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Caros leitores,

É um privilégio estar à frente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande 
do Sul em um momento em que julgo único para o sistema jurídico brasileiro. Em uma profunda con-
cordância em prol da busca pelo aperfeiçoamento da comunicação institucional com seus usuários 
e com os Poderes constituídos, a classe notarial e registral gaúcha se uniu para a edição de um im-
portante canal de informação à sociedade. Lançamos hoje o Portal Cartório Gaúcho e a 1ª edição de 
sua publicação impressa.

É certo que, embora presentes no cotidiano da vida das pessoas, os serviços de notários e registrado-
res seja pouco conhecido, e até mesmo marginalizado por grande parte da sociedade, que os relega a 
um ato burocrático, obrigatório e sem importância, poucos entendem o real alcance dos requisitos de 
eficácia, autenticidade, fé pública e segurança jurídica emprestadas por estes profissionais a cada ato 
que diariamente praticam em suas unidades de trabalho.

Portanto nada mais vital do que, no momento em que a atividade se renova no Estado do Rio Grande 
do Sul, com a chegada de 162 novos titulares aprovados em rigoroso concurso público promovido 
pelo Tribunal de Justiça, nos irmanamos na busca por um melhor, mais profundo e técnico diálogo 
com a sociedade. Notários e registradores, presentes em todos os países do mundo, são pilares es-
senciais do ordenamento jurídico.

Nesta primeira edição, destaques não faltam. A começar pelas entrevistas da nova corregedora-geral 
de Justiça do RS, desembargadora Denise Oliveira Cézar, e do jurista e jornalista da RBS Claudio Brito, 
que dissecam nossa atividade e a atual conjuntura jurídica na qual está envolvida.

Trazemos ainda ao conhecimento de todos o relevante papel que os Tabelionatos de Protesto prestam 
aos órgãos públicos por meio da recuperação creditícia no Estado, com reflexos em seus diversos 
municípios, bem como a nova sistemática de atuação dos notários no procedimento de regularização 
fundiária, que tão bem contribuirá com os processos de regularização fundiária no País. No aspecto 
da cidadania, os cartórios receberão os pedidos de registros de fertilização in vitro e multiparentalida-
de sem precisar demandar o Poder Judiciário. Um ganho enorme ao cidadão.

Por fim, dois projetos em curso que trarão enormes benefícios à sociedade, ao cidadão e aos pode-
res públicos. O primeiro deles é a criação da Central de Registro Imobiliário, passo decisivo para a 
implantação dos serviços eletrônicos imobiliários no Estado, importante recurso para a facilitação 
dos negócios jurídicos. No âmbito empresarial, a evolução se dará com a emissão do CNPJ no ato do 
registro de empresas, ação que diminuirá sensivelmente as etapas para a abertura de empresas no 
Brasil, aspecto tão sensível na colocação do Brasil no ranking internacional do estudo Doing Business, 
do Banco Mundial.

Boa leitura a todos.
Fórum de Presidentes do RS.

Primeiro passo em direção ao 
conhecimento do mundo extrajudicial



S U M Á R I O

R T D P J

P R O T E S T O

20

20

R E G I S T R O  C I V I L 20

R E G I S T R O  D E  I M Ó V E I S 20

TA B E L I O N A T O  D E  N O TA S 20



6

24

8

40

16

36

32

E S P E C I A L

R T D P J

E S P E C I A L

TA B E L I O N A T O  D E  N O TA S

P R O T E S T O

R E G I S T R O  D E  I M Ó V E I S

R E G I S T R O  C I V I L

Confi ra entrevista exclusiva com a nova corregedora-
geral da Justiça do RS, des. Denise Oliveira Cézar

TJ/RS conclui concurso público de seleção 
de notários e registradores do Estado

Estado do Rio Grande do Sul recupera 
68 milhões via Cartórios de Protesto

Central de Registro de Imóveis: uma 
alternativa ao alcance das mãos

CNJ regulamenta multiparentalidade e 
fertilização in vitro direto no Registro Civil

Registro de Empresas ganhará novo 
ritmo no Rio Grande do Sul

Cartórios de Notas: caminho para efetivação 
da usucapião extrajudicial no Brasil



6

Recém-empossada corregedora geral da Justiça do RS, desembargadora Denise Oliveira 
Cezar fala sobre a importância das atividades notariais e registrais para a sociedade

E N T R E V I S TA

“O atributo da fé pública afasta a 
dúvida quanto à validade e à efi cácia 
dos atos e negócios jurídicos”
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Formada em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela PUC/RS, a recém-eleita Correge-
dora Geral da Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, desembargadora Denise Oli-
veira Cezar assumiu como juíza de Direito em 
1988 e jurisdicionou nas Comarcas de Pelotas, 
Faxinal do Soturno, São Borja e Canoas. 

Promovida para Porto Alegre em 1994, 
jurisdicionou a 2ª Vara do Júri, 3ª e 7ª Varas da 
Fazenda Pública e 9ª Vara Criminal, exerceu a 
função de juíza corregedora na Gestão do de-
sembargador Aristides Pedroso de Albuquerque 
Neto (1999), e também a de juíza-assessora da 
presidência, na Gestão do desembargador José 
Eugênio Tedesco (2002/03).

Promovida à desembargadora (2008), ju-
risdicionou nas 2ª e 22ª Câmaras Cíveis, onde 
ainda está classificada. Obteve os graus de mes-
tre em Direito Constitucional (2001) e doutora 
em Direito (2011) pela Universidade Federal do 
Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Cartório Gaúcho - Como recebeu a escolha de seu 
nome para a Corregedoria Geral da Justiça do RS?
Des. Denise Oliveira Cezar - Exercer a função 
de Corregedora-Geral da Justiça é um grande 
desafio e ter sido eleita por meus colegas foi uma 
honra. Sou magistrada desde 1988, exerci a ju-
risdição nas comarcas de Santa Maria, Pelotas, 
Faxinal do Soturno, São Borja, Canoas e Porto 
Alegre, em primeiro grau, exerci a jurisdição 
eleitoral e também funções administrativas, 
como Diretora do Foro, Juíza-Corregedora, Ju-
íza Assessora da Presidência. Ascendi ao Tribu-
nal em 2008, e integrei na condição de desem-
bargadora diversas comissões do PJ/RS. Estou 
preparada para a função, conheço a excelente 
estrutura funcional da CGJ, composta por servi-
dores dedicados e leais e por Juízes-Corregedo-
res experientes e preparados.

Cartório Gaúcho - Quais são as metas a serem im-
plantadas em sua gestão à frente da Corregedoria?
Des. Denise Oliveira Cezar - A Administração 
Pública precisa de continuidade, entendo que 
minha função exige prosseguir as ações já em-
preendidas pelos Corregedores-Gerais que me 
antecederam, procurando agregar algum valor. 
Com este propósito pretendo incrementar as 
ações para que o Poder Judiciário do RS siga 
sendo eficiente e alcance ainda maior celeridade 

nos julgamentos do primeiro grau de jurisdição, 
por meio de projetos para a sistematização de 
processamento e julgamento de ações de massa, 
e de medidas de incentivo e apoio aos magis-
trados de primeiro grau em matérias de grande 
relevância social como as adoções, e ainda re-
forçando medidas para eliminar gargalos que 
retardam os julgamentos, como a falta de regu-
laridade na apresentação dos presos às audiên-
cias criminais. Da mesma forma deverei manter 
as demais atividades próprias do cargo, entre as 
quais se encontra a de fiscalização dos serviços 
notariais e registrais.

Cartório Gaúcho - Como avalia a impor-
tância da atividade praticada por notários 
e registradores para a população? E para o 
Poder Judiciário?
Des. Denise Oliveira Cezar - A atividade de 
notários e registradores é da maior importância 
no sistema brasileiro, em que a garantia da cor-
reção dos atos jurídicos e da efetiva transmissão 
de bens e direitos é estabelecida justamente pela 
fé pública de atos notariais e registrais. O atri-
buto da fé pública afasta a dúvida quanto à va-
lidade e à eficácia dos atos e negócios jurídicos 
e, consequentemente, evita demandas judiciais, 
porque torna certas e oponíveis as situações ju-
rídicas neles documentadas. Por esta razão eles 
são importantes para a população em geral, que 
tem a segurança jurídica, e para o Judiciário cuja 
atividade é voltada aos conflitos remanescentes.

Cartório Gaúcho - Como vê a importância do 
concurso público para a área notarial e registral?
Des. Denise Oliveira Cezar - Os titulares destas 
serventias prestam serviço público, são recrutados 
por meio de concursos rigorosos, e são pessoas 
preparadas para esta função. Não é outra a razão 
de diversos outros atos jurídicos estarem sendo 
atribuídos aos serviços notariais e registrais, por 
meio de leis, e mesmo de decisões do CNJ, como 
os divórcios, inventários e alteração em questões 
de estado, o que revela o reconhecimento da se-
gurança e eficiência. Da mesma forma os CRVAs, 
que resultam da construção criativa e pioneira, 
resultante do somatório de inteligências dos re-
gistradores e de integrantes da CGJ em tempos 
passados, se constituem em exemplo manifesto 
do relevante préstimo da atividade registral e da 
credibilidade de seus titulares.

