcionalidade 
e dignidade da pessoa humana, não há hierarquia nas 
formas familiares. Se não há hierarquia, não há melhor 
nem pior, mas o Supremo também não diz que são todos 
iguais. Se não diz que são todos iguais, olha a provocação 

que eu faço, como fica aquela leitura do STJ de que 
com 70 anos a separação é obrigatória na união estável 
sob pena dela ficar melhor que o casamento? Será que 
isso permanece no sistema após a leitura do STF de 
que dignidade da pessoa humana e proporcionalidade 
simplesmente indicam proteção e não hierarquia? 
Parece que esse voto do ministro Barroso, se levado 
ao extremo, segue uma tese antiga que eu defendo de 
que os maiores de 80 anos não se sujeitam à separação 
obrigatória por falta de expressa previsão legal. Será que 
com essa orientação do Supremo sobre dignidade da 
pessoa humana e proporcionalidade eu não abro para 
tratar a união estável de maneira distinta do casamento?

União estável de pessoas 
menores de 16 anos
Outra questão, talvez a mais melindrosa: união estável de 
pessoas com menos de 16 anos. 
O artigo 1.517 do Código Civil institui que as pessoas 
podem se casar no Brasil a partir dos 16 anos completos. 
É verdade que o artigo 1.520 autoriza os menores de 
16 a se casarem, em razão de gravidez, por autorização 
judicial. Em razão de gravidez o juiz pode autorizar um 
casamento do menor antes dos 16 anos. 
A questão melindrosa é a do casal de menores com 15 
anos que vive em união estável. Como eles não podem 
se casar também não poderiam ter união estável – uma 
vez que o que não pode para o casamento, não pode 
para a união estável sob pena de um ficar melhor que o 
outro? Esse casal com 15 anos, independentemente de 
gravidez, poderia ter os efeitos da união estável? Esse 
tema é tormentoso. 
Na obra do Junqueira sobre negócio jurídico, ele trata dos 
negócios à luz da tipicidade social. Ele diz basicamente o 
seguinte: o casamento e a união estável exigem tipicidade 
social. E a regulamentação dos dois os transforma em 
negócio jurídico, não em ato-fato, como queria Paulo 
Lobo. Logo, o que é nulo para o casamento também é 
nulo para a união estável, em razão da tipicidade social do 
negócio jurídico chamado união estável. 
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Mas nós adotamos a tese do professor Paulo Lobo em que 
a união estável é um ato-fato jurídico e não um negócio 
que independe da vontade, que é uma construção do 
casal, independentemente da declaração de vontades. 
Será que não seria possível uma união estável de menores 
com 15 anos? Com 14 anos? Esse é outro tema que vai 
esbarrar na decisão do STF em que não há hierarquia. 
O que há é proibição de discriminação arbitrária, mas 
hierarquia entre casamento e união estável não há. 
O velho argumento utilizado por muitos, de que 
menor de 15 anos não pode ter união estável porque 
não poderia se casar, também cai por terra com essa 
orientação do Supremo. Eu deixo essa questão para se 
pensar a respeito.

Presunção pater is est 
é aplicável à união estável? 
Essa presunção sempre foi aplicada para o casamento, ela 
é antiga – pater is est quem justae nuptiae demonstrant 
– o pai é aquele que demonstra estar casado com a mãe 
do filho. 
No entanto, no direito de família há quem diga que a 
presunção pater is est morreu, hoje o que prevalece é o 
DNA. Mas não, a presunção não morreu. Para registrar 
um filho, basta a declaração de nascido vivo e eu dizer: 
“sou pai dessa criança.”. 
Essa presunção se aplica à união estável? O STF diz que é 
proibida a discriminação, não há nenhuma discriminação 
arbitrária possível. Na união estável não há certidão de 
casamento, mas pode haver um contrato ou uma escritura 
pública de união estável. Então eu chego com a minha 
escritura pública no Registro Civil para registrar a criança no 
meu nome.  Aplica-se ou não se aplica a presunção pater is? 
Em tese não se aplica a presunção pater is porque ela 
é do casamento. Mas, se é proibida a discriminação 
arbitrária, por que a escritura pública de união estável 
não gera o mesmo efeito da certidão de casamento para 
a presunção pater is? 
Disse o ministro do STJ que é porque a união estável, 
mesmo com escritura, pode ter acabado de fato sem que 
tenha havido alteração, ninguém declarou judicialmente 
o fim da união estável. Esse foi o argumento do STJ numa 
decisão em que a escritura pública vale menos que a 
certidão de casamento. É que o casamento acaba e vai 
ter a nota de que ele acabou por divórcio ou por morte. 
Mas no caso de separação de fato, sem ter feito divórcio, 
alguém pode levar uma certidão de casamento para 
registrar o filho em nome do marido. Ou seja, separação 
de fato pode ser um problema na união estável ou no 
casamento, para fins da presunção pater is est. 
A partir da edição do Supremo será que poderíamos 
estender os efeitos do artigo 1.597 para a união estável? 
Eu sempre fui contra, mas, com essa decisão do ministro 
Barroso não sei se não, a não ser onde haja discriminação, 
a não ser onde haja razão de ser. Por enquanto são sete 
votos. O julgamento ainda sequer acabou, mas me parece 
que isso aqui vai ser uma grande revolução para o Direito 
de Família à luz de um efeito almejado exclusivamente 
para sucessões.

“sou pai dessa criança”

Painel II
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Registros públicos contemporâneos: 
impacto na vida social e econômica 
do cidadão

Marcelo Guimaraes Rodrigues   
Marcelo Guimaraes Rodrigues – Desembargador do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais

Sistemas integrados dos cadastros públicos 

dos bancos de dados e o sigilo das informações
Painel II

Entre outras questões contemporâneas, o expositor 
analisou os dados contidos nos arquivos dos cartórios 
como fonte das mais importantes e valiosas do ponto 
de vista socioeconômico, financeiro e estratégico. 
Presidiu a mesa de trabalhos Maurício Leonardo, 
presidente da Federação Interestadual dos Notários e 
Registradores do Sudeste e Centro Oeste (Finorsc). O 
debatedor foi Angelo Volpi Neto, tabelião em Curitiba, 
e presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção Paraná 
– CNB-PR

Impacto socioeconômico 
das atividades notariais 
e registrais 
Estamos vivendo uma era de excessos no Brasil. Temos 
o excesso regulamentar, por exemplo, e um excesso na 
judicialização porque tudo acaba no Judiciário. E talvez 
a sociedade brasileira ainda não tenha percebido que 
produzir uma lei ou obter uma sentença judicial nunca foi 
e não será um apanágio para os nossos males sociais e 
econômicos. Precisamos parar e refletir sobre isso. 
Como mensurar o impacto das atividades desempenhadas 
por notários e registradores nos aspectos social e 
econômico? 
O tabelião está enfrentando o Direito em estado bruto 
e o tema é fascinante. À medida que esse movimento 
de desjudicializar vai se consolidando no Brasil, cada 
vez é mais necessário produzir estatísticas confiáveis 
do que é feito. É muito importante que a ANOREG e as 
demais associações representativas das atividades dos 
tabeliães e oficiais registradores assumam esse papel e 
mostrem o que o Estado brasileiro e a sociedade lucram 
quando se abrem novas portas e novos caminhos aos 
procedimentos jurídicos, aproveitando a capilaridade e 
a segurança jurídica das atividades tabelioas e registrais. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começou a se 
preocupar com isso também. Todo ano o CNJ divulga 
uma pesquisa, o Judiciário em números, abarcando em 
algumas situações também as atividades dos cartórios, 
mas muito timidamente. 
Nós temos hoje no Brasil, segundo os últimos dados, 
106 milhões de processos judiciais em curso. Talvez 
sejamos a nação do mundo dito civilizado mais litigante 
do planeta. Nenhum judiciário, por mais aparelhado e 
mais eficiente que seja, dá conta de um volume como 
esse de 106 milhões de ações judiciais, ainda mais num 
sistema judicial altamente sofisticado como o brasileiro. 
Nós temos, no Brasil, cinco justiças diferentes e quatro 
instâncias.
 

Custo da transmissão 
de imóveis no Brasil é um 
dos mais baixos do mundo
A importância da atividade dos tabeliães e oficiais 
registradores para a pacificação social e para a 
preservação dos recursos financeiros e econômicos 
só faz aumentar, mas é preciso que essa importância 
seja difundida para os formadores de opinião. Esse é 
um papel da maior relevância para a Anoreg, é muito 
importante que continue nesse trabalho de divulgar a 
importância dessa atividade na pacificação, na eficiência, 
na resolução de conflitos. 
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Na pesquisa Datafolha, de dezembro de 2015, foi 
avaliada, entre outros dados, a confiança nas instituições 
públicas. Com notas de 0 a 10, os cartórios conquistaram 
a primeira posição com média 7,6 – à frente dos correios. 
Já na comparação dos cartórios com todos os demais 
serviços públicos, 77% dos usuários consideraram os 
serviços prestados pelos cartórios brasileiros como 
ótimos, ou bons. A pesquisa ainda apurou que 74% 
dos usuários são contra alterações no sistema atual. 
É o sistema brasileiro de notariado latino que gera, 
sobretudo, a independência profissional do tabelião e 
do oficial registrador. 
Ao lado dessa credibilidade e qualidade, chama a 
atenção também outro dado importante divulgado pelo 
relatório do Banco Mundial, Doing Business, que aponta 
que o custo da transmissão de imóveis no Brasil é um dos 
mais baixos entre os países ditos ricos e está abaixo da 
média da América Latina. São dados muito importantes. 
Um levantamento do Colégio Notarial do Brasil, de janeiro 
de 2015, revela que desde a vigência da Lei 11.441/2007 
até janeiro de 2015 foram lavrados nos cartórios de Notas 
do país mais de 700 mil atos, sendo 432 mil inventários, 
2.800 partilhas, mais de 21 mil separações e 243 mil 
divórcios. 

Considerando que cada processo judicial tem pelo 
menos duas partes, chegamos a um contingente 
de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas pela 
desjudicialização, no caso da Lei 11.441, que 
possibilitou a realização de inventário, partilha, 
separação consensual e divórcio consensual no 
cartório.

Todavia, como mesurar de forma mais eficiente, mais 
objetiva, o impacto das atividades dos tabeliães e oficiais 
registradores na vida social e econômica dos cidadãos?
Temos, por outro lado, outros paradigmas que não devem 
ter sido objeto de indagação na pesquisa do Datafolha. 
Há trabalhos publicados que mostram que essas 
atividades ainda são vistas por uma parcela considerável 
da população brasileira como instituições burocratizadas 
com procedimentos lentos e que se beneficiam de uma 
reserva de clientela. 

População brasileira 
confia nos cartórios
Esses seriam outros paradigmas, mas não há dúvida de 
que as atividades dos tabeliães e oficiais registradores 
constituem também um relevante serviço público que 
visa garantir a autenticidade, a publicidade, a eficácia e 
a segurança jurídica preventiva nos negócios jurídicos. 
Tendo em conta assim, “a preservação da ordem social 
como elemento da conservação da memória de um povo 
e de uma nação”. Quem escreveu isso foi o Hércules 
Benício, na sua monografia da Responsabilidade Civil. 
Ele afirmou isso com inteira pertinência. 

A gama de atribuições e funções delegadas aos 
tabeliães e registradores é responsável pela 
prevenção de litígios que, se não fossem evitados, 
congestionariam ainda mais o funcionamento da 
Justiça no Brasil. 

O que chama a atenção naquela pesquisa do Datafolha 
é que a palavra confiança, por outro lado, é o grande 
handicap que os cartórios possuem no Brasil. A população 
brasileira confia nos cartórios, isso vem de longa data. 
A título de comparação, nessa mesma pesquisa do 
Datafolha, o Poder Judiciário logrou apenas 29% de 
confiança da população e eu parei para pensar porque 
teria sido um índice tão baixo. Eu tentei encontrar uma 
explicação e a que eu tenho é mais para reflexão. A 
atividade dos oficiais e tabeliães está sujeita ao direito 
formal. Nós juízes temos e devemos ter a obrigação de 
julgar mesmo quando a lei não disciplina determinada 
situação. Nós temos que julgar assim mesmo e 
preencher a lacuna. Com muita frequência preenchemos 
lacunas legislativas. Por outro lado, as pessoas ainda 
hoje consideram válido usar o famoso jeitinho brasileiro em 
proveito próprio nas situações mais triviais, como parar o carro 
em fila dupla na porta da escola do filho ou furar uma fila.
Se a população brasileira de modo geral admite esse tipo 
de afronta a padrões éticos, digamos assim, é possível 
que essas mesmas pessoas imaginem que no Judiciário 
também vão conseguir contornar o problema com 
jeitinho. Talvez isso explique a baixa taxa de confiabilidade 
no Poder Judiciário. É um ponto para reflexão. 
Por outro lado, se o juiz tem a possibilidade e o 
dever de preencher lacunas, mediante o emprego da 
equidade, o tabelião e o oficial registrador não têm essa 
possibilidade. Eles estão presos à aplicação do direito 
formal, mas existe sim uma pequena parcela para certa 
discricionariedade. Agora que o Código Civil adotou o 
sistema de cláusulas gerais e os microssistemas também 
vão caminhando pelo mesmo caminho, a parcela de 
discricionariedade aumentou também para os senhores. 
Mas ainda prepondera a aplicação do direito formal e o 
objetivo maior de obter segurança jurídica. E pode ser 
que esse tipo de enquadramento justifique sim esse 
alto grau de confiabilidade que a população brasileira 
deposita nas atividades dos cartórios. 
Os serviços prestados pelos cartórios constituem 
interesse público relevante, visam à preservação da 
ordem social. Outro paradigma muito importante e que 
nem sempre é lembrado, conforme Benício aponta, são 
os elementos de conservação da memória de um povo 
e de uma nação. Nós temos também algumas verdades 
que são irrefutáveis em relação a essas atividades. 
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Os cartórios são as únicas instituições públicas 
brasileiras que têm o objetivo precípuo de 
conferir autenticidade, publicidade, eficácia e 
segurança jurídica a esses atos jurídicos, além de 
atuarem como assessores jurídicos qualificados, 
imparciais e muitas vezes gratuitos. 

Essa também é uma característica do notariado latino. 
E essas atividades estão ligadas ao cotidiano das pessoas, 
sendo por isso profissões de confiança. 
O tabelião e o oficial registrador são profissionais muito 
bem vistos pela população, e o aspecto da confiança 
demonstra isso. Em sua grande maioria são acessíveis, 
atendem as pessoas com problemas de todas as 
ordens, familiares, econômicos e até de natureza moral. 
Isso ultrapassa a fronteira jurídica. Esses profissionais 
configuram verdadeiros conselheiros das partes. 

Cartórios contêm valiosos 
dados socioeconômicos
Os dados contidos nos arquivos dos cartórios permitem 
o diagnóstico de situações geopolíticas, que servirão 
também para a formulação de políticas públicas 
governamentais. Fonte econômica das mais importantes, 
um bem de alto valor do ponto de vista social, econômico, 
financeiro e até mesmo estratégico. 
Ainda na categoria de gestão de recursos intangíveis, os 
dados dos cartórios podem contribuir também para a 
elaboração e revisão de marcos regulatórios. 
Por outro lado, os documentos notariais e registrais 
desempenham importante função histórica, impedindo 
que os fatos mais relevantes da vida do povo se percam 
no tempo. Além disso, essas atividades sofrem uma forte 
fiscalização e impõe-se uma forte fiscalização também 
no que diz respeito ao recolhimento de tributos nas três 
esferas que incidem nos atos e negócios relacionados 
com o exercício dessas profissões. 

Os notários e os registradores perseguem a segurança 
jurídica porque examinam a autenticidade e a higidez 
dos atos próprios do notariado e conferem a tais atos a 
eficácia por meio da publicidade. Caso não encontrem a 
segurança jurídica nos limites do direito normativo, não 
têm a seu dispor a opção integradora da lacuna registral. 
A segurança jurídica talvez seja o bem jurídico dos mais 
valiosos, é um valor essencial do direito à fiança e à justiça, 
assegura a liberdade, propende à paz social e, portanto 
realiza o bem comum. Tal segurança deve alcançar tanto 
a titularidade, o conteúdo dos direitos, como também a 
proteção do tráfego sobre os mesmos.

Segurança estática 
e segurança dinâmica
O direito brasileiro adotou o sistema jurídico pautado 
na segurança jurídica preventiva que é próprio da longa 
tradição romano-germânica do sistema da Civil Law. 
A prevenção de conflitos e litígios se dá com a atuação 
inicial e imparcial do notário para remediar o direito 
dos contratantes, fazendo incidir regras gerais que 
concretizam objetivamente a boa-fé, que por sua vez é o 
substrato do postulado constitucional da solidariedade. 
O notariado latino tem como missão evitar que a lide e o 
processo se produzam. Por quê? A lide realmente é uma 
anomalia no mundo jurídico, o processo litigioso é uma 
anomalia. A lide cria embaraço no tráfego econômico 
do direito. Bloqueia a circulação e a geração de riqueza, 
fomenta a insegurança jurídica, incrementa o custo das 
transações, significa mesmo uma patologia jurídica, 
representa um alto custo para o Estado e para as partes 
envolvidas no litígio bem como para a sociedade. 
No que diz respeito à eficácia, a meu ver, esse sistema está 
muito acima dos outros sistemas jurídicos, notadamente 
do sistema anglo-saxão. Em média, apenas 0,05% dos 
instrumentos públicos é objeto de questionamento 
judicial. É handicap adotado em cerca de 80 países no 
mundo inteiro, abarcando cerca de 60% da população. 
Já o sistema do notariado anglo-saxão, ao permitir a 
ampla liberdade de formas, acaba provocando um alto 
impacto no Judiciário dos países que o adotam em que 
35% dos atos acabam sendo objeto de litígio, seja judicial 
ou arbitral. 
A ONU e a Comissão Econômica das Nações Unidas para 
a Europa têm buscado implementar pelo mundo sistemas 
cadastrais do gênero que conhecemos por sistemas 
de registros de imóveis. A Declaração de Bogor, na 
Indonésia, em 1996, reconheceu que sistemas cadastrais 
eficientes e eficazes são essenciais ao desenvolvimento 
econômico, à gestão ambiental e à estabilidade social 
em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Uma 
questão intrigante foi trazida à baila por Hernando de 
Sotto, economista peruano, autor do livro O mistério 
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do capital. Nesse livro ele indaga por que o capitalismo 
funciona nos países desenvolvidos e não funciona tão 
bem nos países em desenvolvimento ou de economias 
periféricas. Ele diz que todo e qualquer progresso, seja 
econômico ou social, deve satisfazer as necessidades 
daqueles que vivem hoje sem prejudicar as gerações que 
virão amanhã. 
O fracasso do capitalismo nos países subdesenvolvidos, 
segundo Hernando de Sotto, se dá pela fragilidade das 
políticas socioeconômicas na gestão da propriedade 
imobiliária. Ele sustenta que a maioria dos países pobres 
usa seus ativos para fazer do capitalismo um êxito, mas se 
trata de uma posse defeituosa. As casas dos pobres estão 
construídas sobre lotes com direitos de propriedade 
inadequadamente definidos, isso para dizer o menos. 
Suas empresas não têm registro e quando o têm não 
estão constituídas com base em obrigações claras. Por 
sua vez, as indústrias se ocultam onde os financistas e 
os investidores não podem vê-las. O estudo demonstra 
também a importância de um eficiente sistema de 
publicidade registral para evitar a dissipação de ativos 
que não podem se transformar em capital, não podem ser 
trocados fora dos estreitos ciclos locais onde as pessoas 
se conhecem e confiam umas nas outras, nem tampouco 
servir como garantia a empréstimos e participação em 
investimentos. 
Em outro estudo sobre os efeitos do registro imobiliário 
para o desenvolvimento financeiro e econômico, o 
Registro de Imóveis é observado afetando não só o 
tráfego jurídico imobiliário, mas a economia como 
um todo, com base na interação bem testada entre a 
propriedade imobiliária segura e a produtividade agrária, 
destacando a importância da informação positiva em 
relação aos custos das transações. 
Quanto mais clareza e quanto maior a eficácia do sistema 
de publicidade registral, menores serão os custos das 
transações porque menores serão os riscos envolvidos 
nos negócios jurídicos. E quanto menores os custos das 
transações mais dinheiro sobrará para outras atividades 
produtivas. 
O espanhol Fernando Méndez González, registrador da 
propriedade, titular do registro de propriedade na região 
de Barcelona e professor da Universidade Pompeu Fabra, 
tem um estudo denominado A função econômica dos 
sistemas registrais. Esse texto analisa que a contribuição 
dos sistemas registrais à segurança jurídica é decisiva 
para o crescimento econômico e enfatiza a importância 
da segurança jurídica cautelar em geral e também dos 
sistemas registrais em particular. Demonstra que quanto 
mais eficientemente um sistema de registro de imóveis 
desempenhar suas atividades, mais ele será essencial ao 
crescimento econômico.  Destaque para o sistema de 
publicidade registral de segurança jurídica preventiva, 
que é o sistema do notariado latino, aludindo às razões 
pelas quais os registros de direitos são superiores aos 
arquivos de documentos. 