Cartório Gaúcho - Como vê esse fenômeno de 
desjudicialização de atos – divórcios, inven-
tários, usucapião, apostilamento, mediação - 
que agora estão migrando para os cartórios?
Des. Denise Oliveira Cezar - A estrutura bra-
sileira está desde os primórdios assentada nes-
ses serviços extrajudiciais, notariais e registrais, 
que servem fundamentadamente a assegurar 
a transmissão e a gestão do patrimônio, e tem 
inclusive aumentado de atuação, possibilitando 
a realização de outros atos também de natureza 
patrimonial, que antes eram realizados exclusi-
vamente pelo Judiciário, e que agora são feitos 
nos cartórios, o que realmente é muito bom 
para desafogar o Poder Judiciário, oferecendo 
toda a segurança e a garantia para a cidadania. 
O Judiciário, evidentemente, na sua função legal 
de fiscalizador desta ação, colabora no controle 
dessas atividades, em parceria e cooperação com 
os notários e registradores, justamente para que 
o serviço seja o mais eficiente, o mais célere e 
transparente, para atender melhor os interesses 
dos cidadãos brasileiros.

“Os CRVAs, que 
resultam da construção 

criativa e pioneira, 
resultante do somatório 

de inteligências dos 
registradores e de 

integrantes da CGJ 
em tempos passados, 

se constituem em 
exemplo manifesto do 
relevante préstimo da 
atividade registral e da 

credibilidade de 
seus titulares”

“A atividade de notários e registradores é da maior 
importância no sistema brasileiro, em que a garantia 
da correção dos atos jurídicos e da efetiva transmissão 
de bens e direitos é estabelecida justamente pela fé 
pública de atos notariais e registrais”
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TJ/RS conclui concurso 
público de seleção de notários 
e registradores do Estado
Após cinco anos de preparação, 162 novos titulares assumem 
serventias extrajudiciais em todas as regiões do Rio Grande do Sul 
em certame de acordo com a Resolução do CNJ

Por Caroline Paiva

E S P E C I A L
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O Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul (TJ/RS) concluiu, ao final 
do mês de janeiro, o primeiro concurso 

público estadual para delegação de novos no-
tários e registradores do Estado com base na 
Resolução nº 81/2009, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). A cerimônia oficial de posse 
ocorreu na sede da Corte e contou com a par-
ticipação de toda a cúpula do Poder Judiciário 
gaúcho e também das entidades de classe regis-
trais e notariais.

Realizado pelo Poder Judiciário, o con-
curso público preencheu os cartórios que esta-
vam vagos e aguardavam novos titulares desde 
o início do certame, em 2013. Foram aprovados 
400 candidatos para 162 vagas, sendo 108 delas 
pelo critério de Provimento (que estão entrando 
na atividade) e 54 pelo critério de Remoção (que 
estavam em unidades menores e se removeram 
para unidades maiores).

O presidente do TJ/RS, Carlos Eduardo 
Zietlow Duro, considera o concurso funda-
mental e afirma que quem preenche as exi-
gências, e obtém a aprovação, tem a legítima 
capacitação técnica e legal para o exercício da 
função. “O concurso é fundamental pela sua 
transparência e impessoalidade, que segue to-
dos os requisitos do Artigo 37 da Constituição 
Federal. Agora teremos um novo grupo, qua-
lificado, de notários e registradores, prestando 
um serviço que é indispensável à população. É 
um processo longo, mas que termina com êxi-
to. Isso é o mais importante para que se preste 
um serviço adequado aos cidadãos”, opina.

Já a corregedora-geral da Justiça, Denise 
Oliveira Cezar, acrescenta que essa capacitação 

é uma das razões para outros atos jurídicos es-
tarem sendo atribuídos aos serviços notariais e 
registrais. “Os titulares destas serventias pres-
tam serviço público, são recrutados por meio 
de concursos rigorosos e são pessoas preparadas 
para esta função. Por isso novos serviços, tais 
como os divórcios e inventários, foram atribu-
ídos aos cartórios por meio de leis, e até mesmo 
de decisões do CNJ”, destaca a magistrada.

Segundo o agora ex-presidente do TJ/
RS, desembargador Luiz Felipe Silveira Difini, 
“ainda que a Justiça gaúcha seja reconhecida-
mente bem posicionada em âmbito nacional, 
no que diz respeito aos serviços de cartórios, 
esta condição não deve ser motivo de estag-
nação”. Para Difini, este deve ser o início de 
melhorias maiores que virão a partir da posse 
dos novos delegatários, que assumiram postos 
há muito destituídos.

O presidente da Comissão de Acompa-
nhamento Legislativo da Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seccional Rio Grande do Sul (OAB/
RS), Luciano de Medeiros, acredita que a finali-
zação deste concurso significa grandes avanços 
e considera importante a independência da ati-
vidade cartorária para um correto atendimento. 
“Atualmente os cartórios do RS são modelo para 
o resto do País e, possuindo seus delegatários 
concursados, tendem a ser modelo para a Amé-
rica Latina. O conhecimento técnico é indis-
pensável para qualquer operador do Direito. Os 
exames buscam selecionar com aptidão àqueles 
que atenderão a sociedade gaúcha e, consequen-
temente, a qualificação deste processo seletivo 
tende a ser o aspecto mais relevante, pois bus-
cam-se profissionais de excelência”, avalia.  

Após cinco anos de preparação, 162 novos titulares assumem serventias extrajudiciais de 
todas as regiões do Rio Grande do Sul em certame de acordo com a Resolução do CNJ

“Os titulares destas 
serventias prestam 
serviço público, são 

recrutados por meio de 
concursos rigorosos e 

são pessoas preparadas 
para esta função”

Denise Oliveira Cezar,  
corregedora-geral da Justiça do RS

Carlos Eduardo Zietlow Duro, 
presidente do TJ/RS

“O concurso é 
fundamental pela 

sua transparência e 
impessoalidade, 

que segue todos os 
requisitos do artigo 37 

da Constituição Federal” 
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Medeiros acrescenta que a OAB se mantém aten-
ta aos concursos, para que estes ocorram dentro 
da legalidade, selecionando os candidatos que 
possuem capacidade técnica e intelectual.

Disputas judiciais e atrasos
A ex corregedora-geral da Justiça, desembar-
gadora Íris Helena Medeiros Nogueira, aponta 
a disputa acirrada entre os candidatos como a 
maior causadora do atraso na finalização do 
processo. “Muitas das unidades que estavam va-
gas eram de grande importância e complexida-
de, localizadas em grandes centros. Certamente 
estes novos delegatários aprovados são muito 
bem preparados, o que trará melhorias no aten-
dimento à população em geral”, destaca.

De acordo com a ex juíza corregedora, 
Laura Fleck, a morosidade no concurso se deve 
à quantidade de serventias envolvidas, algumas 
com altas rendas, e também às regras do CNJ, 
uma vez que o órgão modificou normas, quanto 
a computação dos títulos, após o início do certa-
me. “Tudo isso gerou muitas demandas junto ao 
próprio CNJ, que deu liminares, suspendendo 
o andamento do concurso. Então, na verdade, 
foi uma série de fatores que contribuiu para a 
demora. A comissão de concurso sempre estava 
correndo para que conseguisse concluir, mas é 
uma coisa inevitável quando você tem um regra-
mento nacional”, avalia.

Fleck acredita que o concurso que se pas-
sou é um dos mais complexos no âmbito judici-
ário, o que acaba por selecionar os melhores can-
didatos. “Penso que, no momento em que você é 
delegatário no serviço público, ou seja, que toda a 
estrutura é sua, você não está provisoriamente no 
local, naturalmente que você vá se preocupar em 
incorporar tecnologia, em melhorar o quadro de 
servidores, tudo para o efeito de uma melhor pres-

tação de serviço ao seu público. E esse é o objetivo 
do Tribunal de Justiça, que o serviço prestado seja 
o melhor”, afirma. Conforme a juíza, há um outro 
concurso em andamento, aberto em 2015, na fase 
da apresentação de títulos. A previsão é de que as 
provas orais ocorram até a metade do ano.

Lei de Remoções
Sancionada em 2017, a Lei Federal nº 13.489 
reconhece a legalidade das remoções de regis-
tradores e notários, reguladas por meio de lei 
estadual ou do Distrito Federal, e homologadas 
pelo respectivo Tribunal de Justiça até 18 de 
novembro de 1994. A proposta, do deputado 
federal Osmar Serraglio (PMDB/PR), relatada 
pelo senador Benedito Lira (PP/AL), modificou 
a remoção dos servidores cartorários, que ago-
ra só ocorre mediante concurso de títulos e está 
restrita aos servidores que exercem a atividade 
por mais de dois anos.

 De acordo com Serraglio, a lei faz jus 
àqueles que há anos viviam sobressaltados 
com o que lhes poderia ocorrer no futuro. 
“Submeteram-se a concurso público e à legis-
lação da época e, 20 anos depois, foram sur-
preendidos com a rigidez da aplicação da lei, 
como se não tivéssemos evoluído na direção 
dos princípios da segurança jurídica, da pre-
sunção de legitimidade dos atos administra-
tivos, da razoabilidade e proporcionalidade, 
além da modulação dos efeitos, mesmo quan-
do nos defrontamos com situações de  incons-
titucionalidade de normas”, defende.

Para o deputado, a importância da lei se 
deve à uma atualização na Constituição de 1988, 
que conferiu à União a competência de dispor 
sobre a matéria. Como a ratificação não ocor-
reu pela União, os Tribunais de Justiça deram 
seguimento às normas estaduais. “A questão foi 

judicializada e decisões se sucederam no sentido 
de que os Tribunais Estaduais poderiam prosse-
guir com as regras vigentes quando da promul-
gação da Constituição. Tanto é assim que muito 
tempo se passou antes que insurgências ocor-
ressem contra os atos dos tribunais”, comenta. 
No entanto, Serraglio acrescenta que a matéria 
ainda tramita em outras esferas. “Tramitam no 
Congresso Nacional inúmeros projetos de lei 
que tratam do assunto. Isso evidencia que ainda 
remanescem aspectos que necessitam de apri-
moramento”, finaliza.

A desembargadora Íris Helena Medeiros Nogueira, ex-corregedora 
geral de Justiça do RS que, ao lado da juíza Laura Fleck, 
coordenou o certame gaúcho

Presidentes do CNB/RS, Danilo Alceu Kunzler, do Colégio Registral do RS, 
João Pedro Lamana Paiva, e do IIRGS, Claudio Nunes Grecco, ao lado da 
ex-corregedora do RS, des. Íris Helena Medeiros Nogueira

“Os exames buscam selecionar com aptidão àqueles que atenderão a sociedade 
gaúcha e, consequentemente, a qualificação deste processo seletivo tende a ser 
o aspecto mais relevante, pois buscam-se profissionais de excelência” 
Luciano de Medeiros, presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS)

Luciano de Medeiros, presidente da Comissão 
de Acompanhamento Legislativo da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seccional Rio Grande 
do Sul (OAB/RS): elogios à capacidade dos 
aprovados no concurso gaúcho

E S P E C I A L
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Foram cinco longos anos e uma dispu-
ta acirrada para preencher as 162 vagas 
disponíveis no Concurso Público para a 

Outorga de Delegações de Notas e Registros do 
Rio Grande do Sul. Em janeiro, após uma série 
de intempéries e ações judiciais, o Tribunal de 
Justiça concluiu o certame, preenchendo 108 
cartórios pelo critério de Provimento (que estão 
entrando na atividade) e 54 pelo critério de Re-
moção (que estavam em unidades menores e se 
removeram para unidades maiores).

Conheça as histórias de persistência e dedi-
cação de alguns dos novos delegatários concursa-
dos dos serviços notariais e registrais gaúchos.

Retorno às origens
Natural de Panambi, Juliana Follmer Bortolin 
Lisboa é uma das aprovadas no concurso públi-
co. Atualmente titular do Cartório de Registro 
de Imóveis de Lajeado, no Vale do Rio Pardo, Ju-
liana havia assumido, em 2006, uma unidade em 
Manaus, no Amazonas. Lá foi registradora civil 
por 12 anos. Agora, com a aprovação no certa-
me pelo critério de Provimento, volta ao estado 
de nascimento. “Com muita alegria que estou 
retornando ao meu Estado e a minha região. Es-
tou voltando a minha terra, as minhas origens, a 
minha família…”, comemora a registradora.

Antes de assumir um Cartório de Regis-
tro Civil em outro estado, a gaúcha foi profes-
sora universitária na Universidade do Vale do 
Taquari (Univates), lecionando as disciplinas 
de Direito Civil e Direito Notarial e Registral. 
Juliana havia se mudado com o marido e uma 
filha de um ano, e retorna agora com duas fi-
lhas, uma de 13 e outra de 10 anos.

O interesse pela área veio desde cedo. 
Aos 20 anos, Follmer há estudava Direito 
Notarial e Registral. “A minha dissertação de 
mestrado já foi nessa área, tenho livro publi-
cado na área. Então foi uma coisa natural, nes-
ses anos todos estudando, me dedicando. Re-
almente é minha matéria do coração”, revela.

A registradora conta que a preparação 
foi árdua e exigiu muitos anos de estudo e es-
forço. “Acredito que devemos sonhar e acreditar 
nos nossos sonhos e no nosso potencial, porque 
conseguimos chegar lá. Claro que é muita de-
dicação, muito aprendizado, muito comprome-
timento, em todas as etapas do concurso. Mas 

vale a pena, a nossa área é tão importante para 
o desenvolvimento social, para a paz social. Sou 
muito feliz por poder fazer parte dessa ativida-
de”, relata Lisboa.

Mérito da primeira colocação
Primeiro colocado no concurso público, Felipe 
Uriel Felipetto Malta ingressou pelo critério de 
Provimento e assumirá o Serviço de Registros 
Especiais de Caxias do Sul, na Serra. Ele destaca 
que a assiduidade nos estudos foi um dos pontos 
importantes para que pudesse alcançar a primei-
ra posição. “Foi bem complexo. A prova disser-
tativa foi a que mais me surpreendeu na nota, 
por eu ter me saído bem, e a prova oral a mais 

difícil, inclusive na preparação”, afirma.
Natural de Minas Gerais, Malta ante-

riormente era titular de um cartório de Notas 
e Protestos em Santa Catarina e se prepara para 
concursos públicos para registradores e notá-
rios há 15 anos. Filho de registrador e tabelião, 
o titular trabalha na área desde os 14 anos, sen-
do que também já assumiu cartório no Paraná. 

O registrador pretende encerrar a carrei-
ra na atual lotação e não mais fazer concursos 
públicos. “Gostei da cidade, uma cidade boa. 
Pretendo me aprimorar na profissão e na ativi-
dade, também tentar melhorar a estrutura física, 
o treinamento dos funcionários. A ideia é trazer 
uma evolução para a serventia”, planeja Malta.

Juliana Follmer, aprovada para o Registro de Imóveis de Lajeado

“A minha dissertação de mestrado já foi nessa área, 
tenho livro publicado na área. Então foi uma coisa 

natural, nesses anos todos estudando, me dedicando. 
Realmente é minha matéria do coração”

No Rio Grande, surge 
uma nova geração de 
notários e registradores 
Conheça as histórias de dedicação e persistência de alguns dos 162 
novos delegatários dos serviços extrajudiciais do Rio Grande do Sul



12

Paixão pelo que se faz
Também aprovado no concurso pelo critério de 
Provimento, Jean Jesse Costa de Oliveira, natural 
do Maranhão, começou a carreira jurídica como 
advogado, depois foi professor universitário em 
faculdades particulares, também na Universidade 
Federal do Maranhão. Iniciou a prática cartorária 
ainda no estado natal, seguindo para Minas Ge-
rais, Paraná e Pernambuco. O objetivo de Jesse 
também é finalizar as atividades e se aposentar no 
Estado. “Pela minha experiência em âmbito na-
cional, acredito que o Rio Grande do Sul reúne to-
das as melhores condições para proporcionarmos 
um serviço de qualidade para a população”, opina.

Oliveira assumiu o Cartório de Registro 

de Imóveis de Santo Ângelo, na região das Mis-
sões e Noroeste. Segundo ele, o Registro de Imó-
veis é a sua paixão. “Já percorri Tabelionato de 
Protesto, Tabelionato de Notas, Registro Civil, 
Títulos e Documentos, todas as especialidades, 
mas o que eu sempre me apaixonei foi o Registro 
de Imóveis. E este foi o motivo, também, de eu 
finalizar aqui, pois volto à minha especialidade, 
na qual detenho mais conhecimento e mais gos-
to de fazer”, alegra-se o registrador.

Sobre o concurso público no Rio Gran-
de do Sul, Jesse diz ter sido o mais complica-
do de todos que já havia concorrido, devido 
ao tempo de espera e a exigência das provas 
que, segundo ele, foram muito altas. “Além de 

tudo, ele [o concurso] tem este gosto especial 
de conquista, por ter sido o mais difícil para 
mim. Fiz todas as especializações, mestrado, 
doutorado, em cima da área notarial e regis-
tral, visando um maior aproveitamento do 
concurso. Então foi um estudo direcionado, 
só parando para dormir e comer”, brinca. 

Persistência e experiência
Em Eugênio de Castro, também na região das 
Missões e Noroeste do Estado, o Serviço de No-
tas e Registro Civil agora é ocupado pela nova 
titular, Caroline Regina Abreu Feijó. Natural de 
Santa Catarina, este foi o primeiro concurso em 
que a tabeliã e registradora obteve aprovação.

Iniciando na carreira cartorária em 2004, 
Feijó foi oficial substituta no cartório de Regis-
tro de Imóveis de Porto Belo (Santa Catarina) 
por 10 anos e, antes de se mudar para o Rio 
Grande do Sul, era escrevente do cartório de Re-
gistro de Imóveis de Biguaçu (Santa Catarina). 
“Para mim é um desafio assumir um Tabelionato 
de Notas, mas estou bem contente, muito feliz 
de estar vindo aqui para o Rio Grande do Sul, e 
espero exercer com bastante dedicação e afinco 
a minha profissão”, disse.

Após cinco anos de espera, desde a aber-
tura do edital, até a conclusão do certame, Feijó 
conta como se preparou. “Foi preciso bastante 
dedicação, muita disciplina e persistência, porque 
foi um concurso longo. Quando nós começamos, 
já sabemos que temos um caminho pela frente, 
com diversas provas, algumas suspensões, mas 
o importante é não desistir”, afirma a titular, que 
também ingressou pelo critério de Provimento.

“Fiz todas as 
especializações, mestrado, 
doutorado, em cima da área 
notarial e registral, visando 
um maior aproveitamento 
do concurso. Foi um estudo 
direcionado, só parando 
para dormir e comer” 
Jean Jesse Costa de Oliveira, aprovado 
para o Registro de Imóveis de Santo Ângelo

Felipe Uriel Felipetto Malta, aprovado 
para o Serviço de Registros Especiais 
de Caxias do Sul

“Foi bem complexo. 
A prova dissertativa 
foi a que mais me 
surpreendeu na nota, 
por eu ter me saído 
bem, e a prova oral a 
mais difícil, inclusive 
na preparação”

Mérito da primeira colocação
Primeiro colocado no concurso público, Felipe 
Uriel Felipetto Malta ingressou pelo critério de 
Provimento e assumirá o Serviço de Registros 
Especiais de Caxias do Sul, na Serra. Ele destaca 
que a assiduidade nos estudos foi um dos pontos 
importantes para que pudesse alcançar a primei-
ra posição. “Foi bem complexo. A prova disser-
tativa foi a que mais me surpreendeu na nota, 

por eu ter me saído bem, e a prova oral a mais 
difícil, inclusive na preparação”, afirma.