Desafios da vida 
contemporânea
Todos os profissionais de um modo geral, e em especial 
os tabeliães e os oficiais registradores, devem ter em 
conta os desafios que cercam a vida atual. 
A atual era dos direitos e a profusão de microssistemas 
jurídicos demonstram a necessidade de nos prepararmos 
para os novos desafios que se apresentam em um quadro 
de massificação da informação, contratações massivas ou 
anônimas através de formulários impressos, uso cada vez 
maior da automatização, ausência de barreiras físicas e 
também a relativização das fronteiras nacionais. 
Toda modernização traz consigo aspectos que demandam 
atenção para dar mais credibilidade e segurança aos 
períodos de transição. Tais aspectos estão ligados à 
dificuldade de adequação aos recursos tecnológicos 
humanos e processuais, necessários elementos que 
podem representar verdadeiros limitadores a esse 
processo, caso não sejam trabalhados com exatidão. 
As serventias do extrajudicial devem também se adequar 
a uma nova realidade de organização e modernização da 
gestão por meio de modelos colaborativos e cooperados. 
Hoje ninguém mais é uma ilha, nós temos que procurar 
a molecularização. Quem fala isso já há algum tempo 
é o Sérgio Jacomino. Realmente, ninguém é ilha, o 
Judiciário não é ilha, os cartórios não são ilhas. Na era 
da informação e da tecnologia, na era da contratação 
massiva, temos que estar cooperados. É importante 
salientar que com o crescente emprego da tecnologia, os 
oficiais registradores e os tabeliães não podem se deixar 
levar pela tentação do control C e do control V, afinal 
se trata de agentes públicos, profissionais do Direito, 
encarregados, no plano administrativo, de promover 
também o justo e assegurar a dignidade do ser humano.
Com mais evidência em tempos de transição e de 
insegurança, incumbe ao Estado democrático de direito, 
notadamente por meio dos tabeliães e dos registradores, 
qualificar a ordem social, coibir abusos da economia de 
mercado, promover a dignidade, zelar pela proteção ao 
meio ambiente e resguardar a segurança jurídica. 

Os desafios do presente 
no Brasil
Eu destaco três temas que se apresentam como grandes 
desafios na conjuntura atual brasileira no que se refere ao 
exercício dessas atividades. 
O primeiro deles é o avanço da gratuidade, em que pese 
a novidade contida no artigo 98, parágrafo 8º do Código 
de Processo Civil de 2015. Diz essa normativa “havendo 
dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos 
pressupostos para a concessão da gratuidade...”. Essa 
situação pode gerar a impugnação sobre a gratuidade 
judiciária concedida judicialmente, postulando-se sua 
revogação total ou parcial ou mesmo a sua substituição 

Painel II
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pelo parcelamento dos emolumentos na forma do 
parágrafo 6º do mesmo artigo 98. Essa impugnação, 
como os senhores sabem, é prerrogativa dos tabeliães e 
oficiais registradores. Alguns juristas já estão se opondo 
a essa normativa com o argumento de que se trata de 
privilégio que não encontra nenhum paralelo em relação 
a outras atividades que desempenham função pública 
relevante. 
Alguns processualistas escreveram sobre isso e também 
criticando a possibilidade de um juízo administrativo, no 
que toca à concessão ou não da gratuidade judiciária 
para efeito de recolhimento de emolumentos, acabar 
prevalecendo sobre uma decisão judicial em processo 
contencioso. Vem o requerimento, a parte alega 
impossibilidade de pagar custas e não se justifica que o 
magistrado pare a instrução do processo para averiguar 
se aquela parte faz ou não jus à gratuidade, que terá 
impacto também nas atividades que os senhores 
desenvolvem. Então, a não ser na situação em que 
houver uma impugnação fundamentada, basicamente 
é uma presunção legal, é uma lei de 1950 que está em 
vigor até hoje. É claro que essa lei foi temperada, veio 
sendo temperada pela jurisprudência desde então, mas 
basicamente é uma presunção legal de que a parte que 
alega não ter condições de pagar emolumentos faz jus 
aos emolumentos até prova em contrário. 
Então, como uma decisão administrativa poderá revogar 
uma decisão judicial? Não é bem assim, eu penso. É 
uma decisão judicial em processo contencioso, mas essa 
decisão que defere a gratuidade também tem cunho 
eminentemente administrativo, então não vejo grandes 
problemas nisso. O oficial registrador dispõe de elementos 
mais consistentes para comprovar ao juiz corregedor-
permanente, por exemplo, que  aquela parte que obteve 
a gratuidade no processo de conhecimento teria sim 
condições de pagar as custas e emolumentos de todos os 
atos necessários para reconhecimento de seu direito.
Um fato é que os serviços prestados pelos cartórios 
estão submetidos aos ditames dos poderes Legislativo 
e Executivo, que debatem uma série de projetos de lei 
que conferem gratuidade e isenções à prática de vários 
atos extrajudiciais. Essa verdadeira fúria de isenções 
tributárias cria benesses que aumentam o próprio rombo 
fiscal do Estado porque não existe almoço grátis. Vocês 
já ouviram essa frase e é a mais pura verdade. Onde 
se dá isenção fiscal alguém acaba pagando a conta na 
outra ponta. Essas benesses aumentam sim o próprio 
rombo fiscal do Estado e desequilibram as condições 
previstas no momento da outorga dessas delegações, 
as quais derivam de um contrato administrativo com 
direitos e obrigações previamente estabelecidos entre o 
Estado e o delegado do serviço. Vale dizer, observado o 
interesse público, há um ajuste prévio de delegação a ser 
respeitado. 

O outro desafio é a questão da instabilidade jurídica no 
conceito de registros públicos. E a propósito, a observação 
cunhada em uma decisão pelo ministro Marco Aurélio, 
do STF, para quem “não há conceito constitucional físico 
e estático de registros públicos”. Trata-se, sem dúvida, 
de uma colocação que, intencionalmente ou não, baixa 
a guarda do sistema jurídico em proveito das demandas 
e dos interesses do mercado, sobretudo da indústria 
financeira. 
O terceiro desafio é o impacto das novas tecnologias. O 
registro eletrônico em todos os módulos que eu integro, 
assim como a notarização eletrônica, também facilitam 
as contratações e o cotidiano das pessoas, dotando o 
serviço público de mais eficiência, inclusive no que toca à 
fiscalização, de modo a inibir, por exemplo, a corrupção 
e a lavagem de dinheiro. 
Todavia é preciso ficar atento, pois em nenhuma 
circunstância se pode estabelecer qualquer espécie 
de reducionismo ao juízo prudencial do registrador e 
do tabelião. Se a qualificação for relativizada e o juízo 
registral deixar de oferecer as garantias suficientes, 
é evidente que o Judiciário não poderá respaldar os 
pronunciamentos registrais, uma vez que o registro não 
oferecerá mais a segurança e a fiabilidade que justificam 
o alto índice de aprovação junto à população brasileira. 
Não oferecendo segurança e fiabilidade, a consequência 
inevitável será a produção de um custo, cuja magnitude 
é apreciável e o registro não poderá cumprir uma de suas 
funções primordiais: poupar os cidadãos e empresas dos 
custos transacionais presentes ou futuros. 

Marco Aurélio Mello
Ministro do STF
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Responsabilidade civil do notário 
e do registrador na legislação atual

Hércules Benício    
Tabelião no Distrito Federal. Doutor e mestre em Direito pela 
Universidade de Brasília – UNB. Professor de Direito Civil na 
Faculdade de Direito da UNB

Sistemas integrados dos cadastros públicos 

dos bancos de dados e o sigilo das informações
Painel II

O palestrante examinou as alterações no critério 
de aferição da responsabilidade civil de notários e 
registradores bem como a incidência do Código de 
Defesa do Consumidor nas relações notariais e de registro. 
Reinaldo Bussiere, vice-presidente da ANOREG do 
Brasil e da Anoreg no Rio de Janeiro foi o presidente da 
mesa de trabalhos. Demades Castro, Tabelião de Notas e 
Protestos em Bauru (SP) foi o debatedor. Também integrou 
a mesa, Antonio Couto, especialista em Responsabilidade 
Civil pela Unerj. 

Cartório não tem 
personalidade jurídica 
para estar no polo passivo 

Certamente não está pacificada a matéria sobre como 
se dá a responsabilidade do Estado por ato dos notários 
e registradores. Tratarei do critério subjetivo. Acredito 
que essa norma seja constitucional, ainda que alguns 
digam que a sede da responsabilidade civil dos agentes 
públicos é a Constituição. Eu vou tentar mostrar que esse 
entendimento não é o melhor. 
Cartório não tem personalidade jurídica, assim, cartório 
não tem que ser colocado em polo passivo. Se for, 
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porque 
quem tem legitimidade é o tabelião, o registrador. E se 
o cartório for incorretamente colocado no polo passivo? 
Há precedente dizendo que se não houve sucessão 
administrativa é possível que o cartório possa figurar 
como pessoa formal com personalidade judiciária. Isso 
é problemático, mas é uma observação preliminar em 
relação a precedentes do STJ. 
Historicamente, a responsabilidade de notários e 
registradores sempre foi aferida pelo critério subjetivo 
tal como aponta nossa Lei 6.015/1973. A lei reforça que 
registradores de Títulos e Documentos respondem 

somente no caso de má-fé. A responsabilidade de 
registradores de Títulos e Documentos também sempre 
foi fundada no critério subjetivo da culpa ou do dolo. 
Mais do que culpa, tem que se provar a má-fé. 
Nessa evolução legislativa nós temos que a Constituição 
Federal trouxe uma novidade forte para a responsabilidade 
de notários e registradores. Em termos gerais ela tratou 
dos agentes públicos no artigo 37, parágrafo 6º, quanto à 
responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da 
prestação de serviços. 
Diz o dispositivo: “As pessoas jurídicas de direito público 
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Mas a sede da responsabilidade civil de notários e 
registradores não está no artigo 37, parágrafo 6º, e sim 
no artigo 236, parágrafo 1º. Parece óbvio isso porque 
a opção do constituinte foi a de que a lei ordinária 
é que deve tratar da responsabilidade de notários e 
registradores. 
O parágrafo 1º do artigo 236 dispõe: “Lei regulará as 
atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal 
dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.”
Se é lei, não é Constituição. E se a lei regula, ela não está 
agindo de forma inconstitucional porque não replicou o 
artigo 37, parágrafo 6º. Esse é o entendimento. 
Com relação especificamente a uma diferença grave 
entre serviço concedido e serviço delegado, por que 
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razão a nossa responsabilidade não está fundada 
no parágrafo 6º do artigo 37? Porque há uma forte 
distinção. As concessionárias são pessoas jurídicas e 
podem segregar um patrimônio para dar algum limite 
à sua responsabilização. Notários e registradores são 
pessoas físicas. Qualquer problema no cartório pode 
gerar uma insolvência gravíssima no patrimônio pretérito 
que o notário ou registrador adquiriu por herança, por 
exemplo. Não há limite. 
No que diz respeito às pessoas jurídicas, a responsabilidade 
se limita à integralização do capital subscrito. É uma 
distinção que existe entre as concessionárias e as pessoas 
físicas de notários e registradores. Então, não se pode 
igualar o critério de aferição de responsabilidade de 
notários e registradores com o critério de concessionárias 
prestadoras de serviços. 
Diferentemente das concessionárias, nossos emolumentos 
devem ser reajustados obedecendo à anterioridade 
e anualidade. O artigo 5º da Lei 10.169/2000 dispõe: 
“Quando for o caso, o valor dos emolumentos poderá 
sofrer reajuste, publicando-se as respectivas tabelas, 
até o último dia do ano, observado o princípio da 
anterioridade.”

Critério de aferição 
da responsabilidade civil 
passa a subjetivo
Temos agora uma mudança da legislação. É certo dizer 
que o artigo 22 da Lei 8.935/1994, na sua redação original, 
em muito se assemelhava ao parágrafo 6º do artigo 37 
da Constituição Federal. Por isso muitos doutrinadores 
entendiam que, a partir de 1994, o critério do risco da 
atividade era objetivo. O STJ também entende assim. 
Vários precedentes do STJ vinham dizendo que a 
partir da edição da Lei 8.935 o critério de aferição de 
responsabilidade de notários e registradores deixou de 
ser o subjetivo e passou a ser o objetivo. 
Ao fazer minha dissertação de mestrado, em 2001, 2002, 
eu entendi que não era propriamente isso. Ainda que a 
letra fria da lei se aproximasse do contido na Constituição 
Federal, isso não significava mudança de critério de 
aferição da responsabilidade civil. Por quê? Em razão da 
diferença entre concessionárias e delegatários, bem como 
em razão das peculiaridades do exercício de uma função 
pública que não é propriamente um serviço. O professor 
Celso Antonio Bandeira de Mello distingue muito bem a 
prestação de serviço material e a função estatal exercida. 
A grande revolução na responsabilidade civil se deu 
quando o legislador jogou uma pá de cal no que tange 
ao critério de aferição da responsabilidade civil. Se o STJ 
e os vários tribunais do Brasil vacilavam em relação ao 
critério de aferição, com a edição da Lei 13.286/2016, 
que alterou novamente o artigo 22, o critério passou a 
ser o subjetivo. A não ser que alguém pense que um 

tribunal possa declarar isso inconstitucional por não haver 
um paralelismo com a Constituição Federal, o que me 
parece algo descabido, sem consistência jurídica. Tanto é 
verdade que a redação evidencia que o regime jurídico é 
de responsabilidade fundada na culpa ou no dolo do titular 
da serventia (“Art. 22. Os notários e oficiais de registro 
são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que 
causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, 
pelos substitutos que designarem ou escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso.”). 

STJ: legitimidade passiva 
do Estado por dano 
ao usuário do serviço

Desde 2010 o STJ entende que o Estado não pode ser 
colocado no polo passivo de uma ação de reparação por 
danos. Por quê? Porque o regime da delegação gera 
responsabilidade do titular da serventia ou do escrevente. 
Esse entendimento ainda vai ser tratado pelo Supremo 
Tribunal Federal e é interessante acompanhar.
O melhor é que o Estado responda diretamente, que a 
vítima possa optar em ajuizar ação contra o Estado ou 
contra o titular? Ou será melhor que possa ajuizar só contra 
o Estado e o Estado que aja regressivamente contra o 
titular da serventia? Ou será ainda que a responsabilidade 
é solidária, com os dois no polo passivo?
Em minha dissertação de mestrado eu sustentei que 
a responsabilidade só pode ser subsidiária porque o 
padrão de delegação implica uma administração privada 
do serviço, o que gera essa responsabilidade por danos 
causados. Responsabilidade direta, e caso a vítima não 
consiga ser ressarcida porque o titular da serventia está 
insolvente, subsidiariamente, e tão somente num segundo 
momento é que ela poderia acionar a unidade estatal que 
delegou o serviço. Esse é o entendimento do STJ. 
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 15 de março 
de 2011, proferiu decisão no sentido de que o Estado 
de Santa Catarina deveria responder diretamente por 
problema gerado por cartório de Registro Civil das 
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Pessoas Naturais. O erro do nome da falecida na certidão 
de óbito impediu o viúvo de receber, do INSS, a pensão 
previdenciária por morte da esposa.
Essa matéria está no Supremo Tribunal Federal (RE 
842846) para ser analisada. O mais curioso é que no 
momento de reconhecer repercussão geral no tema 
da responsabilidade civil, os nossos melhores ministros 
chegaram à conclusão de que devem tratar também do 
critério de aferição de responsabilidade notarial e de 
registradores. Se responsabilidade fundada na culpa ou 
dolo, ou responsabilidade fundada no risco da atividade. 
Para o procurador-geral da República a melhor 
interpretação do ordenamento é a que diz que notários e 
registradores são solidários. Qual é a minha perspectiva? 
A responsabilidade é subjetiva do tabelião e do 
registrador. Se ele for insolvente, somente nesse caso 
o Estado responde, subsidiariamente, se a vítima provar 
dolo ou culpa do prestador de serviço. 
Mesmo com a Lei 8.935, o STJ por várias vezes manteve 
o critério subjetivo na responsabilidade de notários 
e registradores. Apesar de a norma ter sido alterada 
em menos de um ano, ainda tramita no Senado um 
projeto aprovado na Câmara dos Deputados (PLC 
126/2015) que modificaria a Lei 8.935. Esse PL mantém 
a responsabilidade subjetiva de notários e registradores, 
mas parece que a prescrição deixa de ser de três anos e 
passa a ser de cinco anos.

Responsabilidade civil 
em caso de dúvida registral 
improcedente
Eu li a norma, fiz a qualificação e o juiz houve por bem 
julgar improcedente a dúvida. Por algum equívoco 
de hermenêutica não há sanção em termos de 
responsabilidade civil. A vítima precisa se esforçar em 
mostrar algum dolo meu, alguma má-fé, porque o 
exercício regular de qualificação é fundamental para o 
sistema. Antes de as corregedorias normatizarem temas 
é preciso que haja uma consolidação da compreensão. 
É bom que se verifique qual é o grau de litigância, 
beligerância ou grau de desconformidade de certos 
títulos para, então, se baixar uma norma.
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Estatuto da Pessoa com Deficiência 
e o impacto na atividade notarial e de registro

Christiano Cassettari     
Professor e Doutor pela Universidade 
de São Paulo – USP 

Sistemas integrados dos cadastros públicos 

dos bancos de dados e o sigilo das informações
Painel II

A exposição abordou questões trazidas pelo Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, especialmente 
a aplicação da curatela e da tomada de decisão apoiada. 
Cassetari alerta que enquanto as dúvidas não forem sanadas 
há risco e destacou a importância das corregedorias para 
a rápida normatização e suporte fático aos registradores e 
aos notários para evitar maiores problemas, principalmente o 
enquadramento em crime de discriminação. 
A presidência da mesa ficou a cargo do tabelião Zeno Veloso 
(Belém, PA). Foram debatedores: Marcos Ehrhardt, professor 
e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 
Ricardo Leão, vice-presidente da Arpen Brasil; Juliana Fomer, 
registradora civil no Estado do Amazonas; Romero Feitosa, juiz 
do Tribunal de Justiça no Estado da Paraíba.

Lei complexa em fase de 
amadurecimento 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) teve origem 
na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, assinada em Nova Iorque (30/3/2007), com o 
objetivo de “promover, proteger e assegurar o exercício 
pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais por todas as pessoas com 
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade 
inerente”. Portanto, um pleito mais do que justo.
A grande questão foram as premissas fixadas pelo 
Estatuto. A pergunta que surge é saber quem é a pessoa 
com deficiência. A Lei 13.146/2015, que instituiu a lei 
brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, se 
preocupou em fazer essa conceituação no seu artigo 2º: 
“Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma 
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.”  
Nesse artigo, o Estatuto promoveu a igualdade entre 
todos os níveis de deficiência. O Direito sempre deu 
capacidade civil à pessoa com deficiência. O Código 

Civil sempre olhou com preocupação a pessoa com 
deficiência mental, por exemplo, mas sempre com ideia 
de proteção pela dificuldade em manifestar vontade. 
Portanto, o que o Estatuto fez nesse artigo foi igualar 
todo e qualquer tipo de deficiência da pessoa. 

Pessoas com deficiência 
têm plena capacidade civil 
reconhecida
A grande revolução do Estatuto foi dar plena capacidade 
civil às pessoas com deficiência. O artigo 84 dispõe que 
“a pessoa com deficiência tem assegurado o direito 
ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 
de condições com as demais pessoas.” A pessoa com 
deficiência tem capacidade igual à das outras pessoas 
para praticar os atos da vida civil. 
O EPD alterou os dois artigos do Código Civil que tratam 
do rol de incapazes. O artigo 3º, que trata da incapacidade 
absoluta para o exercício pessoal dos atos da vida civil, 
foi alterado para ter uma única hipótese. Hoje, o único 
caso de incapacidade absoluta é a do menor de 16 anos. 
O artigo 4º, da incapacidade relativa, manteve algumas 
hipóteses para incapazes, relativamente a certos atos ou à 
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maneira de exercê-los – como, por exemplo, a pessoa entre 
16 e 18 anos, os ébrios, os viciados em tóxicos, os pródigos. 
Um dos incisos do artigo 3º, da incapacidade absoluta, 
foi transferido para o artigo 4º e transformado em 
incapacidade relativa. A hipótese nova é da pessoa que 
por causa transitória ou permanente não puder exprimir 
sua vontade. Essas causas são relacionadas à droga, ao 
álcool ou a algum problema psíquico que possa alterar 
o discernimento de alguém e somente na hipótese de a 
pessoa não poder exprimir sua vontade.
Quem não pode exprimir sua vontade é relativamente 
incapaz, se para praticar um ato precisa ser assistido. E 
esse ato é anulável no prazo de quatro anos contados do 
momento em que cessar a incapacidade. Houve grande 
modificação porque agora qualquer pessoa pode ser 
incluída nesse inciso, seja ela pessoa com deficiência ou 
não. A pessoa com deficiência será incluída em razão de 
não conseguir exprimir a sua vontade e não em razão da 
deficiência. A deficiência por si só, segundo o Estatuto, 
não pode mais gerar incapacidade. É relativamente 
incapaz apenas a pessoa que não consegue manifestar 
sua vontade.

O Estatuto reforça a tese da capacidade civil da pessoa 
com deficiência, no artigo 6º, ao dizer que a deficiência 
não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive 
para casar e constituir união estável. A única hipótese 
que poderia gerar o veto a essa habilitação de casamento 
seria comprovar que essa pessoa com deficiência 
não consegue exprimir sua vontade, manifestar o seu 
discernimento. Nesse caso ela se enquadraria no rol do 
artigo 4º, seria relativamente incapaz. Fora isso a pessoa 
com deficiência pode casar, constituir união estável 
e estabelecer a regra patrimonial até da comunhão 
universal de bens.

Essa escritura pública de união estável, segundo o CNJ, 
tem acesso ao livro E do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, uma vez que a pessoa com deficiência é 
capaz. A regra é a da capacidade. A incapacidade vai 
ser hipótese excepcional, enquadrada em lei, ou não vai 
existir para a pessoa com deficiência. 

Estatuto da Pessoa 
com Deficiência põe fim 
à interdição
Há dúvida quanto às pessoas que estão interditadas, 
pessoas que passaram por um processo de interdição 
com uma sentença transitada em julgado, sentença essa 
que também foi registrada no livro E. Como ficam essas 
pessoas? Continuam sendo incapazes ou adquiriram 
capacidade? 
A posição que prevaleceu é a de que o interdito ganhou 
capacidade. A pessoa interditada com sentença transitada 
em julgado registrada no livro E é capaz. Prova disso é 
que, tão logo o EPD entrou em vigor, o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo alterou as normas de serviço do 
extrajudicial para incluir, na parte de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, o item 57.1, que trata da habilitação para 
o casamento. Esse item dispõe que o nubente interdito, 
seja qual for a data ou os limites da interdição, poderá 
contrair matrimônio. 
Mesmo que tenha uma sentença transitada em julgado, 
a pessoa interditada pode se casar. Ela é capaz porque 
o EPD acabou com a interdição. A interdição não existe 
mais. Agora um processo judicial vai discutir a questão da 
incapacidade como curatela. 
Temos uma ação de curatela, um novo instituto. E a curatela 
só exigirá assistência porque não temos mais absolutamente 
incapazes que não sejam menores de 16 anos. Uma curatela 
só ocorre na hipótese de pessoa que não pode manifestar 
discernimento, portanto, relativamente incapaz. Uma vez 
instituída a curatela, o assistente somente terá que assistir 
o curatelado para atos que envolvam patrimônio. É o que 
dispõe o EPD. Um curatelado pode adotar uma criança, por 
exemplo, sem assistência de seu curador uma vez que o ato 
não é patrimonial. 
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A questão que fica é se o pródigo, o viciado em tóxico 
e o ébrio habitual também seriam enquadrados como 
pessoas com deficiência. 
Agora a grande questão. A curatela estabelecida no EPD 
é para a pessoa com deficiência. Será que poderíamos 
ter no nosso sistema duas regras diferentes, uma para 
a curatela das pessoas com deficiência e outra para a 
curatela das demais? Parece-me que a regra da curatela 
tem que ser única e em razão da novidade da própria 
legislação será ela a determinar todo o regramento. 
Então, a curatela teria que se enquadrar nas regras 
postas aqui, ou seja, estabelecendo a necessidade da 
assistência somente para ato patrimonial. 

Definição da curatela 
não alcança o casamento
Resta saber o que seria um ato patrimonial. Casamento é 
ato patrimonial? O EPD, no artigo 85, parágrafo primeiro, 
dispõe que a definição da curatela não alcança o direito 
ao próprio corpo, à sexualidade e ao matrimônio. Foi por 
isso que o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou o 
interdito a se casar. O registrador civil pode habilitar o 
casamento da pessoa que está interditada. 
E se essa pessoa desejar fazer um pacto antenupcial? Aí 
a situação é diferente porque o pacto antenupcial é um 
ato notarial patrimonial. 
O Estatuto autorizou o curatelado a se casar sem a 
necessidade do assistente, desde que seja pelo regime 
legal, obrigatoriamente, o regime da comunhão parcial 
de bens. Já para fazer um pacto antenupcial haveria a 
necessidade da assistência. 
Uma preocupação maior é o artigo 83, dedicado aos 
notários e registradores. Diz o artigo 83 que os serviços 
notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou 
condições diferenciadas à prestação de seus serviços em 
razão da deficiência do solicitante, devendo reconhecer 
sua capacidade legal plena. 

E seu parágrafo único dispõe: “o descumprimento do 
disposto no caput deste artigo constitui discriminação 
em razão de deficiência”. E o artigo seguinte aborda o 
crime de discriminação, que vai configurar tipo penal. 
O Judiciário vai ter um papel fundamental nesse ponto, 
para assegurar o direito legal do registrador a suscitar 
dúvida. Não poderia isso ser colocado como um 
óbice, como um empecilho. Trata-se de um direito do 
registrador no exercício da sua profissão.
A questão do direito de família também foi modificada 
porque o rol do casamento nulo foi alterado e hoje 
há uma única hipótese de nulidade de casamento, a 
infringência de impedimento matrimonial. 
O artigo 1.550 do Código Civil incluiu o parágrafo 2º 
entre as hipóteses de casamento anulável. E o parágrafo 
2º dispõe: “A pessoa com deficiência mental ou intelectual em 
idade núbil poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade 
diretamente ou por meio de seu responsável ou curador.”
Confesso que não entendi. Como é possível dizer que se 
a pessoa não tiver condição de manifestar vontade ela 
poderia fazê-lo por meio do seu responsável ou curador? 
Nesse caso cairia por terra aquela incapacidade relativa 
do artigo 4º, na hipótese de a pessoa não conseguir 
exprimir o seu discernimento. Ela seria uma hipótese que 
não teria absolutamente nenhum sentido e nenhuma 
aplicação. Como poderia uma pessoa manifestar 
vontade para o casamento, perante o registrador civil, 
por intermédio de um responsável ou de um curador? 
Situação complicada.
Parece-me que o artigo 3º tem que prevalecer. Se a 
pessoa tem condição de manifestar o seu discernimento, 
ela poderá se casar. Se ela não tem condição de 
manifestar seu discernimento ela não poderá se casar. 
Há uma incapacidade relativa atribuída pela própria 
legislação, pela própria lei.



61REVISTA ANOREG BRASIL

Tomada de decisão apoiada: 
novo instituto
O EPD fez alterações em outros artigos do Código 
Civil, mas eu vou já para o artigo 1.783-A, que também 
vai trazer discussões. Esse artigo trata da tomada de 
decisão apoiada, um instituto novo inserido na lei para 
a hipótese de a pessoa com deficiência precisar de um 
esclarecimento, um conselho, enfim, um apoio.
Diz o artigo que a tomada de decisão apoiada é o processo 
pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 
duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos 
e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na 
tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-
lhe os elementos e informações necessários para que 
possa exercer sua capacidade.
Trata-se da possibilidade de o deficiente procurar o Poder 
Judiciário e apresentar para o juiz duas pessoas que ele 
gostaria que fossem seus apoiadores. Como vai funcionar 
esse apoio é uma questão que a lei deixou nebulosa. 
A tomada de decisão apoiada é facultativa. Talvez seja 
um problema ela ser facultativa e não obrigatória. Por 
quê? Porque uma pessoa pode ter apoiador e outra não. 
Como é que um terceiro poderia saber se a pessoa com 
quem ele negocia tem apoiador ou não?
O apoiador vai assistir? O apoiador vai representar? 
Não, porque a pessoa com deficiência é capaz. Então a 
tomada de decisão apoiada não reconhece incapacidade; 
a curatela reconhece a incapacidade, mas segundo o 
Estatuto é medida excepcional. Para estabelecer uma 
curatela o juiz tem que justificar muito. A sentença tem 
que ser muito bem fundamentada porque é medida 
completamente excepcional, deve ser usada em último 
caso.
Se o apoiador não representa nem assiste, porque a 
pessoa com deficiência é capaz, o que faz o apoiador? O 
apoiador apoia, mas apoia como? Apoia dando conselhos, 
esclarecendo dúvidas. Então vamos imaginar o apoiador 
como um conselheiro, uma pessoa mais experiente, uma 
pessoa amiga, uma pessoa que possa esclarecer todas as 
dúvidas da pessoa com deficiência e alertá-la com relação 
a algumas coisas. Por exemplo, evitar que ela possa ser 
explorada e tenha seu patrimônio dilapidado. Mas como 
é que um terceiro vai saber se existe ou não uma tomada 
de decisão apoiada? Quem contrata precisa saber que 
existe uma tomada de decisão apoiada, sendo que ela 
não gera nenhuma incapacidade nem assistência e nem 
representação? Sim, porque o próprio artigo 1.783-A 
dispõe, no parágrafo 5º, que um terceiro com quem a 
pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar 
que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo. 
Portanto, se o terceiro que contrata com uma pessoa com 
deficiência que está numa tomada de decisão apoiada 
pode exigir que esse apoiador esteja presente e contra-
assine o ato, ele precisa saber de sua existência. Aí ganha 
importância o registro da tomada de decisão apoiada no 
livro E, algo que infelizmente a legislação esqueceu. 
O legislador se esqueceu do aspecto registral. 

Se a interdição é levada a registro no livro E do Registro 
Civil, para dar publicidade, atender a oponibilidade 
erga omnes, o mesmo deveria ocorrer com a tomada 
de decisão apoiada. O Tribunal de Justiça de São Paulo 
saiu na frente, já criou regra determinando que a tomada 
de decisão apoiada deve ser levada a registro no RCPN. 
Deve ser registro no livro E porque o artigo 110, que trata 
da interdição nas Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça de São Paulo, (Capítulo XVII, RCPN), 
ganhou um adendo dizendo: “as mesmas regras previstas 
nesta subseção aplicam-se para o registro das sentenças 
que decretarem a tomada da decisão apoiada, no que 
couberem” (110.2). 
Ou seja, a regra expressa do Tribunal de Justiça de São 
Paulo dispõe que tudo o que vale para a interdição vale 
para a tomada de decisão apoiada. Portanto, a tomada 
de decisão apoiada deve de fato ir para o livro E. 
Agora as normas do Tribunal de Justiça de São Paulo 
ganharam também um adendo nesse sentido, para dizer 
que o Tabelião de Notas, antes da lavratura de quaisquer 
atos, deve exigir termo de apoio de decisão apoiada para 
os atos relacionados a direito de natureza patrimonial ou 
negocial praticados em nome da pessoa com deficiência 
por seus eventuais apoiadores. 
Esse “em nome” seria, na verdade, a hipótese de o 
apoiador estar junto e a pessoa com deficiência não 
estar fazendo por ela mesma. Parece-me que essa seria 
a interpretação, mas essa regra é importante para dar 
respaldo ao Tabelião de Notas no momento de lavrar 
uma escritura de alienação de um imóvel de valor 
elevado, por exemplo. 
Estamos num período bem difícil porque há muitas 
dúvidas sobre essa lei e enquanto elas não forem sanadas 
há um risco muito grande. O bom senso vai ter que 
prevalecer e novamente eu destaco a importância das 
corregedorias para a rápida normatização e suporte aos 
registradores e aos notários no sentido de evitar qualquer 
dissabor, principalmente relacionado ao enquadramento 
do tipo penal de crime de discriminação.
O próprio código de normas de São Paulo dispõe que a 
pessoa com deficiência que manifestar vontade poderá 
requerer habilitação de casamento sem assistência ou 
representação. Sendo certo que a falta de manifestação 
não poderá ser suprida pela intervenção individual de 
curador ou apoiador. Essa regra de São Paulo é perfeita 
porque a pessoa com deficiência é capaz. Para se habilitar 
ao casamento, ela tem que poder manifestar a vontade e 
essa manifestação de vontade será feita sem assistência e 
sem representação. A falta de manifestação não poderá 
ser suprida pela intervenção individual de curador ou 
apoiador. Por quê? Ou a pessoa tem capacidade para 
casar ou não tem. 
Relembrando aquele parágrafo 2º do artigo 1.550 do EPD, 
parece que de fato foi um equívoco dizer que a pessoa 
poderia, no casamento, manifestar vontade perante uma 
interposta pessoa, um representante, um curador. As 
normas de São Paulo deixam claras as observações no 
sentido de que isso não é possível, não pode ocorrer. 

Painel II
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O Direito Urbanístico na Atualidade
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Do urbanismo funcionalista ao Estatuto da Cidade, a exposição 
focaliza várias legislações urbanísticas até chegar ao direito 
ambiental, à noção de sustentabilidade e ao crescimento da 
importância da atuação das notas e dos registros no universo 
da regularização fundiária.
A presidência da mesa ficou a cargo da registradora Patricia 
Ferraz, Diretora de Comunicação da Anoreg-BR. Foram 
debatedores o presidente do Irib, João Pedro Lamana Paiva, 
e o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Ubiratan Pereira 
Guimarães. 

Há uma distinção entre ordem e equilíbrio. A ordem existe 
na dinâmica, para chegar a um fim; o equilíbrio existe na 
necessidade da estática, e os dois são importantes. 
A ordem reclama a unidade na diversidade, diversos 
fatores díspares que se unificam para um determinado 
fim. O equilíbrio reclama estabilidade na complexidade 
de forças, o arranjo, a composição dos meios. 
Um navio no mar, por exemplo, precisa ter equilíbrio para 
não afundar. No entanto, o equilíbrio é um pressuposto 
para a boa navegação e aí entram elementos de ordem: 
o comandante, todos os demais postos, o rumo a seguir 
na viagem, o porto de destino a chegar. 
Ordem e equilíbrio são importantes para o universo 
social, mas durante longo tempo tivemos a primazia 
da ordem sobre o equilíbrio. O equilíbrio como um 
pressuposto para a ordem, tal como no navio, ou na 
criança que começa a engatinhar e precisa de equilíbrio 
para começar a andar. Mas para chegar a algum lugar 
somente com a ideia de ordem. 
Hoje temos a primazia do equilíbrio em relação à ordem. 
Vivemos a primazia da estabilidade em relação à unidade, 
à dinâmica de um fim. A primazia da composição de 
interesses, a justaposição dos bens, e com isso a primazia 
dos meios em relação aos fins. O equilíbrio está em 
primazia, portanto, a ordem está subalterna em todas as 
coisas e no direito urbanístico também.