Natural de Minas Gerais, Malta an-
teriormente era titular de um cartório de 
Notas e Protestos em Santa Catarina e se 
prepara para concursos públicos para re-
gistradores e notários há 15 anos. Filho de 
registrador e tabelião, o titular trabalha na 
área desde os 14 anos, sendo que também já 

assumiu cartório no Paraná. 
O registrador pretende encerrar a 

carreira na atual lotação e não mais fazer 
concursos públicos. “Gostei da cidade, uma 
cidade boa. Pretendo me aprimorar na pro-
fissão e na atividade, também tentar me-
lhorar a estrutura física, o treinamento dos 
funcionários. A ideia é trazer uma evolução 
para a serventia”, planeja Malta.

E S P E C I A L
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Final (ou início) de uma longa jornada
Manoel Valente Figueiredo Neto, segundo colo-
cado no concurso público, é quem assume o car-
tório de Registro de Imóveis de Caxias do Sul. O 
registrador, natural do Maranhão, possui exten-
sa experiência em concursos públicos, já tendo 
prestado provas para diversos órgãos.

Neto, que também foi professor de Direito 
da Universidade Federal do Maranhão e profes-
sor de Direito e Registro de Imóveis na Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, começou a se 
aproximar da área notarial e registral através da 
advocacia, onde se encantou com a atividade e 
com o que ela tinha para oferecer. Trabalhou por 
seis anos no Ceará, como registrador, mas seguiu 
estudando para concursos de cartórios, passando 
por estados como Maranhão, Piauí, Rio Grande 
do Norte e Pernambuco.

“O concurso teve provas bem sérias, uma 
atuação bem forte do TJ/RS, que de uma maneira 
muito impessoal e imparcial, seguiu visando a le-
galidade e o ordenamento do CNJ. Obtive a apro-
vação, fiquei bastante feliz, foi uma honra, pois a 
cidade me recebeu de braços abertos e vejo que 
posso fazer um serviço muito bom”, confia.

Possuindo também formação em Letras, 
o registrador conta que possui um ritmo de tra-
balho prolongado e que pretende seguir atuando 
desta forma. “Caxias do Sul é uma cidade de pes-
soas excelentes, que têm sede de gente que tra-
balha. O meu ritmo de trabalho pessoal é muito 
extenso, e eu me orgulho e gosto disso. Costumo 
acordar cedo e dormir tarde”, conta Neto.

Segundo o registrador, a maior dificuldade 
enfrentada foi a distância da família, uma vez que 

os irmãos também estudaram para concursos e 
moram em outros estados. Mas ele segue na ten-
tativa de convencer a mãe a também se mudar 
para o Sul em definitivo. 

“Penso em questões de curto, médio e longo 
prazo. Procurarei levar uma melhoria à vida dos 
usuários, contribuir com o desenvolvimento huma-
no, desenvolvimento econômico, possibilitar que 
o Direito operacionalize a sua função econômica e 
social, e resguardar as propriedades privadas como 
um legítimo registrador de imóvel. Aqui tem o calor 
humano também, que é muito lindo. Estou muito 
feliz e acredito que meus próximos 30 anos serão 
de muito trabalho para promover o crescimento 
econômico da atividade, aliado ao desenvolvimento 
humano. Espero trazer minha tímida contribuição 
para o Rio Grande do Sul, somando com grandes 
expoentes que aqui estão”, prospecta.

“Foram sete anos de 
preparação. Comecei a 
estudar em 2010 para o 
certame, pelas notícias de 
que estavam começando 
os concursos de cartórios. 
Exigiu muita persistência” 

“Foi preciso bastante 
dedicação, muita disciplina 
e persistência, porque foi 
um concurso longo”, 

Manoel Valente Figueiredo Neto, aprovado 
para o Registro de Imóveis de Caxias do Sul

Caroline Regina Abreu Feijó, aprovada 
para o Serviço de Notas e Registro Civil 
de Eugênio de Castro

Letícia Ledur Schneider, aprovada para o 
Tabelionato de Notas de Santo Augusto

Nascimento duplo
Com o desfecho do concurso se aproximando, 
faltava apenas uma etapa para conclusão. Tudo 
pronto para a audiência de escolha, mas também 
tudo pronto para o nascimento da filha de Le-
tícia Ledur Schneider. Antonella decidiu nascer 
junto com a chegada do novo emprego da mãe. 

Grávida, com 37 semanas, restando três 
dias para a audiência de escolha, rompe a bolsa. 
“Foi uma confusão. Tive que passar uma procu-
ração para meu marido e ele que fez a escolha 
para mim, com a lista que eu havia dado. Esse 
momento do concurso, com a chegada da minha 
filha, foi muito especial e marcante na minha 
vida”, conta.

Gaúcha, natural de Três Passos, Schneider 
está à frente do Tabelionato de Notas de Santo Au-
gusto, no Alto Uruguai, o primeiro que assume. 
“Foram sete anos de preparação. Comecei a estu-

dar em 2010 para o certame, pelas notícias de que 
estavam começando os concursos de cartórios. 
Exigiu muita persistência”, comenta a nova tabeliã. 

Antes de ser aprovada no concurso, pelo 
critério de Provimento, e enquanto se preparava 
para os serviços notariais e registrais, Schneider, 

também formada em Administração, era servido-
ra pública do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). “Casamento e gravidez foram adiados em 
função do concurso, porque sempre foi um so-
nho. Meu pai é registrador e tabelião de protesto, 
então ele foi referência para mim”, completa.
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Ex-ministro da Justiça, deputado federal Osmar Serraglio (PMDB-PR), 
fala sobre a Lei nº 13.489/2017, que convalidou os concursos de 

remoções realizados sob a égide de leis estaduais.

Primeiro paranaense a ocupar 
o Ministério da Justiça, Osmar 

Serraglio valoriza a aprovação da 
Lei: “País evoluiu na direção dos 

princípios da segurança jurídica, da 
presunção de legitimidade dos atos 

administrativos, da razoabilidade 
e proporcionalidade”

“A Lei faz justiça àqueles que 
se submeteram a concursos 

públicos estaduais”

E S P E C I A L
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Sancionado no dia 6 outubro de 2017, o Pro-
jeto de Lei Complementar 80/2017, publi-
cado como Lei Federal nº 13.489/2017 no 

Diário Oficial da União reconheceu a legalidade 
das remoções reguladas por lei estadual ou do 
Distrito Federal, homologadas pelo respectivo 
Tribunal de Justiça até 18 de novembro de 1994.

A proposta do deputado federal Osmar 
Serraglio (PMDB/PR), relatada pelo senador Be-
nedito Lira (PP/AL) modificou a remoção dos ser-
vidores cartorários, que agora só ocorre mediante 
concurso de títulos e está restrita aos servidores 
que exercem a atividade por mais de dois anos.

Em entrevista à Cartórios com Você, Os-
mar Serraglio, fala sobre o secionamento da Lei 
e a importância de regular as remoções.

Cartório Gaúcho - Qual a importância da 
aprovação da Lei Federal nº 13.489/17?
Deputado Osmar Serraglio – A Lei faz justiça 
àqueles que se submeteram a concursos públi-
cos estaduais e viviam sobressaltados com o que 
lhes poderia ocorrer no futuro. Submeteram-se 
a concurso público e à legislação da época e, 20 
anos depois, foram surpreendidos com a rigi-
dez da aplicação da lei, como se não tivéssemos 
evoluído na direção dos princípios da segurança 
jurídica, da presunção de legitimidade dos atos 
administrativos, da razoabilidade e proporcio-
nalidade, além da modulação dos efeitos, mes-
mo quando nos defrontamos com situações de 
inconstitucionalidade de normas.

Cartório Gaúcho - Por que era importante regular 
as remoções realizadas no período entre a Consti-
tuição Federal e a Lei de Notários e Registradores?
Deputado Osmar Serraglio - Havia regime ju-
rídico que disciplinava a remoção dos serventu-
ários sob a égide dos Estados. A Constituição de 
1988 inovou, conferindo à União a competência 
de dispor sobre a matéria. Enquanto isso não 
foi feito, a vida não parou, os fatos como, por 
exemplo, os cartórios vagos, foram exigindo so-
luções. Os Tribunais, em diversos julgados (STF 
ADIN 865 e STJ, MS.9.337/99, MS. 10.992/99), 
admitiram o prosseguimento das normas esta-
duais e assim nomeações e remoções ocorreram. 
Somente em 1994 adveio a Lei Federal n.8.935. 

Cartório Gaúcho - Como vê o regime de remo-
ção adotado pelos Tribunais de Justiça neste 
período em que a Lei agora regulou?
Deputado Osmar Serraglio - A questão foi ju-
dicializada e decisões se sucederam no sentido 
de que os Tribunais estaduais poderiam prosse-

guir com as regras vigentes quando da promul-
gação da Constituição. Tanto é assim que muito 
tempo se passou antes que insurgências ocorres-
sem contra os atos dos tribunais.