Primazia do equilíbrio 
sobre a ordem

 

Urbanismo funcionalista 
separa zonas residencial, 
comercial e industrial
Uma definição de direito urbanístico, no final da 
década de 60: “O urbanismo é um conjunto de normas 
e operações, destinado, sobretudo, a desenvolver e 
retificar a cidade”. 
Atualizada com os elementos do Estatuto da Cidade 
(Lei 10.257/2001) essa definição seria: “urbanismo é 
o conjunto de diretrizes e instrumentos destinados, 
sobretudo, ao equilíbrio sustentável das cidades.” O 
equilíbrio sobressai em relação à ordem. 
Vamos ver isso de forma mais evidente nos elementos 
históricos. O que dominou em boa parte do século XX foi 
o chamado urbanismo funcionalista, conhecido como o 
da visão monumental das cidades. 
A Carta de Atenas, de 1933, resumia a ideia de urbanismo 
funcionalista na seguinte mensagem. “A finalidade do 
urbanismo é identificar e separar as diferentes funções 
que o ser humano realiza na cidade.” Habitação, trabalho, 
lazer, transporte, são convertidos em espaços exclusivos 
para tais fins: zona residencial, comercial, industrial, 
alguma zona mista e cada uma no seu espaço. 
Essa foi a ideia de urbanismo que dominou durante boa 
parte do século passado e até hoje temos alguns reflexos 
disso. Falamos até hoje em planificação, plano diretor ou, 
zoneamento, embora com perfil diferenciado. O fato é 
que esse tipo de urbanismo levou à ideia de esgotamento 
do modelo pela utopia que encerrava em si. Brasília é uma 
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cidade construída em torno da ideia do funcionalismo. 
No entanto, nas cidades satélites existem problemas que 
escancaram a utopia da cidade funcional perfeita. 
No momento seguinte veio a crítica ao urbanismo 
funcionalista. Movimentos sociais passaram a construir a 
ideia do direito à cidade. E com a zona residencial longe 
da zona comercial e de trabalho, por exemplo, o trânsito 
ficou intenso em todas as cidades. Outros problemas 
começaram a surgir em razão dessa ideia de separar as 
funções do homem na cidade.
 

Eldorado urbano: o êxodo 
rural da década de 60
Na década de 1960, as cidades passam a comportar o 
universo do eldorado, da prosperidade. As pessoas 
deixam o campo em verdadeiro êxodo rural e começam 
a vir para as cidades na esperança de fazer riqueza. 
Ao mesmo tempo temos um problema planetário na 
esfera política e ideológica, a guerra fria. Ao lado dessa 
urbanização intensificada houve a necessidade de se 
fazer da propriedade privada uma estratégia junto à 
classe média de modo a evitar o avanço do socialismo e 
do comunismo nos países de ordem capitalista. Por isso 
a preocupação com a política urbana esteve à frente das 
preocupações urbanísticas, que ficaram relegadas. 
Em 1964, tivemos a criação do Fundo de Garantia, um 
sistema de captação de empréstimos para a compra 
de imóveis do BNH, depois transformado em Sistema 
Financeiro da Habitação; e a Lei 4.591, que dispõe 
sobre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias.
 

Direito Ambiental 
e sustentabilidade
Já na década de 70, as preocupações urbanísticas 
começam a ganhar relevo, principalmente em São Paulo. 
O prefeito e engenheiro Figueiredo Ferraz dizia que São 

Paulo precisa parar e promoveu um choque urbanístico 
com o novo Plano Diretor, uma lei de zoneamento, a 
criação da Emurb, o Código de Obras e a Lei de Áreas 
Verdes. Regulamentou os loteamentos, os arruamentos, 
e a partir daí uma avalanche de legislações urbanísticas 
contagiaram o plano federal. 
A Lei 6.766, de 1979, tem nítidas preocupações 
urbanísticas, ao contrário do Decreto-lei 58/1937, cuja 
preocupação era regular o loteamento na esfera do 
contrato de compromisso de venda e compra de lotes. 
O enfoque mudou. Na Lei 4.591/1964, se não houvesse 
registro, qualquer ilícito penal seria um ilícito contra a 
ordem econômica e a vítima era o adquirente da unidade 
autônoma. Com a Lei 6.766, o ilícito penal passou a ser 
um crime contra a Administração Pública e a primeira 
vítima, o município; a segunda vítima, o adquirente de 
lote. Houve mudança de concepção, a preocupação 
urbanística aparece no âmbito da legislação federal. 
A partir de 1980, surge na Europa o direito ambiental, 
que tem uma parte que toca todos os espaços públicos e 
privados da cidade e vai se mesclar ao direito urbanístico. 
Nasce a ideia de sustentabilidade ou urbanismo 
sustentável. 
A partir do final do século XX, a ideia de urbanismo 
sustentável aparece pautada em três vetores importantes. 
O primeiro é o da política urbana integrada, política 
ambiental e outras políticas comunitárias. O segundo 
é uma metodologia mais planificada, mais estratégica, 
mais participativa. O urbanismo não vai perder o 
foco da construção técnica de gabinete, mas precisa 
conversar com o elemento político. É um urbanismo 
mais participativo, mais estratégico, voltado a audiências 
públicas e coisas assim no universo do plano diretor. E o 
terceiro ponto de amarração da ideia de sustentabilidade 
são os objetivos de ordenação mais conservacionistas, 
plurifuncionais, multiculturais. O urbanismo funcionalista 
segregava os espaços; o urbanismo sustentável procura 
unir no mesmo espaço as várias funções que o homem 
desenvolve na cidade. 
Os planos de revitalização de espaço urbano procuram 
integrar quem mora e quem trabalha na cidade para 
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atender, no mesmo espaço geográfico, a multiplicidade 
de funções e de vida social que ali se encerra. Essa a ideia 
por trás do urbanismo sustentável que avança a partir do 
século XX e ganha corpo no século atual.
 

O Estatuto da Cidade e o 
Direito registral imobiliário
O plano do urbanismo sustentável se solidifica no plano 
da civilização ocidental. No Brasil, o Estatuto da Cidade 
está sedimentado em três pilares: o equilíbrio, a função 
social e a interface público-privado. E tudo isso vai tocar 
o universo de todos os que convivem e trabalham na 
cidade, o que inclui o registrador e o notário. 
No que diz respeito ao urbanismo sustentável no Brasil, 
a partir do Estatuto da Cidade temos três ideias-chaves. 
Primeiro, a primazia do equilíbrio como o norte maior 
das diretrizes gerais da política urbana; segundo, a 
concreção da função social da propriedade, da cidade, 
especialmente pelo plano diretor e consequente 
conformação da propriedade urbana; terceiro, a interface 
público-privado na operacionalidade dos instrumentos 
urbanísticos e a sua correlação com os imóveis e os 
direitos reais, e isso toca de perto o Direito registral 
imobiliário.
Primeiro, quanto ao equilíbrio eu comecei o trato 
desta pequena exposição lembrando a distinção entre 
equilíbrio e ordem. Carlos Ari Sundfeld ajuda a esclarecer 
o equilíbrio como ideia-fonte do Estatuto da Cidade, 
dizendo: “Ao assentar suas diretrizes gerais, o Estatuto 
expressa a convicção de que, nas cidades, o equilíbrio 
é possível – e, por isso, necessário. Deve-se buscar o 
equilíbrio das várias funções entre si (moradia, trabalho, 
lazer, circulação etc.)”. Tudo em um mesmo espaço 
equilibrado e não de forma segregada. O equilíbrio deve 
estar também na realização do presente em relação à 
preservação do futuro; entre o estatal e o não estatal; 
entre o rural e o urbano; entre a oferta de bens urbanos 
e a necessidade dos habitantes; entre o emprego do 
solo e a infraestrutura existente; entre os interesses do 
município e dos territórios sob sua influência.
O crescimento não é um objetivo, o equilíbrio sim. 
Está expressa no Estatuto da Cidade a ideia de que 
as cidades não precisam crescer, elas precisam estar 
equilibradas. O crescimento deve respeitar os demais 
limites da sustentabilidade, seja quanto aos padrões de 
produção e consumo, seja quanto à expansão urbana. E toda 
intervenção individual, potencialmente desequilibradora, deve 
previamente ser comunicada, estudada – EIA/RIMA, estudo 
de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, por 
exemplo. Equilíbrio é a ideia-chave para a compreensão do 
direito urbanístico na atualidade.
E a função social? A função social partiu de uma matriz 
doutrinária respeitável, tal como os documentos da 
doutrina social da Igreja. Às vezes ideologizada, mas 
importante, ela começa a ganhar corpo na lei. 

A concreção legal dessa matriz doutrinária parte da 
Constituição Federal (artigos 182, 183) tanto para o 
imóvel rural quanto para o imóvel urbano. O Código Civil 
terá uma preocupação centrada também na função social 
da propriedade. 

A propriedade conformada 
às exigências de sua função 
social
“A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor, assegurando o 
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento 
das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes 
previstas no art. 2º desta Lei.” – Art. 39 da Lei 10.257/01 
(Estatuto da Cidade).
O mesmo foco pode ser encontrado no Estatuto da Terra, 
para o imóvel rural, e em diversas leis especiais como as leis 
ambientais, o novo Código Florestal e as leis urbanísticas. 
Especialmente aqui, eu insistiria no plano diretor, em leis 
da regularização fundiária, de proteção ao patrimônio 
cultural, arqueológico, entre outras que vão tocar o ponto 
da concreção da função social da propriedade. 
Há uma releitura do direito de propriedade, que hoje 
passa por uma revisão conceitual e dogmática. O direito 
de propriedade deixa de ser um direito absoluto, um 
direito sagrado. Essa ideia começa a ceder à compreensão 
da propriedade como uma situação jurídica que envolve 
direitos e deveres. 
Por outro lado, hoje a compreensão tríplice da 
propriedade passa por uma perspectiva civilista, 
urbanística e ambiental. Não é mais possível compreender 
a propriedade apenas na perspectiva civil, é preciso 
compreendê-la também na perspectiva urbanística e 
ambiental. A propriedade como situação jurídica, a 
propriedade como um complexo de direitos e deveres 
reflexivos de sua função social. 
Além dos direitos que compõem o domínio, há deveres 
decorrentes da função social, alguns deveres negativos 
de não fazer. Por exemplo, limitações, restrições à 
propriedade, vedações e sujeições. O proprietário não 
pode construir acima de certo limite nem parcelar o seu 
imóvel abaixo de determinada área, ou desrespeitando a 
linha de confrontação com uma via pública, por exemplo. 
As restrições são cada vez mais extensas na área da 
propriedade. 
Há também os deveres positivos ou obrigações de fazer 
decorrentes da necessidade de conformar a propriedade 
às exigências de sua função social indicada no plano 
diretor. Edificar compulsoriamente é um exemplo típico 
e claro de um dever imposto ao proprietário no quadro 
da sua função social. 
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O direito de construir ou uso edificante é inerente ao 
direito de propriedade privada do solo, mas não é direito 
absoluto. Ele está condicionado às determinações 
urbanísticas e ambientais, conformado à ordenação 
espacial urbana, especialmente pelo plano diretor que o 
limita, impondo deveres negativos para a efetividade da 
função social da propriedade em prol do bem comum. 
A disfunção do imóvel urbano em relação ao plano diretor 
obriga o proprietário à edificação, para que atenda a sua 
função social. Não é só imposição de limites, impõe-se 
um dever positivo. Se um terreno, por exemplo, não está 
edificado em uma área delimitada e vocacionada para a 
edificação, o plano diretor vai delimitar essa área como 
necessária à sua edificação e comunicar ao proprietário o 
dever de edificar naquele imóvel. 
Tudo isso chama atenção porque se trata da conformação 
da propriedade ao plano diretor, que passa a ter uma 
importância vital no universo do que é uma propriedade 
hoje, do que se deve fazer em relação ao direito de 
propriedade.

Compreender o plano diretor 
é fundamental 
A ordenação espacial da cidade está no âmbito do 
município e o plano diretor está no centro dessa 
ordenação espacial. 
O plano diretor não é uma vontade do Executivo, mas 
uma lei que passa pelo caráter político da cidade, a 
Câmara dos Vereadores. E não é uma lei qualquer, é 
uma lei de caráter básico que estabelece o fundamento 
da construção espacial urbana da cidade e tem primazia 
sobre as demais. 
Nessa ordenação espacial estão as normas de uso, 
ocupação e parcelamento do solo, as leis de zoneamento 
e loteamento, a composição estética e paisagística da 
cidade, o trato dos equipamentos sociais e do traçado 
urbano.  E ainda, o controle das construções em dois 
níveis – o nível da ordem urbana com o controle de 
construção urbanístico e o nível de ordem individual, que 

são os códigos de edificação dos diversos municípios. 
Tudo isso dentro do que é próprio de um plano diretor 
hoje, uma tensão de dois níveis. O primeiro nível de 
tensão do plano diretor é do ideal em relação ao real. 
Que cidade nós queremos? Mas ao mesmo tempo, 
que cidade nós temos? O real deve conversar com o 
ideal. Essa tensão é grande porque a cidade tem limites 
geográficos, culturais e físicos que devemos respeitar. Ao 
mesmo tempo nós queremos outro tipo de cidade, o que 
nem sempre é possível. Essa tensão entre o ideal e o real 
é permanente em um plano diretor. 
O segundo nível de tensão do plano diretor é entre o 
técnico e o político. Lopes Meirelles diz que o plano diretor 
é um plano urbanístico que supõe estudos, definições, 
opções técnicas. É um instrumento técnico-legal. Hoje em 
dia, na concepção de Edésio Fernandes, por exemplo, 
o plano diretor é um plano urbanístico que supõe a 
participação comunitária, votação legislativa, definições e 
opções políticas, ou seja, o plano diretor é um processo 
sociopolítico. E isso gera tensão porque nem sempre o 
elemento técnico está de acordo com o elemento político. 
O plano diretor sempre começa por um elemento 
técnico, como a coleta e interpretação de dados. Os 
elementos técnicos vão justificar algumas intervenções 
nos espaços urbanos. Mas junto com a participação 
popular, a mobilização social, a representação associativa, 
audiências públicas, debates, publicidade do plano 
diretor. Depois da fixação dos objetivos do conteúdo 
mínimo de um plano diretor ele vai ser submetido à 
votação. Tem que ser aprovado por lei, num processo 
legislativo especial com quórum qualificado. 
A seguir, vem a implantação do plano diretor na chamada 
gestão democrática da cidade com participação popular 
e suscetível a uma revisão periódica porque a cidade é 
dinâmica. Ou seja, a conformação da propriedade passa pela 
técnica e pela participação popular, pelo elemento político. 
No plano diretor está a primeira função social da cidade, 
a ordenação dos espaços urbanos tendo em vista o 
bem maior da cidade, ou seja, fixam-se coeficientes de 
aproveitamento básico ou único, diferenciados por áreas, 
para a cidade toda. Isso está no foco da construção da 
cidade, não da propriedade privada. 

Painel III
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A propriedade privada atinge a sua função social pela 
concreção normativa quando há uma adequação às 
exigências de ordenação das cidades expressa no plano 
diretor. A ordenação espacial urbana conforma o direito 
de propriedade urbana em geral. Essa adequação de 
cada propriedade às exigências de ordenação da cidade 
é o que concretiza sua função social.

Tríplice perspectiva: 
civil, urbanística e ambiental
O artigo 1.228 do Código Civil indica a perspectiva civil 
contínua. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar 
e dispor da coisa, de reivindicar de quem a possua 
injustamente. É o núcleo do direito civil da propriedade. 
Ao mesmo tempo, o parágrafo primeiro diz que ela 
deve ser exercida em consonância com sua finalidade 
econômica e social, ou seja, urbanística, e também com as 
leis especiais que dizem respeito ao equilíbrio ecológico 
do patrimônio histórico e artístico, e à questão ambiental. 
Essas três perspectivas têm que ser consideradas para se 
entender o que é propriedade imobiliária na atualidade. 
Na perspectiva civilista o direito de propriedade de 
imóvel urbano é aquele que recai direta e imediatamente 
sobre bem dessa natureza, conferindo ao seu titular, nos 
seus limites legais, aquelas faculdades de dispor, usar, 
fruir, reivindicar. Qualquer professor de Direito Civil 
focalizaria mais nesse aspecto. 
Mas um urbanista diria que o direito de propriedade 
urbana é conformado a diretrizes e limites legais da 
política de desenvolvimento urbano com especial atenção 
às normas constitucionais da política urbana, às normas 
principiológicas do Estatuto da Cidade, às normas 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor que concretizam a sua função social.  
Já um ambientalista diria que o direito de propriedade 
urbana é situado em um quadro polivalente de integração 
de espaços públicos e privados no contexto da função 
socioambiental ou ecológico-ambiental da cidade, em vista 
da necessidade de múltiplas acomodações ambientais 
relevantes para o equilíbrio ambiental. O direito à cidade 
sustentável, direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, está no artigo 225 da Constituição. 
A Constituição garante o direito de propriedade como 
direito individual (art. 5º) e fixa diretrizes maiores de 
ordem urbanística, exige respeito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Considerando essa tríplice 
dimensão, precisamos avaliar a propriedade urbana 
de modo agregado, sem entender que uma dimensão 
supere a outra. O enfoque social da propriedade – 
urbanístico, ambiental – não elimina e nem se sobrepõe 
ao seu traço essencial de direito individual.