 
Cartório Gaúcho - Qual a importância do con-
curso público para a atividade notarial a registral?
Deputado Osmar Serraglio - A relevância do 
concurso público não se evidencia somente 
para a atividade notarial. Decorre de preceito 
constitucional. Por isso mesmo, a Lei Federal 
13.489/2017 se reporta aos que ingressaram 
através de concurso público.

 
Cartório Gaúcho - Há Estados que até hoje 
realizaram apenas um ou dois concursos pú-
blicos, enquanto outros já fizeram mais de 10. 
Como avalia esta discrepância?
Deputado Osmar Serraglio - A autonomia 
estadual decorre de nosso princípio federa-
tivo. As situações e circunstâncias podem 
ser diferenciadas nos diversos estados. Para 
opinar sobre a razão de haver mais ou menos 
concursos neste ou aquele outro estado care-
ceria de dados de que não disponho.

 
Cartório Gaúcho - Acredita que esta Lei ainda pode 
ser revertida em julgamento do Poder Judiciário?
Deputado Osmar Serraglio - Penso que não. Es-
pero que eventual judicialização leve o magistrado 
a bem consultar tudo o que se carreou ao processo 
legislativo, nas duas casas representativas, assim 
como os vários precedentes judiciais que eviden-
ciam a absoluta boa-fé em que os atos foram edi-
tados. Também ninguém desconhece o princípio 
da segurança jurídica. Aliás, a Justiça Federal, em 
alguns estados, como Rio de Janeiro e Pernambu-
co, já vem se pronunciando pela nulidade das Re-
soluções n° 80 e 81/2009 do Conselho Nacional de 
Justiça por adentrarem em seara legislativa.

 
Cartório Gaúcho - Com a aprovação desta Lei, 
acredita que o sistema de ingresso e remoção 
na atividade notarial e registral estará final-
mente regulado ou ainda há algo por fazer?
Deputado Osmar Serraglio - Tramitam no Con-
gresso Nacional inúmeros projetos de lei que tra-
tam do assunto. Isso evidencia que ainda remanes-
cem aspectos que necessitam de aprimoramento. 

Cartório Gaúcho - Diversas novas leis estão 
sendo aprovadas acerca de notários e registra-
dores. Foi o caso da naturalidade e ofícios da 
cidadania e a da regularização fundiária. Por 
que esta atividade está sempre na pauta do 

Congresso Nacional?
Deputado Osmar Serraglio - O que pauta o 
Congresso Nacional é a sucessão de novidades 
da vida. Na medida em que problemas ou an-
seios surgem, é natural que se ofereça o instru-
mental legislativo que os solucione ou viabilize.

 
Cartório Gaúcho - Como avalia a importância 
da atividade dos cartórios para a sociedade? 
Deputado Osmar Serraglio - A grande relevân-
cia dos cartórios é a segurança jurídica que ofe-
recem e, com isso, limitando embates judiciais.

 
Cartório Gaúcho - O senhor esteve recente-
mente ocupando o cargo de ministro de Esta-
do da Justiça. Como avalia esta experiência?
Deputado Osmar Serraglio - Foi uma experi-
ência enriquecedora. E, no meu caso, uma honra 
diferenciada, na medida em que fui o primeiro 
cidadão paranaense a ocupar tal relevante car-
go. Trata-se de um Ministério com abrangência 
temática desconhecida do grande público. Por 
suas secretarias pode-se ter noção de seu alcan-
ce: Justiça e Cidadania, Segurança Pública (Po-
lícia Federal, Polícia Rodoviária Nacional, Força 
Nacional), Defesa do Consumidor, Política de 
Drogas, Departamento Penitenciário, Anistia, 
Funai, etc. Procurei aproximar o Congresso Na-
cional daquele Ministério. Concedi mais de 300 
audiências a parlamentares. Os problemas mais 
aflitivos ali correspondem à questão penitenciária 
e a das terras indígenas. São diários os percalços 
nessas áreas. Atendendo pedido do presidente 
Michel Temer, que para isso disponibilizou um 
bilhão de reais de recursos, iniciei os trâmites ad-
ministrativos para a construção de quatro novas 
penitenciárias federais e 25 estaduais. Também 
estava em adiantado projeto para a implantação 
das APACs em diversos estados.

“Submeteram-se a concurso público e à legislação da época e, 
20 anos depois, foram surpreendidos com a rigidez da aplicação 
da lei, como se não tivéssemos evoluído na direção dos princípios 
da segurança jurídica, da presunção de legitimidade dos atos 
administrativos, da razoabilidade e proporcionalidade”

“A grande relevância 
dos cartórios é a 

segurança jurídica 
que oferecem e, 

com isso, limitando 
embates judiciais”
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Estado do Rio Grande do 
Sul recupera 68 milhões via 
Cartórios de Protesto
Em pouco mais de dois anos, Estado duplica o número de 
títulos enviados a Protesto, atinge índice de 17% de recuperação 
de dívidas públicas e expande prática para 139 municípios

Por Caroline Paiva

P R O T E S T O
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O Estado do Rio Grande do Sul encontrou 
nos Cartórios de Protesto um mecanismo 
célere, eficaz e de baixo custo para recupe-

rar créditos que estavam perdidos ou então eram 
de difícil recuperação. Em momento de grave crise 
financeira, a Receita Estadual apostou na ativida-
de extrajudicial, para levar a protesto as certidões 
de dívida ativa e recuperar R$ 68 milhões de reais, 
com índice o elevado índice de sucesso de 17%.

As Certidões de Dívida Ativa (CDAs) são 
créditos não pagos pelos contribuintes no prazo 
fixado em lei, ou seja, é o valor originário de um 
débito a favor do governo, seja na esfera Fede-
ral,Estadual ou Municipal. Se originam da falta 
de pagamento de impostos, como IPTU devido 
a um município, ou o IPVA a um Estado, geran-
do uma certidão de débito, que comprova e tor-
na pública o não pagamento da dívida.

O sucesso Estadual alavancou a prática 
entre os municípios gaúchos, a começar pela ca-
pital Porto Alegre que, em pouco mais de dois 
anos recuperou dívidas na casa de R$ 8 milhões 
de reais. A experiência positiva se alastrou pelo 
Estado, atingindo 139 Prefeituras e outros 12 
Conselhos de Classe. 

No Rio Grande do Sul, os Protestos englo-
bam as dívidas de ICMS e outros tributos, como 
o IPVA. A prática foi incrementada por meio de 
um Termo de Cooperação Técnica entre a Secre-

taria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz RS) 
e o Instituto de Estudos e Protestos do Rio Gran-
de do Sul (Iepro) e funciona desde maio de 2016.

Dos R$ 68 milhões já arrecadados pela Re-
ceita do Estado, R$ 34 milhões já foram efetiva-
mente recebidos e mais R$ 34 milhões foram par-
celados. O valor representa um retorno de 17%, já 
que R$ 398 milhões foram enviados para protesto.

O subsecretário da Receita Estadual, Má-
rio Luís Wunderlich dos Santos, destaca o IPVA 
como aquele como maior retorno por meio do 
protesto de CDAs. Segundo o subsecretário, no 
IPVA o percentual de retorno, e neste caso se re-
fere apenas àquilo que já foi pago, está na faixa 
de 41%. “Como a dívida ativa é muito complexa, 
as pessoas comentam até da dificuldade da co-
brança. Estes são percentuais bem importantes, 
pois especialmente para o IPVA tem se revelado 
uma forma bastante efetiva de cobrança. O bus-
camos com o protesto é agregar essa ferramenta 
importante ao nosso portfólio de cobrança, pois 
já vimos resultados bem interessantes”, comenta.

Atualmente, o Estado conta com 296 
Cartórios de Protesto para atender o territó-
rio gaúcho. Estes possuem convênios com 139 
Prefeituras, 12 Conselhos de Classe, além da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Pro-
curadoria-Geral do Estado do Rio Grande do 
Sul, Procuradoria-Geral Federal, Procuradoria 

Regional da União, Receita Estadual, Tribunal 
de Justiça e Banco Central.

O presidente do Instituto de Protesto do 
Rio Grande do Sul (Iepro), Romário Pazutti 
Mezzari, acredita que, com o retorno positivo 
dos protestos em 2017, e um grande cresci-
mento no número de apresentantes públicos, 
2018 pode apresentar resultados ainda mais 
satisfatórios. “Como comparação, em 2016 
tivemos pouco mais de 1 mil CDAs apresen-
tadas para protesto e, no ano passado, foram 
mais de 150 mil. A perspectiva para esse ano é 
aumentarmos o número de prefeituras conve-
niadas, chegando ao número estimado de 300 
mil CDAs”, projeta.

Para Mário Luís Wunderlich dos San-
tos, o índice de retorno dos protestos é bas-
tante interessante, por se tratar de valores de 
dívidas mais antigas, que possuem perfil de 
já estarem inscritas em dívida ativa. “O pro-
cedimento tem ganhos que ainda podemos 
explorar na parte especial da comunicação 
com os cartórios. Esperamos que esses R$ 68 
milhões possam ser incrementados ao longo 
do tempo, com a melhoria dos sistemas. Pre-
cisamos automatizar isso e intensificar, espe-
cialmente nas dívidas de IPVA, já que está se 
mostrando muito eficiente, para que tenha-
mos um retorno ainda melhor”, completa.