 Limitação objetiva 
e cooperação entre poder 
público e iniciativa privada 
Lopes Meirelles dirá: “A função social da propriedade 
não elimina o direito subjetivo do indivíduo, mas 
procura conciliar o seu interesse com as necessidades da 
sociedade”. 
E a doutrina portuguesa de Luís Felipe Colácio Antunes: 
“Se é certo que o plano urbanístico municipal condiciona 
o direito de propriedade, determinação do destino e das 
formas de utilização dos espaços, não é menos verdade 
que o direito de propriedade, constitucionalmente 
garantido, contenha e limite a liberdade de plasmação 
do conteúdo do plano.”
Uma coisa limita a outra, essa é a visão integrativa. 
No direito urbanístico atual é preciso ter atenção à 
homogeneidade institucional. 
Houve uma lei em São Paulo, de revitalização do centro 
da cidade, que delegou para o Executivo a fixação de 
índices urbanísticos e foi declarada inconstitucional tanto 
no TJSP quanto no STF. Questão de zoneamento tem 
que estar expressa em lei. Tema que envolve a fixação de 
índices urbanísticos e que vai conformar a propriedade 
tem que estar expresso em lei formal e não em decreto 
do Executivo. 
O segundo limite de amarração, eu diria, é o respeito à 
realidade da cidade, o limite da natureza das coisas ao 
lado de um diagnóstico urbano ambiental e propostas 
e soluções técnicas, além de ponderação de decisões 
políticas colhidas pela efetiva gestão democrática da 
cidade. 
O terceiro ponto é a interface entre o público e o privado 
numa feição renovada do Estado e da sociedade, em que 
sociedade e Estado andam em parceria. 
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A posse no Registro 
de Imóveis
Cada um pode dispor do que é seu, mas não como antes 
em razão do parcelamento compulsório e do direito de 
preempção. Alguns instrumentos ainda relacionados a 
direito civil: usucapião especial do Estatuto da Cidade, 
individual ou coletiva, uma nova forma de condomínio 
prevista para usucapião coletiva; regularização de 
parcelamento do solo, interesse social por agente público, 
via expropriação; imissão na posse; compromisso de cessão. 
A posse está ingressando no Registro de Imóveis, como disse 
o doutor Lamana Paiva. Temos a regularização fundiária 
por concessão de direito real de uso e por concessão de 
uso especial para fins de moradia, novos instrumentos 
de direitos reais estão surgindo e isso vai desembocar no 
Registro de Imóveis porque é passível de hipoteca. 
Quais são os reflexos disso no Registro de Imóveis? 
Dois exemplos. Primeiro, os senhores convivem com 
uma ampliação de hipóteses que são: predial, registros 
e averbações ampliadas, coisas que não faziam antes 
e fazem hoje. Segundo, os senhores estão convivendo 
com as várias facetas de regularização fundiária, com uma 
crescente cooperação ativa no âmbito de regularização 
fundiária, coisas que não faziam antes e que estão 
sendo chamados a fazer, especialmente em razão da 
regularização fundiária. 
Aquela alteração que houve na Lei 6.766, em 1999, 
amplia a possibilidade de inscrições, registro de imissão 
na posse e, em expropriação, registro de averbações 
consequentes. No caso, tombamento definitivo. Vocês 
vão ter a possibilidade de averbação do tombamento 
provisório, de restrições ao entorno, restrições diversas, 
também suscetíveis de averbação.
A averbação de áreas contaminadas, que no início também 
surgiu através de alguns provimentos de Corregedorias 
Gerais de Justiça, passou à legislação. 
Na área da regularização fundiária, muitos registros de 
averbações que os senhores não faziam estão fazendo 
agora. Quer pela Lei 11.977, quer pela medida provisória 
que estabeleceu a concessão de uso especial de moradia, 
quer pela lei de regularização de imóveis da União (2007), 
quer pela lei de regularização no âmbito da Amazônia 
Legal (2009). 

Painel III

Atuação do registrador no 
universo da regularização 
fundiária
A regularização sai de uma visão utópica para uma 
visão sistematizada. Antigamente falávamos mais em 
lei de anistia, regularização de parcelamento do solo, 
de construções, usucapião especial na Constituição (art. 
183). Depois começamos a trabalhar a regularização 
fundiária de um ponto de vista sistemático, como uma 
diretriz da política urbana do Estatuto da Cidade. 
E temos diversas outras modalidades e regularizações 
que foram surgindo até chegarmos à Lei 11.977/2009, 
que dá tratamento mais sistematizado à regularização 
fundiária e a divide em regularização de interesse social e 
de interesse específico. 
Os registradores prediais são chamados a uma 
participação mais ativa nesse universo, especialmente 
na regularização de interesse social, que começa com 
demarcação urbanística e logo desemboca no Registro 
de Imóveis. E exige a formalização de um procedimento, 
buscas, notificações, impugnações. A atuação do 
registrador é importante e crescente no universo da 
regularização fundiária. 
Eu retomo o início, se hoje é um tempo de primazia 
do equilíbrio sobre a ordem é tempo também de 
regularização. Afinal, grande é a desordem, enorme a 
informalidade, gigante o esforço de formalizar, isso tudo 
é sinal eloquente de que passamos por um período de 
transição na história. 
Nós passamos por uma fase histórica, ética e juridicamente 
empobrecida. Há um desprezo pelas formas, inclusive as 
jurídicas. Há um contentamento por um mero equilibro 
de força, abstração, ordem, até mesmo a ordem justa. O 
que importa é resolver o caso. Se é justo ou não começa 
a ficar para trás. Nisso, os cultores da coisa justa, os 
operadores do direito, os profissionais da forma jurídica, 
os que promovem a justiça e a segurança jurídica – e 
com eles os notários e os registradores mergulhados na 
realidade do seu tempo – tecem, como não pode deixar 
de ser, os fios da sustentabilidade, do equilíbrio, da 
regularização em seus vários campos e modos. 
Mas não podem perder o foco de que são vocacionados 
e, nestes novos tempos, têm o desafio de revitalizar 
a ordem natural das coisas certas e das coisas justas, 
inclusive pelo que lhes cabe no direito urbanístico e pelas 
várias formas de regularização fundiária. Para que as notas 
e registros e as regularizações não sejam quaisquer, feitas 
de qualquer forma, apenas para equilibrar essa ou aquela 
força. Não, elas devem ser feitas no interesse efetivo de 
orientação ao bem comum.
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Habitat e Regularização de terras no Brasil

Ricardo Dip     
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Mestre em Função Social do Direito 
pela Faculdade Autônoma de Direito.

Habitat e os registros públicos: panoramas e 

desafios das cidades no contexto extrajudicial
Painel III

No contexto da habitação e das questões urbanísticas, 
a palestra levantou temas importantes para as notas e os 
registros, como a função não técnica nem estatal dessas 
atividades, mas de prudência.
A presidência da mesa ficou a cargo da registradora 
Patricia Ferraz, Diretora de Comunicação da Anoreg-BR. 
Foram debatedores o presidente do Irib, João Pedro 
Lamana Paiva, e o presidente do Colégio Notarial do Brasil, 
Ubiratan Pereira Guimarães

Falarei sobre o tema habitacional e em seguida sobre 
alguns tópicos da mal chamada usucapião extrajudicial. 
Essa primeira parte relativa à habitação e aos problemas 
urbanísticos que estamos vivendo faz parte de um texto 
que elaborei para um livro recém-lançado em São Paulo. 
Eu agora ando me dedicando a tentar jovens valores 
dispostos a escrever. Então reuni um grupo, esse grupo 
fez uma boa pesquisa de jurisprudência pretoriana sobre 
regularização fundiária e eu então perpetrei um pequeno 
trabalho inicial, exatamente o tema sobre o qual venho 
falar aqui. Objeto de uma separata que consiste no 
prefácio desse livro. 
Qual o tema central? Nós vivemos, nas últimas décadas, 
em uma espécie de movimento, que provavelmente já 
se aproxima de seu fim como dominância ideológica, 
chamado pós-modernidade. Hoje já apareceu um 
movimento de neorrealismo, novo realismo, que 
pretende superar essa pós-modernidade. 
O que é a pós-modernidade? Teoricamente, pode dizer-
se assim, uma adição indistinta de teses opostas. Ou seja, 
nos tempos anteriores às dialéticas antigas, por exemplo, 
a dialética Hegeliana, havia uma adição de tese e antítese 
e chegava-se a uma síntese. Mas a tese e antítese eram 
claramente contraditórias entre si. A pós-modernidade 

Habitação e problemas 
urbanísticos

cria uma síncrase dos opostos. Ou seja, já não tem mais 
nenhum sentido sequer falar em oposição. Há uma 
indiferença completa em relação à verdade e à realidade. 
E isso já àquela altura levava – e agora nesse novo 
movimento do neorrealismo parece que leva também – à 
criação de uma expressão, que esteve em voga durante 
muito tempo, chamada hiper-realismo, hiper-realidade. E 
não há muita distinção entre aquilo que é realidade e nós 
estamos vendo – essa cadeira – e realidade imaginária, 
realidade em que o sujeito se funde com o objeto, são 
indistintos e ele imagina o que quiser. 
Eu vou dar-lhes um exemplo, uma das minhas filhas, a 
mais novinha, pretende casar-se e levou-me a visitar o 
apartamento que compraram. Por mais que eu me saísse 
muito bem dizendo “para começar está bem”, esta 
minha frase provavelmente estragou todo o projeto de 
eu incentivá-los. Mas olha como se sai a minha filha que 
é muito esperta: “pai, eu vi que você não gostou muito, 
mas não se importe, precisa ver a maquete dele”. Pronto. 
Essa é a hiper-realidade, a maquete é que é importante. 
Isso retoma a ideia central, duas senhoras que conversam 
entre si. Estão conversando quando passa a filha de uma 
delas, muito bonita. Uma diz, “puxa, como está bonita a 
sua filha”. A outra responde: “É porque você não viu a 
foto dela. A foto é muito bonita”.
É uma confusão entre realidade efetiva e essa hiper-
realidade. É o que nós estamos vivendo também de 
certo modo com esses projetos habitacionais no mundo 
inteiro. Vamos verificar o seguinte, nós nos preocupamos 
demasiadamente com o aspecto material. Nós temos que 
distinguir a urbis e a civitas. Por que vivemos numa cidade? 
Porque temos uma inclinação natural a viver associados. 
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Já Aristóteles havia dito nas primeiras páginas da sua 
política, “o homem é um animal político”, tem que viver 
na polis, viver de maneira associada. Mas diversamente 
do que ocorre com as abelhas, com as térmitas, com as 
formigas, que vivem associadas gregariamente, o homem 
não vive somente por esse impulso de associação. 
A urbis exaure a cidade. A palavra urbis vem de orbe, que 
significa círculo. Consiste apenas na limitação material da 
cidade. Podemos chamar de cidade a urbis sim, ou seja, 
o locus, o local onde se agrupam pessoas. 
Enfim, a urbis é isso, um lugar onde estão pessoas. A 
cidade são as pessoas que estão num lugar. E o que 
acontece com esses projetos habitacionais que nós 
estamos vendo? Preocupam-se, por assim dizer, com 
o depósito material. Com a causa material, “vamos dar 
abrigo”, mas o homem não vive apenas fisicamente, 
somente de pão, ele necessita de circo, de cultura, tem 
uma dimensão moral, tem uma dimensão intelectual, tem 
uma dimensão espiritual, cultural. 
Muitos dos senhores provavelmente têm o mesmo tipo 
de experiência que tenho eu dos chamados bairros 
fechados, alguns falam em condomínios fechados, 
loteamentos fechados, como quer que seja. Esses bairros 
afastados, periféricos, que são criados mais ou menos para 
ser a utopia da moda. Os Alphavilles multiplicaram-se pelo 
Brasil inteiro. Pois muito bem. Há um fenômeno de cortar 
o coração que aconteceu na minha rua. Determinado 
dia eu encontro debaixo da minha porta um papelzinho 
dobrado. Eu tinha notícia, efetivamente, que a 60 m de 
casa morava um casal de velhinhos. Os velhinhos tinham 
passado aquele papel para anunciar, por uma espécie de 
volante do antigo Registro Civil, que ele estava viúvo fazia 
dez dias. Nenhuma solidariedade comunal. 
Essa é a realidade, nós construímos materialmente 
algo que não vai gerar economia. E o resultado é que 
o fracasso da urbis vem em razão do fracasso da falta 
de civilidade. Nós não criamos mais comunidade. Nós 
estamos imaginando resolver problemas de natureza 
econômica e não vamos resolvê-los porque os problemas 
econômicos têm um custo. Até agora não se inventou 
uma árvore onde brote dinheiro e nós não vamos resolver 
todos eles. Sempre teremos pobres. 
O que precisamos, este é o ponto que eu chamo a atenção 
no tema habitacional brasileiro, é tomar consciência de 
que temos que, também, de par com providências de 
natureza material, reconstruir a nossa cultura. 
Um grande sociólogo brasileiro, o Artur Rios, do Rio de 
Janeiro, foi secretário da Cultura, ou de Habitação de um 
dos governos do Carlos Lacerda. E ele contava o seguinte 
episódio. O Carlos Lacerda mandou construir prédios e 
trasladou pessoas que moravam nas favelas a viver nesses 
prédios. E tempos depois as pessoas voltavam para a 
favela após ter vendido os vasos sanitários para comprar 
aguardente. Não sabiam usar vaso sanitário. Ou seja, não 
é que nós não devamos resolver os problemas materiais 
da habitação, mas nós precisamos, concomitantemente 
e, a meu ver, prioritariamente, tratar da recuperação 

cultural do povo brasileiro.  Seguramente não será com 
o ânimo da pós-modernidade, que negava a existência 
da verdade e da realidade, porque isso implicou uma 
indiferença completa de fins e a adoção de meios que 
estavam nas mãos de administradores que nem sempre 
tinham as intenções voltadas para o bem comum.

 

A importância dos 
registradores e tabeliães 
de aldeia
Aqui me parece que entra a importância dos 
registradores e tabeliães de aldeia.  Sobretudo, os das 
cidades pequenas. Os registradores e tabeliães, não 
só por força dos seus estudos, mas especialmente por 
força da sua prática, na medida em que juristas. Não 
gosto da expressão “operadores do direito”. Não são 
produtores de nada, não são técnicos, são juristas. São 
iuris prudentis. Essa gente que está em melhor condição 
de criar a consciência comunitária de que precisamos 
para recuperar a cultura brasileira. 
Não podemos mais permanecer no ambiente de 
manipulação em que o Estado tenta a cada quatro 
anos, com esse rodízio governamental, formatar novas 
consciências.  Por assim dizer, como se tentou em São 
Paulo impor o hábito de andar de bicicleta a partir da 
criação da ciclovia. E essa mudança artificial que está 
sendo imposta desde cima é um atentado à liberdade 
de todos nós. Portanto, entidades e profissionais juristas 
que organicamente vieram ao locus de sua história como 
fruto da sociedade, como fruto de uma consolidação 
histórica importante, têm nisto um papel de relevo. 
Os senhores não são o ponto terminal de normativas de 
turno. Os senhores devem atuar para ser, na verdade, 
o ponto inaugural dessa normativa. Aqueles que 
devem ditar a consciência do que se faz. A consciência 
das medidas que até agora não se adotaram. Como é 
possível viver numa necrópole como é São Paulo? Como 
é possível não se ter notado ao longo do tempo que 
não era desejável um crescimento canceroso para seus 
habitantes? Como é possível deixar a situação do trânsito 
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entregue não na mão de urbanistas, que cuidam da 
comodidade, mas na mão de puras cabeças quantitativas 
de grandes engenheiros? É tudo isso que precisamos 
repensar.
A função do registro e a função das notas não é uma 
função técnica. Não é uma função estatal. É, sobretudo, 
uma função de prudência. É, sobretudo, uma função – 
inteiramente de acordo com o desembargador Vicente 
Amadei  –, que deve dirigir-se ao bem comum. Ter 
consciência do bem comum. São os senhores que 
devem, na atividade que detêm, esclarecer qual é o 
bem comum a se buscar com a propriedade. E não 
meros técnicos receptores ou coletores de informações 
que serão, correm o risco de se transformar em meros 
veículos informativos de dados estatísticos. 
É uma grave responsabilidade, mas os senhores devem, a 
meu ver, assumir essa função de colaborar o mais possível 
para a formação de uma comunidade. Especialmente 
nas cidades menores onde isso é mais fácil. Onde o 
tabelião de aldeia, com o seu guarda-chuva, com o seu 
terno marrom, acaba se comportando como um grande 
formador de uma consciência efetivamente nacional. E 
que não se retoma essa ideia da política silogística de 
Joaquim Nabuco em que não interessa às gerações 
atuais porque nos reportamos somente às futuras. Não 
nos interessam os fatos porque nós pensamos apenas em 
ideias trancados dentro de um gabinete. 
Para mais, e aqui direi isso com muita cautela, os registros 
e as notas são entidades honestas. E, infelizmente, nem 
sempre a Administração Pública do Brasil se tem revelado 
com o mesmo predicado. E isto os faz mais responsáveis 
no momento atual.

 

Usucapião
O problema dessa medida é o do seu custeio. Mas 
não é só esse o problema. A falta de previsão de que o 
Estado custeará todas as despesas relativas ao processo 
extrajudicial de usucapião pode fazer com que não se 
extraia aquilo que se poderia extrair desse processo. 
Ou seja, sociologicamente, atingir um maior número 
de pessoas do que se conseguirá com essa escassez 

econômica forçada e com impor silêncio aos cartórios 
de notas e registros. E lá à frente, quando mais essa lei 
fracassar, atribuir a culpa aos registros e às notas. Esse 
é um tema que é preciso alertar e desde logo começar 
a falar para que se saiba quem é o culpado de eventual 
fracasso futuro. 
Mas não é somente esse o aspecto que me preocupa 
nesse processo extrajudicial de usucapião. Desde a 
primeira hora eu achei que houve um equívoco na lei 
ao permitir que o registrador formasse o título. Isso 
não é tarefa do registrador, mais uma vez a legislação 
encarrega-se de criar um caos nas funções. Isso é outro 
problema da pós-modernidade. 
Em São Paulo estamos vendo situações que são 
curiosíssimas, por exemplo, registrador tendo que 
reconhecer firma em balcão nos pedidos de averbação. 
O registrador de imóveis agora virou notário. Notários 
expedindo as tais cartas de sentenças; sou o único no 
Brasil que falo contra, não levem a mal. Em contrapartida, 
juízes atuando como se fossem tabeliães, homologando 
acordo de separação judicial, processos simulados que 
chegam ao Cejusp apenas para evitar o pagamento 
dos emolumentos nas notas. E vai por aí afora uma 
imensa confusão de funções. Esse tipo de anarquia em 
que cada um faz o que quer leva a que as profissões 
fiquem um tanto imbricadas, percam aos poucos a sua 
especialização. 
Um juiz no Estado de São Paulo determinou a um escrivão 
de um cartório alheio que certificasse a pedido da parte 
que outro juiz não estava no prédio do fórum. Diga-se de 
passagem, é um prédio de três andares com inúmeras 
salas e o escrivão certificou. E acham isso perfeitamente 
normal. E vai por aí afora, esse tipo de confusão que 
não deveria ter se estabelecido também na lei, no artigo 
1.071 do Código de Processo Civil. Melhor teria sido 
deixar que o título se formasse perante o notário. Cabe 
ao notário a documentação de causas e ao registrador o 
seu registro. Os senhores dirão, “isso já estava também 
de algum modo na retificação”, mas estava errado. No 
âmbito do processo extrajudicial da usucapião, se o 
registrador resolver chamar uma testemunha, o que 
é perfeitamente possível, ele vai ter que exercitar uma 
fé de conhecimento que é tipicamente notarial. E foi 
atribuída ao registrador. 
Por outro lado, já começamos mal com o próprio tema da 
ata notarial porque aquela atestação não é possível. Eu 
nem entro na discussão se deveria ser escritura ou não, 
se se colherá depoimento de alguém, não se trata disso. 
Aqui tanto faz, digamos, seria um problema meramente 
de nome. Talvez com algum reflexo emolumentar, mas 
não é essa questão. A questão central é que se pede 
atestação e espera-se que o notário ateste alguma coisa. 
E eu disse, a não ser que se trate daquele notário que 
tem um banquinho e que não saia da frente de um imóvel 
ao longo do tempo do prazo, não é possível atestar coisa 
nenhuma. É uma falsidade.
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A ânsia de provimentos
E aqui eu aproveito para chamar a atenção de algo. Em 
alguns estados, registradores e notários se recusaram 
a aplicar a lei enquanto não houvesse provimento e o 
Judiciário vai ocupando esses espaços. Eu estive dois anos 
trabalhando com a ministra Nancy Andrighi e comecei 
a me dar conta disso, uma ânsia de provimento, sem 
provimento não se cumpre nada. E alguns provimentos 
têm sido expedidos contra a legis. Em parte é culpa de 
alguns registradores e notários que querem provimento. 
Quanto mais provimentos melhor. E o Judiciário vai 
exercendo as suas funções, vai desbordando delas. 
É outra ocupação de espaço, ativismo administrativo 
judicial. Cria-se uma norma, agora até com previsão 
de penas. “Faça isso sob pena de”, ou seja, agora o 
Judiciário, que não tem competência constitucional 
para fazer normas e que somente pela Lei 8.935 tem 
possibilidade de expedir normas técnicas, cria também 
normas para qualificação. E “sob pena de” o seu 
cumprimento. 
Nesse sentido é preciso louvar, e eu o faço publicamente, 
a recomendação expedida pelo Tribunal de Justiça 
do Maranhão. A desembargadora Anildes de Jesus 
Bernardes Chaves Cruz expediu uma recomendação com 
dezenas de indicativos para elaboração de escrituras 
notariais, mas o fez como recomendação, ou seja, com 
inteiro respeito à independência notarial. 
Qual é o problema de se criar um provimento? Pode ser 
ótimo para uniformização, etc., mas é deixar alguém que não 
tem competência para legislar achar que tem esse poder. 
Ora, é preciso que os registradores e os notários 
reassumam o gosto e o zelo pela sua independência. 
O que não quer dizer desrespeito em relação ao 
Judiciário, mas nós temos que decidir. Na nossa esfera 
de atuação nós somos os primeiros, não é comando 
prévio contra títulos concretos. A lei prevê simplesmente 
o processo de dúvida para esses casos. 

Uma só ata notarial 
e competência absoluta 
do registrador da comarca
Eu queria chamar a atenção, particularmente, para 
um parecer expedido em São Paulo para apoiar esse 
provimento que o desembargador Aquino terminou por 
assinar, dizendo que a ata notarial havia de ser uma só 
e obrigatoriamente expedida pelo tabelião do lugar do 
imóvel. Isso não é verdade. Primeiro, porque pode ser 
que não se faça vistoria do imóvel. Segundo, porque 
pode ser que a dona Maria e a dona Sempronia, que 
moravam do lado do imóvel e poderiam testemunhar 
sobre a posse, hoje morem em outra cidade e quem vai 
fazer essa ata é o notário de cada cidade. Lá no parecer 
aprovado dizia que só pode haver uma ata. Não. Pode 
haver quantas atas forem. Esse é o primeiro ponto.

A segunda questão, e ainda não vi um tratamento disso 
adequado, é a lei que fixou uma competência absoluta, a 
meu ver, para o registrador da comarca. Essa é absoluta. 
De maneira que eu não posso fazer usucapião de um 
imóvel em Diadema, onde reina a doutora Patricia, 
e fazer processar no cartório de Registro de Imóveis 
de Porto Alegre. Isso não pode ser, é incompetência 
absoluta. Mas é relativa, ou seja, a lei não diz que essa 
mesma competência é absoluta quanto à circunscrição. 
Então, numa situação com Porto Alegre, não está dito 
claramente qual é o cartório competente para fazer. 
Nós vamos voltar ao mesmo tema da retificação. 
Até hoje se disputa quem será. Se é o cartório onde está 
o imóvel atualmente, como me parece preferível. Mas 
outros acham que não, que em vista de os registros já 
estarem no cartório anterior, que ali se faria. É uma briga 
que continua em São Paulo e é um tema que a lei não 
resolveu. Então fica aqui a ideia para um eventual debate.

Painel III

Desembargador 
José Aquino Flores 
de Camargo

Ministra Nancy Andrighi
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Habitat e os registros públicos: panoramas e 
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O palestrante mostrou a origem histórica da gratuidade. Analisou 
a atuação do Estado nos séculos XIX e XX, o surgimento do Estado 
social, as mudanças das últimas décadas com o surgimento da 
economia solidária, da ideia de compartilhamento, e como tudo 
isso interfere na expansão da gratuidade.
A presidência da mesa ficou a cargo da registradora Patricia Ferraz, 
Diretora de Comunicação da Anoreg-BR. Foram debatedores o 
presidente do Irib, João Pedro Lamana Paiva, e o presidente do 
Colégio Notarial do Brasil, Ubiratan Pereira Guimarães.

O tema da gratuidade tem origem no surgimento do Estado 
social, no início do século passado, e nas transformações 
pelas quais ele passou nos últimos vinte ou trinta anos. 
No início do século passado surge o Estado inter-
vencionista valendo-se de várias estratégias, mas uma 
delas tem relação com o tema da gratuidade. É o 
fato de que a assistência social, a previdência social, a 
cooperação, o espírito comunitário do século XIX se 
traduzia em sociedades civis, na atuação da organização 
social e não da organização estatal. Existiam formas de 
associação que procuravam compensar carências sociais. 
Grupos de assistência mútua, sindicatos e associações 
de trabalhadores enfrentavam, privadamente, a situação 
específica da pobreza. 
O Estado intervencionista avoca para si essa responsa-
bilidade e passa a se preocupar com a assistência, com 
a previdência, com o atendimento aos pobres. E a 
gratuidade, sem dúvida, está relacionada a esse tema. 
Durante praticamente todo o século XX, essa foi a história 
da atuação de um Estado que intervém no domínio 
econômico e que procura regulamentar as relações sociais.
Nas duas últimas décadas do século passado houve 
uma inflexão nessa discussão. De uma perspectiva 
contratualista, digamos assim, típica do privatismo do 

Origem da gratuidade

século XIX, passamos para uma atuação intervencionista, 
típica do século XX. E ao final do século, o Estado passou a 
delegar diversas de suas funções para a própria sociedade. 
Alguns entendem nesse processo uma forma de expansão 
da própria atividade estatal à custa da sociedade civil. 
É como se a sociedade civil fosse a nova longa manus da 
atuação estatal. Aparentemente o Estado perde força, que 
recobra por meio de diversas entidades da sociedade civil, 
dentre elas podemos identificar a atuação notarial e registral. 
São conhecidos os problemas de excesso de 
burocratização, de ineficiência, de incapacidade de 
gestão dos órgãos estatais. E pode ter inúmeras 
vantagens que o Estado reequilibre essa situação 
delegando, estendendo à sociedade civil uma série de 
funções. Existem aspectos positivos nesse processo quer do 
ponto de vista da produção normativa, da criação do direito 
ou do fortalecimento de entidades imparciais extremamente 
importantes para o renascimento da vida comunitária. 
Aqui começam a surgir elementos que ajudam a 
compreender mais diretamente o problema da 
gratuidade e por que ele não é apenas um problema 
de notários e registradores. As críticas ao Estado 
intervencionista, ao Estado social, que chama para 
si funções que anteriormente eram desempenhadas 
pela sociedade, estão longe de ser um privilégio das 
chamadas correntes neoliberais. Mesmo entre marxistas, 
enfim, em todo o espectro político há muita gente que 
faz críticas ao Estado intervencionista. 
Um teórico importantíssimo, Claus Offe, em um 
livro igualmente importante intitulado Capitalismo 
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desorganizado, de 1989, examina a situação do Estado no 
final do século passado. Ele traz um exemplo relacionado 
à previdência social na Holanda. No início dos anos 50, 
na Holanda, para cada catorze trabalhadores ativos havia 
um dependente do Estado – pensionista, aposentado, 
inválido – que vivia financiado pela previdência social. No 
início dos anos 70, para cada sete trabalhadores ativos, 
um dependia de ajudas do Estado. E a expectativa era de 
que, em 2015, para cada quatro trabalhadores ativos, um 
estivesse vivendo da previdência social ou dos auxílios do 
Estado. A conta da previdência ou desse assistencialismo 
estatal não fecha para países desenvolvidos e muito 
menos para países em desenvolvimento. 
Vamos pensar agora naquilo que acontece, por exemplo, 
com o direito à saúde num país como o nosso onde 
as demandas se multiplicam com tanta intensidade. 
Tem gente que vai pleitear em juízo e recebe decisões 
favoráveis determinando até a marca do iogurte que 
deve receber para tratar da sua saúde. Evidentemente, 
isso tem provocado um rombo tremendo nas contas 
dos serviços de saúde e inviabiliza totalmente qualquer 
política consistente na área do direito à saúde.
Vamos pensar em outro tema relacionado à realidade 
brasileira, como a renda mínima. A política de renda 
mínima também gera controvérsia mesmo entre os 
economistas vinculados aos governos que mais se 
dedicaram a essas políticas. A crítica que se faz é que isso 
geraria um desestímulo à formação técnica, à formação 
profissional, para alguns um desestímulo até mesmo ao 
próprio trabalho, conduziria a uma postura de comodismo. 
Em todas essas situações, a proposta visa a um resultado 
completamente diverso daquele a que se chega. 
Ninguém procura tornar a população passiva através de 
uma política de renda mínima. Ninguém busca inviabilizar 
os planos de saúde com a concessão de um medicamento ou 
de um iogurte para tratamento de saúde. Ninguém pretende, 
com uma política de previdência social, onerar de tal forma 
o Estado que ele não consiga desempenhar suas funções. 
Mas com muita frequência isso acontece, as decisões são 
tomadas com uma expectativa e, contra a vontade de quem 
planeja, o resultado é completamente inverso. 

Potenciais efeitos negativos 
da gratuidade 
A hipótese para a situação da gratuidade dos serviços 
notariais e de registro é parecida com essas três descritas. 
Com as melhores intenções o resultado tende a ser 
catastrófico, particularmente para aqueles que seriam 
os supostos beneficiários dessas políticas, inclusive da 
política de gratuidade. 
Um exemplo disso foi apresentado pelo professor 
Luciano Timm (PUC/RS), naquele congresso de São Paulo 
a respeito de gratuidade nos serviços extrajudiciais.  Ele 
tinha feito uma pesquisa em Porto Alegre a respeito da 
gratuidade das custas processuais que deveriam facilitar 

o acesso à Justiça. O resultado foi que a partir do instante 
que o Estado reforçou as políticas de gratuidade, as varas 
de Porto Alegre receberam um número de demandas que 
tornou o serviço a realizar praticamente inviável. Um resultado 
completamente não previsto, inesperado, indesejado. 
Quando se discutia o advento do Estado intervencionista 
ou do Estado social, a situação era a seguinte. Imaginem 
uma pizza com uma fatia de sabor diferente do restante. 
Eu vou fazer agora uma abstração me valendo de 
uma distinção clássica em teoria econômica, e muito 
relacionada ao tema da gratuidade, que é a diferença 
entre valor de uso e valor de troca. Os economistas liberais 
do final do século XVIII, início do século XIX, explicavam a 
diferença entre valor de uso (utilidade), e valor de troca 
ou produção de mercadoria, tomando como exemplo a 
diferença entre a água e o diamante. A água tem um valor 
de uso extraordinário e um valor de troca muito baixo. Em 
contrapartida, o diamante tem um valor de uso baixíssimo, 
mas enquanto mercadoria tem um valor muito elevado em 
razão de sua escassez e raridade. 
O que diziam os economistas do século XIX? Que o 
Estado era aquela pequena fatia de pizza isolada que 
se dedicava à produção de uma utilidade extraordinária 
para que o restante da pizza pudesse ser recheada com 
outro sabor. Em outras palavras, uma pequena parcela da 
sociedade se dedicava às funções de um Estado mínimo 
no século XIX – justiça, polícia, segurança jurídica, 
segurança pública. Mas a produção dessas utilidades 
por essa pequena parcela tinha por função garantir 
as condições para que o restante da pizza pudesse 
se dedicar à produção de valor de troca, para que a 
economia de mercado funcionasse. Ou seja, precisamos 
de um conjunto de instituições – e dentre elas, as 
instituições jurídicas figuram dentre as mais importantes 
– para que uma economia capitalista possa funcionar. 
O que aconteceu ao longo do século XX? Se eu tinha 
apenas uma fatia da pizza produzindo utilidade, um 
retrato da sociedade ao longo do século XX resulta em 
enorme expansão daquela fatia isolada. A produção 
de utilidade se estende por vários outros setores da 
vida social. Eu passo a ter um número muito grande de 
estudantes, por exemplo, ou de gente que se dedica 
não apenas à justiça ou à polícia, mas à rede de escolas, 
hospitais e serviços públicos de modo geral. Essa fatia 
de produção de utilidades vai crescendo, vai avançando 
sobre o restante da pizza e o resultado, ao final do século 
XX, é o que muitos analistas passaram a constatar. Nós 
vivemos em um mundo que expandiu tanto a produção 
de valor de uso e restringiu tanto a produção de valor 
de troca de mercadorias que é preciso reconstituir a 
discussão a respeito de qual é a função própria do Estado. 
Qual é a função do Estado na regulação da vida 
econômica? Não estaria havendo um excessivo inter-
vencionismo estatal na vida econômica e social? Não 
seria o momento de reequilibrar os sabores dessa pizza? 
É nesse momento que começam a surgir as discussões a 
respeito da delegação de funções públicas para o setor 
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privado; de atribuição ao setor privado de competências 
que antes eram vistas como públicas. E é nesse período 
também que surge uma discussão a respeito de quais 
seriam as formas de equilíbrio entre esses dois lados e não 
são poucos os autores que vão identificar um terceiro sabor 
para a nossa pizza. Evidentemente, um sabor de intervenção 
do Estado, portanto, de expansão da vida pública e do 
conceito de cidadania. O outro sabor é o da força do 
mercado, da atividade privada e das relações econômicas. 
Cada um desses espaços possui uma categoria jurídica 
distinta. No espaço do sabor estatal, no espaço público da 
cidadania, a principal categoria é a lei. No espaço privado, 
o principal instituto jurídico é o contrato.
 

Economia solidária, 
compartilhamento e a 
situação da delegação
Mas alguns analistas começam a perceber que além do 
espaço público e do espaço privado, além do espaço 
reservado à legislação e do espaço reservado ao 
contrato, um terceiro sabor parece que vai ganhando 
cada vez mais peso e esse terceiro sabor tem muito a ver 
com o tema da gratuidade. 
Eu não falo mais exclusivamente do paradigma do Estado 
ou do paradigma do mercado. Vamos pensar um pouco 
sobre relações de troca ou relações econômicas que 
escapam à lógica de mercado. Pensem, por exemplo, na 
economia solidária e na ideia de compartilhamento de 
bens, propriedade coletiva, internet grátis, neutralidade 
de rede. Todos esses conceitos parecem indicar não 
apenas uma forma de propriedade diferenciada, mas 
uma lógica de construção econômica distinta. 
A questão é saber o que fica para o Estado, para o mercado 
e para essa lógica comunitária, da solidariedade, da 
dádiva ou do dom. Algo que está muito mais vinculado a 
um espírito coletivo e comunitário e menos a uma lógica 
de mercado ou uma lógica estatal. 
Os serviços notariais e de registro são delegados aos 
senhores em caráter privado e não em caráter de dádiva, 
de serviço coletivo, de serviço benemerente. E tampouco 
de um serviço público propriamente dito. A situação 
da delegação é muito peculiar, mas à luz do texto 
constitucional não há dúvida de que não estamos falando 
de economia solidária, de economia gratuita. Nós não 
estamos falando de nada disso, nós estamos falando de 
serviços que são exercidos a título privado e que têm por 
remuneração emolumentos e não a gratuidade. O texto 
constitucional é de uma clareza meridiana a respeito 
disso, a legislação pode criar os emolumentos.
Em relação à gratuidade, há muita dúvida a respeito de 
sua possibilidade. Não estou descartando a possibilidade 
de que haja algumas situações nas quais a gratuidade 
seja aceitável desde que instituída por lei e sem ofensa 
direta ao texto constitucional. Mas da maneira como 

estamos generalizando isso vamos repetir os equívocos 
da saúde pública, da previdência social em vários lugares 
do planeta, ou das técnicas de gratuidade no acesso à 
Justiça, com o efeito inverso ao que se espera.
 

Peculiaridades da delegação 
de serviços notariais e de 
registro
Nós poderíamos pensar um pouco na questão do respeito 
à forma de compensação de eventual gratuidade. 
Para se chegar à gratuidade já existe um obstáculo de 
natureza legislativa que não é de fácil transposição. Mas 
digamos que esse obstáculo seja transposto e eu tenha 
de fato a gratuidade de outro serviço. É preciso levar em 
consideração que a delegação de serviços notariais e 
registrais é muito peculiar. 
Seria equivocado identificar a delegação dos serviços 
notariais e registrais com as delegações típicas de 
concessões de serviços públicos a empresas. O 
provimento dos postos de notários e registradores é feito 
por concurso público. A peculiaridade da delegação 
de notários e registradores leva em consideração 
principalmente a capacidade teórica. Já na delegação às 
empresas, o que se considera é a capacidade econômica 
ou capacidade técnica para o exercício daquela função. 
Existe analogia, mas não identidade entre as duas 
situações. As atividades registral e notarial remetem-nos 
à fé pública e à confiança, esses são os valores essenciais 
ao lado da imparcialidade. Já na atividade empresarial a 
relação é puramente contratual. Os serviços notariais e 
registrais pressupõem uma atividade intelectual intensiva. 
A delegação a uma empresa de serviço público, em geral, 
está relacionada a uma atividade de capital intensivo. A 
situação é muito distinta e as formas de compensação 
também devem ter distinções. 
A delegação peculiar a registradores e notários diz 
respeito ao concurso. Para empresas delegatárias de 
serviços públicos a questão é relativa a um contrato. 
É claro que tanto o concurso quanto o contrato, tanto 
o certame quanto a licitação, geram expectativas de 
direito, mas são expectativas de natureza diversa. A 
expectativa dos senhores é uma expectativa em relação 
ao exercício privado de uma função pública. Já quando 
se trata de empresas que vencem uma licitação eu posso 
pensar em desequilíbrio econômico-financeiro. É claro 
que a gratuidade também provoca um desequilíbrio na 
atividade notarial e registral. Mas eu não posso imaginar 
que seja um desequilíbrio absolutamente idêntico 
àquele de uma licitação, àquele de um contrato entre 
uma empresa e a Administração Pública. As situações são 
análogas, eu insisto, mas não são idênticas.
A peculiaridade da função pública exercida pelos 
senhores traz uma preocupação por conta da fé pública, 
da imparcialidade, da eficiência e do conhecimento 
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intelectual que se espera de um notário e de um 
registrador. Em primeiro lugar, uma preocupação com 
a justiça social e de forma apenas secundária, o que 
não significa menos importante, eu tenho também uma 
preocupação com a justiça contratual. Claro que as coisas 
são complementares. A preocupação prioritária com 
a justiça social diferencia parcialmente a atividade dos 
senhores da atividade de qualquer outra empresa privada. 
Elas não se confundem. Mas, complementarmente, 
temas de justiça contratual são importantíssimos também 
para a atividade dos senhores.
 