“São percentuais bem 
importantes, pois 
especialmente para o 
IPVA tem se revelado 
uma forma bastante 
efetiva de cobrança” 
Mário Luís Wunderlich dos Santos, 
subsecretário da Receita Estadual

Mário Luís Wunderlich dos Santos, subsecretário da Receita Estadual, 
destacou a importância do Protesto de Títulos

Teddy Biassusi, superintendente da Receita Municipal de Porto Alegre: 
“inibir a inadimplência e reduzir o volume de execuções fiscais”

R$ 887.376.834,38União

Valores aproximados recuperados por 
meio de protestos extrajudiciais em 2017

* Valores aproximados, informados pelo subsecretário da Receita Estadual do RS

R$ 68.000.000,00Rio Grande do Sul *

R$ 6.632.905,48Porto Alegre

R$ 962.009.739,86Total recuperado
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Porto Alegre recupera R$ 6 milhões em 2017
Em Porto Alegre, a Receita Municipal obteve 
um crescimento significativo de créditos recu-
perados. Em 2016, com o início das cobranças 
por meios das CDAs, o município arrecadou R$ 
710.538,52. Já em 2017, o valor passou para R$ 
6.632.905,48. E, apenas em janeiro de 2018, já foi 
possível recuperar R$ 127.838,45. Até o final do 
ano, a Receita Municipal projeta um retorno de 
30% dos títulos que serão encaminhados.

O superintendente da Receita Municipal 
da capital gaúcha, Teddy Biassusi, considera que o 
serviço é bom e tem apresentado bons resultados. 
“O protesto extrajudicial configura-se como im-
portante ferramenta na recuperação de créditos. 
É uma forma de agilizar o pagamento das dívidas, 
contribuindo para inibir a inadimplência e redu-
zir o volume de execuções fiscais”, avalia.

De acordo com Biassusi, a capital gaúcha 
tem se destacado na recuperação da dívida ativa, 
ocupando o primeiro lugar no País, com um per-
centual de 9,88% de recuperação durante o ano 

de 2017, índice superior ao obtido pelas demais 
capitais (em uma média de 4% em 2016). “A fer-
ramenta do protesto, somada a outras ações de-
sempenhadas pela Receita Municipal, como a ne-
gativação de devedores, a cobrança por telefone, o 
envio de SMS, as propostas de parcelamentos de 
ofício, dentre outras, resultaram num crescimen-
to de 18,32% acima da inflação na arrecadação de 
dívida ativa de 2017”, comenta.

O processo de protesto de CDAs no mu-
nicípio é realizado de forma eletrônica, sendo 
selecionados e encaminhados os devedores de 
todos os tributos para o protesto. “Após o trâ-
mite normal de protesto, é dado um prazo de 
três dias úteis, a partir da intimação, para que 
o contribuinte faça a regularização da dívida. 
Caso deseje, tem a possibilidade de parcelar a 
dívida junto ao município, após a regularização 
dos emolumentos de protesto. Nesta hipótese, 
caso o contribuinte venha a ficar novamente 
inadimplente com o parcelamento, voltará a ser 
protestado”, explica o superintendente.

Títulos enviados a 
Protesto no RS

2016 2017 2018

3.151
10.405

39.566

títulos

títulos*

títulos

* Até março

* Até março de 2018

Qtde de Inscrição Estratégia CobrançaValor do Protesto
Todas Origens - Valor 
Recuperado Total

Ano do Evento 
do Protesto

Ano da 
Arrecadação

2013 201365.245 Protesto1.132.643.917,87 21.517.428,02

2014 2014368.709 Protesto4.742.199.362,98 144.269.441,55

2015 2015

2016 2016

2017 2017

2018* 2018*

Total

862.961 Protesto

1.183.135 Protesto

228.455 Protesto

3.200.661

10.527.925.597,49 481.298.046,96

44.968.019.751,16 892.536.673,18

4.168.869.015,31 260.008.196,90

69.793.985.545,05

492.156 Protesto4.254.327.900,24 259.504.080,01

O presidente do Instituto de Protesto do Rio 
Grande do Sul (Iepro), Romário Pazutti Mezza-
ri, explica que os entes públicos, municipais, es-
taduais e a União, podem apresentar livremente 
as CDAs para protesto, independentemente de 
ser celebrado ou não um convênio. “Os convê-
nios são firmados para padronizar o processo 
e assegurar aos tabeliães o direito de receber 
os emolumentos nos casos em que estabelece a 
própria lei, sendo que todo o processo é feito de 
forma eletrônica, através da Central de Remessa 
de Arquivos (CRA). Os serviços de protesto de 
títulos são de competência dos tabelionatos de 
protesto, sendo dever dos tabeliães a aceitação 
desta incumbência”, relata.

Para Mezzari, o protesto está sendo visu-
alizado pelos entes públicos como uma maneira 
rápida e eficiente para a recuperação de créditos. 

“Essa é uma atribuição nova. Estamos nos ade-
quando, tentando prestar o melhor atendimen-
to. Há que se levantar que o índice de recupera-
ção não se iguala aos títulos particulares”, opina.

O contribuinte que recebe o protesto 
pode regularizar a sua situação, realizando o 
pagamento integral ou a negociação da dívida, 
por meio de parcelamento.  Caso o devedor 
não normalize a sua situação, pode ter o nome 
incluído na lista de devedores junto a bancos e 
ao comércio em geral.

O protesto evita que os órgãos públi-
cos precisem entrar com ações judiciais para 
cobrar dívidas pequenas de contribuintes, o 
que demandaria mais tempo e mais custo, 
uma vez que a cobrança feita diretamente nos 
cartórios não tem ônus para o Estado e traz 
maior agilidade nos resultados.

Como funciona

“A perspectiva para esse ano é aumentarmos o 
número de prefeituras conveniadas, chegando ao 

número estimado de 300 mil CDAs” 
Romário Pazutti Mezzari, presidente do Instituto de Protesto do Rio Grande do Sul (Iepro)

“O protesto extrajudicial 
configura-se como 

importante ferramenta 
na recuperação de créditos. 

É uma forma de agilizar o 
pagamento das dívidas, 

contribuindo para inibir a 
inadimplência e 

reduzir o volume de 
execuções fiscais” 

Teddy Biassusi, superintendente da 
Receita Municipal de Porto Alegre

P R O T E S T O
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Valor

Valor

Valor

%

%

%

Quantidade

Quantidade

Quantidade

%

%

%

Situação 2016

Situação 2017

Situação 2018*

Regularizado total (1+2+3)

Regularizado total (1+2+3)

Regularizado total (1+2+3)

* Até março de 2018

R$ 12.204.149,34

R$ 49.071.897,71

R$ 8.912.381,28

26,91%

15,12%

12,54%

1334

13789

1603

42,34%

34,85%

15,41%

1. Quitado

1. Quitado

1. Quitado

R$2.265.421,94

R$ 16.595.815,47

R$ 1.387.620,31

5,00%

5,11%

1,95%

943

9882

812

29,93%

24,98%

7,80%

2. Parcelado (Parcelas Pagas)

2. Parcelado (Parcelas Pagas)

2. Parcelado (Parcelas Pagas)

3. Parcelado (Parcelas Vincendas)

3. Parcelado (Parcelas Vincendas)

3. Parcelado (Parcelas Vincendas)

Protestado

Protestado

Protestado

Devolvido/Outros

Devolvido/Outros

Devolvido/Outros

Enviado para protesto e recebido pelo CRA

Enviado para protesto e recebido pelo CRA

Enviado para protesto e recebido pelo CRA

Sustado

Sustado

Sustado

Total

Total

Total

R$ 45.353.395,20

R$ 324.492.859,22

R$ 71.097.629,74

100,00%

100,00%

100,00%

3.151

39.566

10.405

100,00%

100,00%

100,00%

R$ 4.593.024,63

R$ 11.689.998,89

R$ 617.068,49

R$5.345.702,77

 R$ 20.786.083,35

 R$ 6.907.692,48

R$ 23.437.439,72

R$ 238.208.836,54

R$ 24.183.793,55

51,68%

73,41%

34,01%

1529

23272

4503

48,52%

58,82%

43,28%

R$ 9.288.746,28

R$ 36.639.989,83

R$ 14.794.518,98

20,48%

11,29%

20,81%

286

2420

832

9,08%

6,12%

8,00%

–

R$ 209.653,53

R$ 23.206.935,93

0,00%

0,06%

32,64%

0

57

3467

0,00%

0,14%

33,32%

R$ 423.059,86

R$ 362.481,61

–

0,93%

0,11%

0,00%

2

28

0

0,06%

0,07%

0,00%

10,13%

3,60%

0,87%

11,79%

6,41%

9,72%

1011

6691

840

391

3907

791

12,41%

9,87%

7,60%

12,41%

9,87%

7,60%

Valor Negociado Valor já Arrecadado Negociado Sinérgico ArrecadadoValor Encaminhado

Crescimento da arrecadação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre via Protesto de Títulos

45.553.911,40 9.176.366,26 (20,14%) 3.163.168,36 1.585.710,31 710.538,52

2018*

98.237.252,19 20.950.825,04 (21,33%) 6.850.444,85 27.726.531,56 6.632.905,48

52.620.762,45

196.411.926,04 33.712.957,36 10.437.247,85 30.645.675,03 7.471.282,46

3.585.766,06 (6,81%) 423.634,64 1.333.433,16 127.838,45

2016

2017
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“O protesto tem se revelado
uma forma bastante efetiva”
Mário Luís Wunderlich dos Santos, da Secretaria da 
Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, fala sobre a 
importância da cobrança extrajudicial de dívidas

P R O T E S T O
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Integrante da Secretaria da Fazenda do Estado 
do Rio Grande do Sul no atual governo de José 
Ivo Sartori (MDB), o subsecretário da Receita 

Estadual, Mário Luís Wunderlich dos Santos fala 
para a Revista Cartório Gaúcho sobre o desempe-
nho dos protestos extrajudiciais, implementados 
em 2016 no Estado. Segundo Wunderlich, já foi 
possível arrecadar cerca de R$ 68 milhões com a 
cobrança das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

Cartório Gaúcho - Como avalia a importân-
cia do protesto de títulos de Certidões de 
Dívida Ativa (CDAs) para a recuperação de 
créditos aos órgãos públicos do Estado do 
Rio Grande do Sul?
Mário Wunderlich - Nós temos a inscrição de dí-
vida ativa, que é aquele momento em que o débito 
do contribuinte com o horário se torna adminis-
trativamente líquido e certo. A partir desse mo-
mento fica dada a certeza administrativa e essa 
dívida passa a ser trabalhada de diversas formas. 
Passamos para a Procuradoria Geral do Estado 
para execução fiscal, também inscrevemos em ór-
gãos de execução de crédito, como o Serasa. En-
tão uma outra forma de cobrança é o protesto. O 
protesto iniciou aqui em maio de 2016. De lá para 
cá nós enviamos para protesto R$ 398 milhões, 
dos quais arrecadamos R$ 34 milhões e parcela-
mos mais R$ 34 milhões. Englobando aquilo que 
já foi recebido e está sendo pago parcelado, são 
R$ 68 milhões que o Estado recebeu, represen-
tando em torno de 17% daquilo que foi enviado.

Cartório Gaúcho – Quais os principais crédi-
tos que estão sendo recuperados?
Mário Wunderlich - Como a dívida ativa é mui-
to complexa, se comenta da dificuldade de co-
brança. E estes são percentuais bem importan-
tes, pois, especialmente para o IPVA, o protesto 
tem se revelado uma forma bastante efetiva. No 

IPVA, o percentual de retorno, e neste caso ape-
nas daquilo que já foi pago, está na faixa de 41%. 
O que buscamos com o protesto é agregar essa 
ferramenta importante ao nosso portfólio de co-
brança, as maneiras como o Estado pode arreca-
dar, pois já vimos resultados bem interessantes. 
Ainda precisamos evoluir na questão do protes-
to, pois não conseguimos estabelecer uma co-
municação eletrônica no nível que gostaríamos. 
Esse é um ponto que tem que ser melhorado, 
temos que ser mais efetivos no envio das Cer-
tidões de Dívida Ativa. Já melhoramos bastante, 
mas entendemos que o potencial é maior do que 
este em torno de 17% que atingimos até agora. 

Cartório Gaúcho - Quais os resultados da uti-
lização deste instrumento?
Mário Wunderlich - São valores bastante impor-
tantes, são R$ 34 milhões que ingressaram já, do 
total que foi protestado, e mais R$ 34 milhões que 
estão negociados, ou seja, estão parcelados. A ex-
pectativa é que ao longo do período eles acabem 
entrando, o que dá então R$ 68 milhões, entre in-
gresso efetivo e parcelamento já realizado.

Cartório Gaúcho - Acredita então que ainda 
seja necessário estabelecer uma comunicação 
mais eficaz, pois assim haveria um retorno 
ainda maior?
Mário Wunderlich - Exatamente. Como os 
créditos do Estado têm volumes e quantidades 
muito grandes, precisamos ter um melhor equa-
cionamento dessa questão dos sistemas. E isso, 
infelizmente, ainda não chegou no nível em que 
queremos. Já avançou-se bastante, mas ainda é 
preciso avançar na automação do procedimento, 
para aí sim alavancar mais ainda esses resultados.

Cartório Gaúcho - Em comparação com a exe-
cução judicial, quais as vantagens da utiliza-
ção do protesto de títulos para os débitos de 
CDAs?
Mário Wunderlich - No geral, o Estado cobra 
por ano uma faixa de R$ 2 bilhões. Isso é o que 
temos cobrado nos últimos períodos. Temos 
duas formas de cobrança: a administrativa e a 
judicial. A parte administrativa é mais eficiente, 
está na faixa de R$ 1,5 milhão. Já a parte judicial 
está em torno de R$ 500 milhões de inscritos em 
Dívida Ativa. Dentro do valor que se cobra ha-
bitualmente, seja a cobrança administrativa, aqui 
na própria Secretaria da Fazenda, seja através da 
cobrança judicial, o protesto ainda tem muito po-
tencial. Por isso entendemos que tem que investir 
mais, em que pese o resultado de R$ 68 milhões 
ser bastante importante. Em relação à dívida ati-
va, que são os débitos que já tem um pouco mais 
de tempo, o valor é menor. O que buscamos com 
o protesto é ter alternativa e melhorar estes indi-

cadores através da melhoria do sistema. De qual-
quer forma, o protesto já é um sucesso, dado esses 
R$ 68 milhões que conseguimos receber. 

Cartório Gaúcho - Qual é o tempo que leva 
para recuperar uma dívida por meio de uma 
execução fiscal e o tempo que se leva por meio 
do protesto?
Mário Wunderlich - Isso varia muito. As dívi-
das ativas são dívidas que tem pelo menos 60 
dias. Mas, depende muito do valor, do perfil do 
devedor, tem uma série de pontos que vão in-
fluenciar. O que temos como regra é que con-
seguimos cobrar melhor quando cobramos em 
cima do débito, não deixando aquela dívida au-
mentar. Nestas dívidas mais recentes buscamos 
mais eficiência. Temos um indicador que busca 
cobrar em até 60 dias, isso está na faixa de 15% 
a 20%, mas depois que entra na dívida ativa o 
período fica mais alongado. No que toca a ina-
dimplência, só das dívidas que agora vão entrar 
a compensação com precatórios, são R$ 12 bi-
lhões em impostos declarados e não pagos. En-
tão a dívida ativa tem isso, é difícil de estabelecer 
um perfil porque cobramos em torno de 15% a 
20% em até os 60 dias e o restante vai ser ao lon-
go de períodos mais largos. 

Cartório Gaúcho - É possível mensurar o 
quanto o protesto de CDAs tem contribuído 
para as finanças do Rio Grande do Sul dian-
te de um quadro de crise fiscal entre os entes 
públicos?
Mário Wunderlich - Daquilo que a gente 
enviou para protesto, até agora, 17% já retor-
nou. Seja pago ou parcelado. Esse é um índice 
bastante interessante, porque são valores de 
dívidas mais antigas, que tem um perfil de já 
estarem inscritas em dívida ativa. O procedi-
mento tem ganhos que ainda podemos explo-
rar na parte especial da comunicação com os 
cartórios. Esperamos que esse R$ 68 milhões 
possam ser incrementados ao longo do tempo, 
com a melhoria dos sistemas.

Cartório Gaúcho - A Receita Estadual/Secre-
taria da Fazendo do Rio Grande do Sul tem 
algum projeto nesse sentido?
Mário Wunderlich - Sim, temos um trabalho nes-
se sentido com a Companhia de Processamento de 
Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs). 
É até um projeto que está atrasado, pois gostaría-
mos de estar com isso melhor equacionado, já que  
tivemos uma certa dificuldade de comunicação. 
O processo ainda hoje não está automatizado da 
forma como deveria. Precisamos automatizar isso 
e intensificar, especialmente nas dívidas de IPVA, 
já que está se mostrando muito eficiente, para que 
tenhamos um retorno ainda melhor. 

“Entendemos que 
o potencial é maior 
do que este em torno 
de 17% que atingimos 
até agora”

“O que buscamos com o 
protesto é agregar essa 
ferramenta importante 
ao nosso portfólio de 

cobrança, as maneiras 
como o Estado pode 

arrecadar, pois já 
vimos resultados bem 

interessantes”

“O procedimento tem ganhos que ainda podemos 
explorar na parte especial da comunicação com 
os cartórios. Esperamos que esse R$ 68 milhões 
possam ser incrementados ao longo do tempo, 
com a melhoria dos sistemas”
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Instituído pela Lei nº 9.492, de 1997, e norma-
tizado pela Lei nº 12.767, de 2012, o protesto 
extrajudicial tem proporcionado mudanças 

significativas na cobrança de tributos por meio 
do serviço prestado pelos cartórios. A prática, 
na qual as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) re-
tornam aos cofres públicos com valores que até 
então estariam perdidos, ou então passariam por 
um moroso processo judicial – no qual os órgãos 
públicos teriam ainda mais gastos - tem se expan-
dido e auxiliado no incremento da economia.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN) foi um dos primeiros órgãos a se uti-
lizarem da ferramenta do protesto de títulos para 
recuperação judicial, iniciando o procedimento 
em março de 2013. A eficiência das CDAs pode 
ser confirmada pelos números: em 2016 foi recu-
perado, por meio do protesto, o valor total de R$ 
480.716.403,77. Já em 2017, o valor recuperado 
praticamente duplicou, alcançando o patamar de 
R$ 887.376.834,38. Somente no mês de janeiro de 
2018 foi recuperado o valor de R$ 139.664.804,93.

Importante ressaltar que Inicialmente, 
Portaria do órgão limitava a cobrança a dívidas 
de até R$ 20 mil reais, expandida em 2014 para o 
teto de R$ 50 mil reais, até que em 2015 excluiu-se 

a limitação. “Tendo em vista o alto índice de recu-
peração do protesto como medida de cobrança, 
a Portaria da PGFN nº 693, de 2015, que regula-
menta o protesto, foi alterada com a exclusão de 
qualquer limite valorativo”, explica o procurador-
-geral da Fazenda Nacional, Fabrício Da Soller.