Desequilíbrio em relação às 
expectativas
Quando eu falo na atividade empresarial, pura e 
simplesmente, a preocupação é primordialmente de 
justiça contratual e apenas secundariamente de justiça 
social. No Estado de direito essas diferenças são 
importantíssimas. 
Estado de direito significa, fundamentalmente, três coisas. 
Em primeiro lugar, princípio da legalidade. E na delegação 
de um serviço público da relevância dos serviços notariais 
e registrais, poderíamos dizer que se exige o princípio 
da estrita legalidade. Complementarmente, mas não 
menos importante, Estado de direito significa também 
princípio da publicidade ou da transparência. A atividade 
registral e notarial está vinculada às duas noções, 
elas são decorrentes do princípio da legalidade e, no 
caso específico, da estrita legalidade, e a publicidade 
está no cerne, no âmago das atividades de notários e 
registradores. Mas esses dois elementos também são 
atributos do Estado de direito. Isso vincula também o 
poder delegante, que deve estar atento ao princípio 
da estrita legalidade, bem como ao princípio da 
transparência ou da publicidade. 
O Estado de direito tem também um terceiro elemento 
tão importante quanto os demais, o elemento de controle. 
É com base na publicidade e na legalidade que eu posso 
estabelecer mecanismos de controle, fiscalização da 
atividade notarial, da atividade registral. Tudo isso tem um 
regime de direito público muito particular que caracteriza 
a delegação de um serviço privado. Caso essa gratuidade 
persista no ritmo avassalador verificado nos últimos anos 
não há dúvida de que vai provocar um desequilíbrio. Pode 
ser um desequilíbrio econômico-financeiro, mas sem 
dúvida um desequilíbrio em relação às expectativas, o 
que comporta compensações em subsídios ou na criação 
de fundos com finalidade específica. À luz do Estado 
de direito, o princípio da legalidade, publicidade e do 
controle não podem jamais se confundir com gratuidade. 
Isso me parece incompatível com o regime constitucional 
que regulamenta a atividade notarial e de registro.

A precarização dos serviços 
notariais e de registro
Eu mencionei o Estado do século XIX, o Estado do século 
XX, as mudanças das últimas décadas e como isso interfere 
na expansão da gratuidade, na criação de um setor que 
escapa à lógica do mercado e à lógica do Estado, e de 
como os senhores não recaem sobre esse terceiro setor. 
Na verdade, atribuir ou impor a gratuidade significa 
dizer que notários e registradores não se submetem ao 
regime de mercado e nem ao regime estatal, o que é 
incompatível com a ordem constitucional brasileira. 
Qual o risco para a categoria? Vou estabelecer um 
paralelo com a classe trabalhadora e com a constituição 
do conceito de cidadania dos trabalhadores. Um autor 
muito importante de economia clássica do século XIX 
foi Alfred Marshall. Marshall teve um filho, sociólogo 
importantíssimo do século XX, chamado Theodor 
Marshall. Marshall pai é autor de clássicos de economia.
Marshall filho é autor de um dos mais importantes textos 
de sociologia jurídica produzidos no século XX, um 
livro chamado Cidadania, classe social e status, sobre 
história da constituição da cidadania na Europa e nos 
Estados Unidos. Ele concebe a ideia de gerações de 
direitos: direitos de primeira geração, que são os direitos 
civis; direitos de segunda geração, que são os direitos 
políticos; finalmente, os direitos econômicos e sociais do 
século XX. 
Marshall pai, no século XIX, fez uma exposição em 
Londres a respeito do futuro da classe trabalhadora. Ele 
disse que o ideal seria que a classe trabalhadora passasse 
por um processo que ele chamava de transformação 
do operário em gentleman. Marshall filho, ao longo do 
século XX, dizia que é preciso que a classe trabalhadora 
tenha o reconhecimento de um conjunto de direitos e 
o nome disso não é ser gentleman, o nome disso é ser 
cidadão, tem a ver com cidadania. 
E hoje não são poucos os autores a dizer que o futuro 
da classe trabalhadora parece estar muito distante do 
gentleman do Marshall pai e também do cidadão do 
Marshall filho. A característica das relações de trabalho 
numa sociedade de empobrecimento cultural, intelectual, 
se traduziu no conceito de precariado. 
Mal comparando a situação da classe trabalhadora com 
a situação dos senhores, poderíamos dizer que notários 
e registradores – que já perderam há muito tempo a 
noção nobiliárquica de uma sociedade estratificada e 
desempenharam uma função muito importante para 
a constituição da cidadania ao longo do século XX 
–, a persistir essa falsa ideia de gratuidade, correm o 
risco de incorrer num paralelo ao precariado da classe 
trabalhadora que é a precarização dos serviços registrais 
e notariais. Eu convido todos a prestarem muita atenção 
nisso não apenas por questão de vivência profissional, 
mas por questão de sobrevivência do mundo dos direitos. 

Painel III
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Direito Tributário e Administrativo

A palestra abordou a administração financeira 
e administrativa: lançamento de convênios médicos 
e odontológicos dos colaboradores no livro-caixa, 
como despesas da atividade.
 

Antonio Herance Filho 
Advogado. Especialista em Direito Tributário pela PUC São Paulo, em Direito Constitucional e de Contratos 
pelo Centro de Extensão Universitária de São Paulo e em Direito Registral Imobiliário pela PUC Minas.

Custeio de convênios 
médicos e odontológicos 
para prepostos

O tema é administrativo porque trata de norma do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das corregedorias 
estaduais a respeito do dever de escrituração de verbas 
pagas a título de custeio de convênios médicos e 
odontológicos para os prepostos de serviços notariais e 
de registro. E é também do interesse do direito tributário 
na exata medida em que o valor relativo a esse custeio 
pode influenciar a apuração do carnê-leão, imposto de 
recolhimento mensal obrigatório. 
A questão dos convênios médicos e odontológicos no 
âmbito de serviços notariais e de registro vem sendo 
enfrentada com alguma dificuldade. Eu tenho decisões 
da Receita Federal do Brasil que negam escrituração ou 
dedução a essa verba. Toda vez que notários e registradores 
pagam esse tipo de despesa acabam encontrando alguma 
barreira levantada pela Receita Federal. 
No entanto, algo muda em 2015, permitindo que o 
assunto possa até ser mais bem encaminhado. Eu 
mencionei duas providências, uma administrativa e outra 
tributária porque, no contexto das normas editadas 
pelo CNJ e corregedorias, há disciplina suficiente para 

Estudo de caso

escrituração de um livro que parece tributário, mas não é. 
Eu vou mostrar que esse tema que eu trago para reflexão 
não é tributário. A natureza desse livro é meramente 
administrativa. O livro da legislação tributária federal, que 
é o livro-caixa fiscal, esse sim acolhe eventos a título de 
entrada, as receitas ou os rendimentos tributáveis, acolhe 
também os eventos de saída, as despesas dedutíveis. 
Esse é um vocábulo difícil de compreender no âmbito 
da legislação tributária, mas só as despesas dedutíveis é 
que servem para reduzir a base de cálculo de incidência 
do imposto de renda.
O livro administrativo pertence à unidade e integra 
o acervo do Estado, o chamado diário auxiliar, do 
Provimento 34, revogado pelo Provimento 45, em 2015. 
Se o notário ou o registrador deixar a unidade por 
qualquer que seja a razão, esse livro vai ficar lá. Quem 
assumir o seu lugar vai continuar a escrituração nele 
porque aquele livro é do Estado. 
Já livro de legislação tributária federal, o livro-caixa, não 
pertence ao Estado. Esse livro é pessoal, é do contribuinte. 
Se alguém deixar uma unidade por qualquer razão, 
carrega consigo esse livro. Até porque vai precisar dele 
no ano seguinte para fazer a sua declaração de ajuste 
anual e poderá precisar dele em qualquer procedimento 
de fiscalização da Secretaria da Receita Federal.
Então, se um livro eu tenho que deixar e o outro eu 
tenho que levar, não pode ser o mesmo instrumento. 
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São dois livros. E o conteúdo desses dois livros também 
é diferente. 
O Provimento 45 recebeu confirmação das corregedorias 
e, portanto, esse livro deve ser escriturado de acordo 
com as normas administrativas. O único objetivo desse 
livro (diário auxiliar) é medir a saúde financeira da unidade 
para ver de que forma aquele que recebeu a delegação 
está colocando serviços à disposição da população. 
Ele vai registrar todas as receitas previstas na tabela de 
emolumentos e toda e qualquer despesa incorrida no 
exercício da atividade, ou seja, serve para lançar todas as 
despesas da atividade sem qualquer restrição.
 

Dedução dos valores pagos 
a título de remuneração 

E restrição é o que mais se tem na escrituração de 
despesas para fins de apuração do imposto de renda. Ao 
analisar os artigos 75 e 76 do Regulamento do Imposto 
de Renda e o ato administrativo que disciplina esse 
regulamento, a Instrução Normativa 1.500, também de 
2015, verificamos que sobram normas ou regras que 
limitam a dedutibilidade. 
O fisco tende a glosar o lançamento de qualquer despesa 
paga por mera liberalidade, ainda que importante para o 
exercício da função. E vinha glosando despesas feitas a 
título de custeio total ou parcial dos chamados convênios 
médicos e odontológicos. Durante todo esse tempo, e 
são 27 anos de nossa atuação nessa área, recomendamos 
que não se deve lançar o custeio de convênio médico e 
odontológico como despesa médica e odontológica. O 
ideal é passar isso pela folha de salários. Venho dizendo isso 
há muito tempo, uma vez que a lei autoriza expressamente 
a dedução dos valores pagos a título de remuneração e 
os seus respectivos encargos trabalhistas e previdenciários 
(Regulamento do Imposto de Renda, art. 75, I). 
Remuneração não é só salário pago em dinheiro, mas 
gênero que comporta algumas espécies tais como salário 
pago em dinheiro, vale-alimentação, vale-transporte, 
convênios médicos e odontológicos, custeio de cursos. 
Tudo o que seja contraprestação ao serviço prestado é 
remuneração. É possível também enquadrar esse tipo de 
dispêndio como encargo da relação laboral. De acordo 
com o dispositivo citado, poderá ser deduzida da receita 
da atividade a remuneração paga àquele com quem 
se mantém vínculo laboral e os respectivos encargos 
trabalhistas e previdenciários. Essa é a regra. Mas o fisco 
glosava e ponto final. Há duas decisões mais ou menos 
recentes, de 2011 e 2012, que tratam de forma a não 
deixar dúvida de que o fisco entendia que essa verba, ou 
esse custeio não encontrava espaço no livro-caixa para os 
fins de apuração de imposto de renda. 

Diário auxiliar: lançamento 
dos planos de saúde de 
prepostos e do titular 
Voltando ao diário auxiliar, em 2013 surge o Provimento 
34 que não é explícito quanto a esse detalhe. Mas em 
2015, o Provimento CNJ 45 revoga o 34 e a orientação nº 
6 da mesma Corregedoria Nacional e funde toda aquela 
disciplina com mais clareza, permitindo o lançamento 
no diário auxiliar não só dos valores relacionados ao 
custeio dos planos de saúde para os prepostos e seus 
dependentes, mas também, que o titular lance as 
despesas relacionadas ao seu próprio plano de saúde. 
Eis outra prova de que um livro é para uma coisa e o outro 
para coisa completamente diversa porque despesas 
com saúde do titular somente na declaração anual de 
ajuste. A despesa de saúde não pode ser escriturada em 
livro-caixa para fins de imposto de renda, mas pode ser 
lançada no livro diário auxiliar com fundamento nessa 
autorização (Provimento 45, art. 8º, alínea h). 
Como eu mencionei, a Receita Federal não compreendia 
que esse enquadramento das despesas com convênio 
médico era remuneração. Até que de Santo Ângelo 
(RS) nasce uma consulta tributária interna. Essa consulta 
interna é feita de um órgão para a Coordenação de 
Tributação do Sistema de Tributação em Brasília e desse 
procedimento nasce uma orientação que vincula todas as 
demais unidades e servidores da Receita Federal. Desse 
evento veio a resposta da Coordenação do Sistema de 
Tributação (Cosit), reconhecendo esse custeio como 
parte da remuneração dos prepostos. 
Ao se pagar a remuneração na forma de salário em 
dinheiro, esse valor tem de ser oferecido a três incidências: 
a do imposto de renda retido na fonte (preposto), com o 
dever de o empregador reter o imposto e repassar aos 
cofres do Tesouro Nacional; a do INSS nas contribuições 
previdenciárias devidas; e a do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço. A exceção fica para o empregador 
que concede ao empregado o benefício do convênio 
médico e odontológico. Sobre o valor da mensalidade 
não incide imposto de renda nem fundo de garantia e 
nem contribuição previdenciária. 
Além disso, essa parcela da remuneração fica fora do 
alcance do imposto de renda do preposto, bem como da 
contribuição previdenciária dele e do empregador, e do 
fundo de garantia que fica a cargo do empregador. 
No âmbito administrativo, em 2015, o CNJ deixa explícita 
a autorização para se escriturar no diário auxiliar esse tipo 
de dispêndio, uma vez que havia dúvidas por todo o país. 
Hoje não há o que se preocupar com essa parcela, que 
pode ser escriturada até pelo designado, o que também 
está expresso no Provimento 45. 
Portanto, desde 18 de maio de 2015, quando sai a 
resposta da consulta formulada pela Unidade da Receita 
Federal de Santo Ângelo, o custeio da saúde vai para 
o cômputo do imposto de renda do empregador sem 
onerar o empregado.
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Direito Tributário e Administrativo

Dos vários temas atuais em debate de interesse do 
notário e registrador, Maurício Zockun selecionou alguns 
para comentar seus aspectos mais relevantes.

Mauricio Zockun  
Advogado. Doutor em Direito Administrativo pela PUC São 
Paulo. Professor de Direito Administrativo da PUC São Paulo

Repasse do ISS 
ao usuário final

Durante longo tempo houve uma discussão judicial e 
jurídica a respeito da possibilidade ou impossibilidade de 
tributação das atividades notariais e de registro por meio 
de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), de 
competência municipal. Sabemos que foi reconhecida a 
competência tributária dos municípios para gravar essa 
operação. Tecnicamente falando, você grava a pessoa 
que realiza a operação, grava a operação por meio de 
ISS. 
Outra batalha longa é no sentido de qual era a magnitude 
da tributação das atividades envolvidas por essas 
pessoas. A tributação fixa leva em consideração a pessoa 
que desempenha a atividade – caso dos advogados 
profissionais liberais que são tributados pelo ISS como 
pessoas, recolhendo um valor fixo mensal. Não se 
calcula o ISS de acordo com a magnitude econômica da 
remuneração, mas pelos profissionais que desempenham 
a atividade considerada de natureza pessoal.
Era isso que eu sustentava e ainda sustento que deveria 
ser o regime de tributação do notário e do registrador. 
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça fixou um 
entendimento diverso, de que se tribute a atividade 
notarial e de registro tomando em consideração o 
valor dos emolumentos percebidos pelos notários e 
registradores. Esse foi o ponto de vista final formado 
pelo Supremo. 

Agora o ISS passa a ser suportado pelo notário e pelo 
registrador porque grava a atividade. Eu já sustentei 
em outros congressos, que há o direito constitucional 
objetivo do notário e do registrador de transferir esse 
encargo para o usuário da atividade delegada. Há 
algumas razões relevantes para que isso ocorra. Quando 
a atividade é delegada ao notário e registrador, ele 
recebe essa atividade com uma justa expectativa de 
lucro. Se uma atividade é gravada por meio de ISS, essa 
justa expectativa de remuneração é abalada. Sugere uma 
coisa que no Direito Administrativo nós chamamos de 
reequilíbrio econômico-financeiro. Como se reequilibra 
essa situação? Fazendo com que esse gravame que 
onera o próprio desempenho da atividade delegada seja 
transferido para o particular.
Isso é de uma obviedade franciscana, basta abrir uma 
conta de luz ou telefone e verificar que PIS e Confins são 
repassados para o usuário final. Trata-se do repasse de 
um custo econômico da atividade para o usuário final. Na 
atividade notarial e de registro isso não era feito porque 
antes não se pagava ISS e não se tinha o problema. 
Há alternativas para a resolução desse problema. 
Primeiro, os estados que detêm competência para 
fixar o valor dos emolumentos podem prever que no 
valor dos emolumentos não se inclui o ISS, que será 
repassado ao usuário. Portanto, destaca, consignando 
que no valor dos emolumentos não se contempla o ISS. 
Segunda alternativa, o município prevê a transferência 
do respectivo encargo do ISS para o usuário final. Há uma 
terceira hipótese, que o município não repasse e, nesse 
caso, o delegatário fica com o ônus dessa atividade.
Primeira atividade, primeira opção. O Estado prevê 
que o ISS não integra o valor da justa remuneração do 
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notário porque todos nós sabemos que a Lei Geral de 
Emolumentos prevê que é devido ao notário a justa 
remuneração pela prática notarial e de registro. Mas 
a pergunta é: nos emolumentos está contemplado 
obrigatoriamente o valor do ISS? Não, não está nem 
poderia. E por que não poderia estar? São Paulo, por 
exemplo, tem cerca de 560 municípios. Como é possível 
contemplar no valor dos emolumentos o valor do ISS, 
que pode ser mensurado de 560 formas diferentes? 
Impossível. São alíquotas diferentes, uma vez que o 
município vai disciplinar qual alíquota ele quer aplicar a 
respeito do ISS nessa atividade. E mais, pode mensurar 
distintamente a base de cálculo. Pode dizer que é 100% 
dos valores dos emolumentos ou outra porcentagem 
qualquer. Existe uma multiplicidade de formas de se 
calcular o ISS nesse caso. 

Por isso é impossível o legislador estadual contemplar o ISS 
devido no valor dos emolumentos. Qual a solução mais lógica? 
Dizer que o ISS não está contido no valor dos emolumentos, 
que ele é automaticamente repassado para o usuário final. 
A segunda alternativa é a lei municipal dizer, “a cobrança do 
ISS fica automaticamente repassada para o usuário final”. 
A pergunta é se o ISS pode ser repassado ao usuário 
final. Sim, ele pode ser repassado. O ISS para a atividade 
notarial e de registro assume foros de tributo indireto 
e, nessa condição, ele pode ser transferido para a 
próxima etapa da cadeia. Há, lógica e juridicamente, a 
possibilidade de transferência de todo o valor de ISS do 
notário e registrador para o usuário final. 
Então, ou a lei estadual reconhece a não inclusão do ISS 
nos emolumentos e diz que esse valor será pago pelo 
usuário final, ou a lei municipal prevê a transferência desse 
ônus para o usuário final. Se nem a Lei estadual assim 
contemplar e nem a Lei municipal assim estabelecer, 
caberá uma última alternativa mais desgastante que é 
postular administrativamente o reequilíbrio econômico 
com o aumento dos valores e emolumentos. O mais 
simples é reconhecer juridicamente a transferência do 
ISS para o usuário final. 

O fato é que essas soluções têm enfrentado alguma 
resistência por parte de certos setores da nossa sociedade. 
Recentemente, o Ministério Público ajuizou algumas 
ações, incluindo ações diretas de inconstitucionalidades, 
contra leis municipais que previam justamente o repasse 
desse valor para o usuário final. Felizmente, essa tese que 
eu professo aqui vai obtendo êxito e vai se mantendo a 
lisura das leis municipais que preveem o repasse do ISS 
para o usuário final.

Administrador público 
é obrigado a protestar
O Supremo Tribunal Federal julgou recentemente a 
Adin 5.135, questionando a validade ou invalidade do 
protesto das dívidas ativas, e placitou com a lisura desse 
procedimento adotado pelas autarquias e por todos 
aqueles que tinham créditos caracterizados como dívida 
pública. Ou seja, pode protestar. 
Mas eu vou além para fazer uma provocação aos senhores.
Os estados, as pessoas políticas não têm mais a faculdade 
de levar a protesto as dívidas ativas, essa faculdade se 
verteu em obrigação uma vez que pelo princípio da 
eficiência, o Estado deve adotar o modo mais expedito 
para a recuperação dos seus valores. Qual é o modo mais 
expedito? Segundo o Instituto de Estudos de Protesto 
de Títulos do Brasil – IEPTB, mais de 50% das dívidas 
ativas levadas a protesto foram recuperadas. Portanto, 
o protesto é um instrumento idôneo e eficiente para a 
recuperação desses valores. 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Tribunal 
de Contas da União, em mais de uma ocasião deliberou 
e decidiu que é considerado inidôneo o agente público 
que não adota todos os expedientes necessários ao 
recebimento de valores devidos àquelas entidades. Se 
atuar de modo inidôneo, ele pode ser responsabilizado 
pessoalmente, sendo inclusive decretada a sua 
inelegibilidade. O Tribunal de Contas já decidiu isso, 
tanto a respeito do Estado como da União. 
O administrador público é obrigado a protestar e o 
Ministério Público está atrás de alguém que esteja 
fazendo coisa errada. Então o que se pode fazer é 
representar aquele agente administrativo faltoso perante 
o Ministério Público e perante o Tribunal de Contas 
porque ele é obrigado a fazer o protesto.  
E mais. No plano federal a lei prevê que apenas a dívida 
ativa inscrita como tal pode ser levada a protesto. 
Eu diria que este é o limiar, a certidão de dívida ativa 
dá um atributo a mais à dívida ativa, dá o atributo de 
executoriedade. Mas para protesto de dívida, basta que 
ela seja exigível. Ou seja, terminou o regular processo 
administrativo, antes mesmo das questões de dívida 
ativa, já se pode levar a protesto. 
Seria muito conveniente uma atuação das entidades 
notariais e de registro junto à Administração Pública 
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federal, estadual e municipal, para incentivá-las 
amigavelmente a levar a protesto. Não as certidões de 
dívida ativa, mas as próprias dívidas ativas, agora com o 
respaldo do pensamento do Supremo Tribunal Federal.

De emolumentos a tarifa

Recentemente foi proposta no Supremo Tribunal Federal 
a Adin 5.596. De que trata essa Adin? O Procurador-
geral da República sustenta que o valor da tabela de 
emolumentos de Tocantins é inconstitucional. E propõe 
que o Supremo Tribunal Federal reconheça que, para 
Tocantins – mas podemos prospectar isso para os demais 
entes da federação – nenhum valor de emolumentos 
pode superar R$ 1.000,00. 
Como é a remuneração do notário e registrador? 
Emolumentos. Qual a natureza de emolumentos?  Taxa. 
Qual é o princípio informador das taxas? Retributividade. 
O que é retributividade? Custo mais um pequeno valor 
para melhoria da atividade. Pronto. É assim que têm que 
ser remunerados o notário e o registrador. A lógica é 
custo mais um pequeno valor para melhorar a atividade. 
Ele não reconhece que a remuneração da atividade 
notarial e de registro, por uma questão histórica, se 
dá por meio de taxa. Quando se separou a atividade 
judicial da extrajudicial a forma de remuneração 
continuou a mesma. Em toda atividade trespassada 
para o desempenho particular por meio de concessão, 
delegação ou permissão, a remuneração se dá por meio 
de tarifa. Tarifa embute lucro. Toda atividade tem que ser 
lucrativa senão não é desempenhada por particular, ela 
fica para o Estado. 
É questão histórica, o sistema não precisaria ser 
assim. Bastaria mudar a Constituição para dizer que a 
remuneração não precisa ser por emolumentos, que 
tinha a ver com o princípio da anterioridade. Uma lógica 
inaplicável a uma atividade delegada em razão de ter 
sido ligada ao Poder Judiciário. 
A tarifa embute o lucro, obrigatoriamente. Ao sustentar 
que nos emolumentos não pode estar contido o lucro, 

“O Procurador-geral da República sustenta que o valor da tabela de emolumentos de Tocantins 
é inconstitucional. E propõe que o Supremo Tribunal Federal reconheça...”

o procurador-geral da República não reconhece que o 
notário e o registrador respondem pessoalmente pela 
boa ou má prestação do serviço e suportam todos os 
custos relativos ao ônus do desempenho da atividade. 
É óbvio que o custo e o risco da atividade têm que estar 
embutidos no valor dos emolumentos. 
Claramente se está utilizando a taxa, que não contempla o 
lucro, para uma atividade que também tem fim lucrativo. O 
instituto do emolumento não se presta para isso, ele tem 
que ser substituído pela tarifa. Mas é no modelo que hoje 
existe que o Supremo Tribunal Federal vai analisar se o 
valor dos emolumentos pode ou não superar R$ 1.000,00. 

Revisão das resoluções 
do CNJ

A ministra Cármem Lúcia quer fazer uma revisão de todas 
as resoluções do CNJ. É importante que nós recebamos 
dos senhores algumas sugestões de como se pode 
aprimorar a atividade notarial e de registro, alterando-se 
resoluções hoje vigentes no CNJ.
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Entrevista com o presidente

com trabalho e confiança na qualidade 
dos serviços notariais e de registro
Ao encerrar sua gestão na presidência da Anoreg-BR, 
Rogerio Portugal Bacellar faz o balanço dos avanços 

e desafios da entidade e anuncia que continuará atuando 
a favor da categoria na Confederação Nacional 

dos Notários e Registradores – CNR

Desde 2001, quando Rogerio Bacellar assumiu a direção 
da Anoreg-BR, a atividade notarial e de registro passou 
por uma série de mudanças tanto para a categoria 
quanto para o cidadão, que ganhou a opção de resolver 
algumas demandas nos cartórios sem necessidade de 
litígio. É o caso dos processos de inventário, separação 
e divórcio, que demoravam anos no Judiciário e hoje 
podem ser realizados em cartório no prazo máximo 
de quinze dias. O êxito desses serviços trouxe outras 
possibilidades, como a resolução de conflitos por 
mediação e conciliação extrajudicial e o apostilamento 
ou legalização de documentos brasileiros em cartório, 
para serem usados em outros países.
Essas conquistas contaram com o empenho e a confiança 
inabalável na qualidade dos serviços notariais e de registro 
brasileiros que conduziram o tabelião paranaense em sua 
trajetória na administração da Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil. Ao concluir a sétima gestão à 
frente da Anoreg-BR ele fala das principais lutas e vitórias 
da categoria durante esse tempo. 

RDNR – Como foi o início de sua gestão na 
Anoreg-BR?
Rogerio Bacellar – Minha primeira gestão foi em 2001. A 
Anoreg-BR era uma associação muito organizada, porém 
tinha uma estrutura pequena com apenas três pessoas 
na equipe. Ainda durante a candidatura, a primeira 
providência foi elaborar um planejamento estratégico 
que serviu para direcionar nossas metas e objetivos. Ao 
fim de cada gestão revisamos o plano para mensurar as 
conquistas e analisar o que ainda era necessário buscar. 
Dessa forma, conseguimos concluir todos os nossos projetos. 
E no fim desta gestão apresentamos um planejamento 
estratégico elaborado por consultoria profissional, com 
o apoio dos presidentes das entidades locais e institutos 
membros, que deverá ser seguido pelas próximas diretorias 
para que a atividade continue em evolução.

RDNR – Como foi o desafio de estruturar a 
representação associativa em todo o país?
Rogerio Bacellar – Foi um trabalho árduo porque as 
Anoregs estaduais ainda não estavam todas estruturadas. 
Viajamos o Brasil inteiro, estive pelo menos dez vezes no 
estado menos visitado. Assim conseguimos estruturar as 
entidades nacionalmente, dando assistência às regiões 
que ainda não contavam com Anoreg local e ajudando 
a consolidar aquelas que já existiam. Nós organizamos 
os encontros descentralizados para levar comunicação 
aos colegas. O cenário tecnológico ainda era pouco 
avançado, a internet funcionava precariamente e 
tínhamos que fazer chegar as informações às localidades 
mais longínquas, principalmente ao Norte e Nordeste 
do país. A partir dessa estruturação, as Anoregs se 
fortaleceram e ficaram conhecidas internacionalmente. 
Hoje, a população respeita nossa associação, que conta 
com uma estrutura administrativa, jurídica e parlamentar 
consistente para acompanhar a dinâmica do Congresso 
Nacional, onde estão em andamento vários projetos de 
lei a favor e contra a atividade extrajudicial.

RDNR – Como foi a atuação da entidade no 
processo de extrajudicialização de processos?
Rogerio Bacellar – Antes da criação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o trabalho junto ao Ministério 
da Justiça, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal 
de Justiça exigiu muita dedicação para mostrar que os 
notários e registradores têm capacidade para prestar 
serviços que eram entendidos como restritos ao 
Judiciário. E sempre insistimos que a extrajudicialização 
de processos representaria mais autonomia para o 
cidadão resolver suas demandas, uma vez que contaria 
com mais alternativas. Com o tempo, esse ponto foi 
mais bem compreendido e aceito. Em razão também do 
imenso volume de processos que causam morosidade 
à Justiça houve o entendimento de que os cartórios 

16 anos de conquistas
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poderiam prestar assistência em algumas demandas pela 
via extrajudicial. É o caso dos processos de inventário, 
separação e divórcio, por exemplo, que demoravam anos 
no Judiciário e hoje têm prazo máximo de quinze dias, se 
realizados em cartório. Desde então, essas alternativas 
aos processos judiciais foram crescendo, como a recente 
possibilidade da usucapião administrativa prevista no Novo 
Código de Processo Civil. Outro fato é que conseguimos 
erradicar o sub-registro de crianças recém-nascidas no 
Brasil graças às campanhas nacionais realizadas por 
Anoreg-BR, Arpen-BR e seus institutos, bem como por não 
se necessitar mais do juiz para realizar os despachos. Além 
disso, não é mais preciso acionar a Justiça para simples 
retificações no Registro Civil e de Imóveis que o próprio 
oficial tem autoridade para fazer. Na prática estamos 
provando que temos agilidade e condições de contribuir 
muito com o Poder Público e o Judiciário.

RDNR – Como o senhor avalia a opinião da 
sociedade sobre o protagonismo dos cartórios 
no atendimento dessas demandas e na prestação 
de serviços?
Rogério Bacellar – Temos essa satisfação representada 
em pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha com o 
público usuário dos cartórios. Na primeira edição, em 
2009, ficamos em segundo lugar como a instituição mais 
confiável do país, na comparação com outras entidades, 
por uma diferença de apenas meio ponto em relação aos 
Correios. E na segunda pesquisa, realizada em 2015/2016, 
o Datafolha apontou que os cartórios passaram à frente 
dos Correios, Igreja, Judiciário, Executivo e Legislativo e 
alcançaram o primeiro lugar na confiança dos brasileiros. 
Hoje nossa credibilidade é muito grande graças ao bom 
trabalho que fazemos enquanto entidade, que por sua 
vez encontra resposta na prática diária dos bons serviços 
prestados pelos cartórios brasileiros.
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RDNR – Qual a contribuição dos concursos 
públicos de titularidade de cartórios para a 
atividade?
Rogério Bacellar – Nós sempre lutamos pelo concurso. 
E sempre buscamos incentivar o melhor atendimento 
à sociedade brasileira por meio das capacitações que 
promovemos. Com isso cresceu o interesse pelo concurso 
para cartório que até então era pouco difundido. A 
Anoreg-BR deu publicidade ao tema e hoje é gratificante 
ver muita gente contribuindo para a atividade avançar 
ainda mais. 

RDNR – Depois de todo esse trabalho o que 
mudou efetivamente na imagem dos cartórios?
Rogério Bacellar – A nossa atividade era muito tímida, 
não divulgávamos nosso trabalho nem respondíamos às 
críticas. Hoje entregamos segurança jurídica e mostramos 
cada vez mais que trabalhamos de forma eficiente, 
eficaz, com agilidade e dentro da lei. Para incentivar os 
titulares dos cartórios criamos o Prêmio de Qualidade 
Total Anoreg-BR (PQTA) e a Rede Ambiental e de 
Responsabilidade Social dos Notários e Registradores 
(RARES), mostrando nosso interesse e atuação nas 
questões sociais do país. E, para enfatizar a eficiência do 
serviço notarial e registral, os cartórios acompanham a 
evolução tecnológica e estão realizando serviços online, 
como certificação digital e digitalização de documentos. 
E estamos atuando para interligar os bancos de dados, 
nacionalmente, para que seja cada vez mais fácil utilizar 
os serviços dos cartórios no Brasil. 

RDNR – Quais foram as principais conquistas da 
sua gestão?
Rogério Bacellar – Além de todas as conquistas já 
mencionadas, hoje o cidadão brasileiro pode desfrutar 
de serviços que foram conseguidos com muito esforço 
da Anoreg-BR. O mais recente foi o apostilamento ou 
legalização de documentos para uso internacional, 
designado para os cartórios pelo CNJ, que agora pode 
ser feito em algumas horas. A usucapião administrativa 
veio reforçar as ações de regularização fundiária. Também 
conseguimos incluir no novo Código de Processo Civil 
a conciliação e mediação extrajudicial de conflitos. E, 
ainda no primeiro ano de Anoreg-BR, conquistamos o 
direito de notários e registradores não se aposentarem 
compulsoriamente aos 70 anos. Enfim, foram muitas 
conquistas durante esta longa jornada e posso afirmar 
que as vitórias sempre foram em maior número e mais 
importantes que eventuais derrotas sofridas. E isso é 
muito gratificante.

RDNR – Embora a atividade esteja em constante 
aperfeiçoamento ainda pesam sobre ela alguns 
questionamentos. Como o senhor avalia esse 
cenário?
Rogério Bacellar – Existe grande generalização e 
profundo desconhecimento das características da 
atividade extrajudicial em muitos setores da sociedade 
brasileira. Alguns comentários são feitos por falta total 
de conhecimento a respeito da atividade seja por parte 
da imprensa ou mesmo por integrantes dos poderes 
constituídos. Por exemplo, ninguém sabe que nas 
pequenas cidades brasileiras o titular trabalha com ajuda 
de sua família para que o cartório possa funcionar, e 
ainda desempenha outra atividade para complementar 
sua renda. Nós temos cartórios em todos os distritos do 
país, até mesmo onde o correio e o banco não chegam. 
O cartório é o porta-voz do serviço público para os 
cidadãos, esse sempre foi o papel que desempenhamos 
na sociedade.  

RDNR – Como apresentar a realidade dos 
cartórios à sociedade?
Rogério Bacellar – Mais do nunca a comunicação é 
fundamental para todos os elos da sociedade. Por isso 
atuamos fortemente na divulgação de informações que 
dizem respeito às atividades notariais e de registro, tanto 
interna como externamente, para a mídia. Na minha gestão 
à frente da Anoreg-BR mantivemos contato permanente 
com a imprensa para prestar esclarecimentos e atender 
diversas demandas. Quanto às entidades, o diálogo foi 
constante e aberto para o respaldo necessário.

RDNR – Qual a mensagem que o senhor deseja 
deixar para as próximas gestões da Anoreg-BR?
Rogério Bacellar – Eu espero que a próxima gestão 
seja bem melhor que a minha e que a seguinte 
seja ainda superior. Quem assumir a Anoreg-BR 
precisa estar disposto a trabalhar muito e a entender 
todas as especialidades que a entidade representa. 
Eventualmente, pode haver um conflito entre as 
particularidades de cada uma e é fundamental saber 
mediar essas situações. O mais importante é que a nova 
gestão siga determinada a dar todas as condições para 
a constante evolução dos cartórios, de forma que eles 
possam prestar o melhor atendimento à população no 
sentido de garantir seu acesso à cidadania.
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A Escola Nacional de Notários e Registradores 
- ENNOR é uma instituição educacional com 
o objetivo de aprofundar o estudo na atividade 
notarial e de registo. Para isso, o conteúdo 
com com doutrinas, jurisprudências, normas 
e exercícios relacionados à atividade é 
cuidadosamente elaborado pela coordenação 
acadêmica, composta por doutores, mestres e 
especialistas.

Os cursos disponibilizados visam capacitar os 
alunos interessados no Direito Notarial e de 
Registro para desempenho das atividades em 
uma das instituições mais antigas e respeitadas 
do Brasil: os cartórios.

A ENNOR oferece os cursos de capacitação, pós-
graduação, grafotécnica, mediação e arbitragem, 
normativas do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), entre outros, nas modalidades: presencial 
e a distância - EAD.

ENNOR: Ensinando 
caminhos para 
o sucesso do Notários 
e Registradores

Saiba mais: (61) 3963.1555
anoreg.org.br/ennor
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A Confederação oferece essa representatividade 
aos notários e registradores.

SRTVS Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Sala 222 - Centro Empresarial Brasília - Brasília - DF
Telefone: (61) 3201-1172 / (61) 3963-1555

cnr.org.br

Somente um segmento eficiente, 
consciente e ético reúne todas as 
qualidades para colaborar com 
o desenvolvimento  sustentável 
social e econômico do Brasil.