Para Da Soller, o protesto extrajudicial 
de CDAs da União configura-se em um me-
canismo de cobrança extremamente efetivo 
para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN). “Trata-se de um instrumento de 
cobrança bastante célere. Estima-se que, entre 
o envio da inscrição a protesto e o seu paga-
mento/parcelamento, transcorre-se um prazo 
de apenas três meses”, confirma.

De acordo com o procurador-geral, a 

PGFN direciona o protesto para os créditos com 
maior índice de recuperabilidade, por sua alta 
performance de eficiência. “As estratégias de co-
brança da PGFN se pautam pelo índice de recupe-
rabilidade do devedor, definido pela Portaria do 
Ministério da Fazenda nº 293, de 2017. A partir da 
análise do crédito e do devedor, é feita uma classi-
ficação da carteira, sendo definida qual a melhor 
estratégia de cobrança para cada classe”, ressalta.

Para Da Soller, um dos diferenciais do 
protesto extrajudicial de CDAs é o fato de ser 
totalmente automático. “A seleção de inscrições 
a protesto, seu envio aos tabelionatos e o recebi-
mento das respostas ocorrem de forma automá-
tica entre os sistemas da PGFN e a Central de 
Remessa Nacional (CRA)”, relata.

“A seleção de inscrições a protesto, seu envio aos 
tabelionatos e o recebimento das respostas ocorrem de 
forma automática entre os sistemas da PGFN e a Central 
de Remessa Nacional (CRA)”
Fabrício Da Soller, procurador-geral da Fazenda Nacional

União recupera 
R$ 880 milhões via Protesto
Utilizado desde 2013 pela PGFN, protesto de certidões 
de dívida ativa duplica recuperação de créditos para o 
Governo Federal e ganha respaldo do Judiciário

Protesto de CDAS

Fonte: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

1.193.559 942.105 58.077 193.377

Resultado acumulado de março de 2013 até abril de 2016

CDAs encaminhadas
para protesto

R$ 8.643.480.237,53 R$ 7.177.630.068,99 R$ 206.195.168,04 R$ 1.259.655.000,50

CDAs 
protestadas

Recuperação 
no tríduo

Recuperação
após o tríduo

251.454 (21,1%) R$ 1.465.850.168,54 (17%)
Quantidade total de 
CDAS recuperadas

Valor total de CDAS recuperadas
(pagas ou parceladas)

P R O T E S T O
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A PGFN explica que o protesto de dívidas 
permite que o órgão deixe de ajuizar execuções 
fiscais de pequeno valor, cujo volume e custo re-
lativo acarretariam uma sobrecarga ao Poder Ju-
diciário, com significativo aumento nos índices 
da taxa de congestionamento da Justiça. A efeti-
vidade do mecanismo é outro ponto que mere-
ce ser destacado (cerca de 19%), especialmente 
quando comparada aos resultados dos demais 
mecanismos de cobrança. 

Em 2010, o Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) orientou que os Tribunais de Justiça 
do País normatizassem a utilização do protesto 
extrajudicial, visando agilizar o pagamento das 
dívidas devidas ao governo. Já em novembro de 
2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF) julgou improcedente a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5135, que ques-
tionava a norma que incluía as CDAs como um 
dos títulos sujeitos a protesto. O entendimento 
do STF foi de que a utilização do protesto para 
promover a cobrança extrajudicial de CDAs é 
constitucional e legítima. 

O Plenário do STF acolheu a tese pro-
posta pelo ministro Luís Roberto Barroso para 
o julgamento. A tese fixada foi: “O protesto das 

certidões de dívida ativa constitui mecanismo 
constitucional e legítimo por não restringir de 
forma desproporcional quaisquer direitos fun-
damentais garantidos aos contribuintes e, assim, 
não constituir sanção política”.

O ministro Barroso acrescentou que o 
protesto não impede o funcionamento de uma 
empresa e que a possibilidade de a Fazenda Pú-
blica efetuar a cobrança judicial, não represen-
ta um impedimento à cobrança extrajudicial. O 
relator destacou que a redução do número de 
cobranças judiciais deve fazer parte do esforço 
de desjudicialização das execuções fiscais, pois, 
segundo levantamento do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), cerca de 40% das ações em 
tramitação no País são dessa categoria.

Novas medidas
A publicação da Lei Federal nº 13.606/2018, 
trouxe novos importantes mecanismos para 
aumentar a eficiência da recuperação dos cré-
ditos da União. Uma das principais inovações 
é a possibilidade de averbação da certidão de 
dívida ativa (CDA) nos órgãos de registro de 
bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, 
tornando-os indisponíveis. Isso significa que 

os bens de devedores da União passíveis de 
registro, como imóveis, automóveis, embar-
cações e aeronaves serão previamente iden-
tificados pela PGFN e sofrerão uma restrição 
administrativa que impede sua alienação.

Observa-se que a expropriação – perda 
da propriedade do bem para saldar a dívida 
–, continua dependendo de decisão judicial e 
que aplicações financeiras não serão atingi-
das pela medida.

De acordo com estudo elaborado pela 
Procuradoria, no período de 2012 a 2017, de-
vedores já inscritos em dívida ativa alienaram 
imóveis num montante superior a R$ 50 bi-
lhões, prejudicando a União e os terceiros de 
boa-fé que compraram esses bens.

A indisponibilidade administrativa 
também viabilizará o ajuizamento seletivo 
previsto no art. 20-C da Lei 10.522/2002, tam-
bém introduzido pela Lei nº 13.606/2018. 

Pretende-se cobrar judicialmente ape-
nas devedores com patrimônio previamente 
identificado, colaborando para desafogar o 
Judiciário, que atualmente processa mais de 
4,5 milhões de execuções fiscais ajuizadas 
pela PGFN.

“Trata-se de um instrumento de cobrança bastante célere. Estima-
se que, entre o envio da inscrição a protesto e o seu pagamento/
parcelamento, transcorre-se um prazo de apenas três meses” 

Fabrício Da Soller, procurador-geral da Fazenda Nacional

O ministro do STF, Luís 
Roberto Barroso, foi o 
relator da ADI que julgou 
constitucional e legítimo 
o protesto de CDAs
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Registro de Empresas ganhará 
novo ritmo no Rio Grande do Sul
Estimativa é de que a implantação da RedeSim no Estado, ainda 
em 2018, faça cair o prazo de registro de empresas de 79 para 
apenas 10 dias com a emissão do CNPJ no ato do registro

Por Lauriane Belmonte

R T D P J
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A Rede Nacional para a Simplificação do Re-
gistro e da Legalização de Empresas e Ne-
gócios (RedeSim) visa possibilitar que, no 

ato do registro de uma empresa no Cartório de 
Títulos e Documentos, o CNPJ da pessoa jurídica 
seja emitido no mesmo momento, por meio da 
interligação entre os sistemas, através de parceria 
firmada entre a Junta Comercial do RS, o Sebrae/
RS, a Receita Federal do Brasil, o Corpo de Bom-
beiros, a Vigilância Sanitária/RS, Meio Ambiente/
RS, Secretaria Estadual da Fazenda e Prefeituras. 

A iniciativa surgiu da necessidade de se oti-
mizar o processo de abertura de empresas no Bra-
sil, tornando-o mais ágil e fluido, integrando em 
um mesmo portal os órgãos oficiais responsáveis 
por todas as certificações para o funcionamento 
de uma empresa, promovendo assim o intercâm-
bio de informações, para que se desburocratize e 
se agilize a conclusão da instituição das pessoas 
jurídicas. A possibilidade da efetivação deste pro-
cesso de simplificação surgiu a partir da criação 
da Lei 11.598, de 3 de dezembro de 2007.

Segundo a última edição do Doing  
Business, relatório do Banco Mundial que avalia 
o ambiente de negócios em 190 economias do 
mundo, o prazo para se abrir uma empresa no 

Brasil é de 79 dias, o que coloca o País em 125º 
lugar no ranking mundial. A estimativa é de que, 
através da implantação da RedeSim, este prazo 
possa cair para entre 5 e 10 dias. 

Para o presidente do Instituto de Regis-
tro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica 
do Estado do Rio Grande do Sul (IRTDPJ/RS), 
Marco Antônio Domingues, “o projeto contri-
bui para acabar com a burocracia e fomenta o 
empreendedorismo e a economia”. “É o Estado 
cumprindo dois importantes fundamentos da 
República: não interferência e livre iniciativa. A 
RedeSim é uma realidade que veio para ficar”.

As duas primeiras fases da criação da 
Rede já foram concluídas. Mesmo assim, o 
número de Estados que a têm em pleno fun-
cionamento é pequeno, apenas seis até o mo-
mento. Segundo a Receita Federal, a terceira 
parte do projeto prevê um aplicativo coletor 
nacional, pelo qual os dados dos usuários se-
rão coletados uma única vez, sem a necessi-
dade de fornecer novamente as informações a 
cada passo da criação da empresa.

A RedeSim estabelece a normatização 
de exigências nos diversos entes envolvidos, 
gerando modelos padronizados de documen-

“O cidadão não precisará 
mais ir até a prefeitura, 

ou vir a Junta Comercial 
ou a qualquer órgão 

envolvido no processo 
de abertura de uma 

empresa. Isso é 
uma vantagem, 

uma facilitação, é a 
desburocratização e 

a modernização 
deste processo” 

Paulo Roberto Kopschina, presidente da 
Junta Comercial do Rio Grande do Sul

Paulo Roberto Kopschina, 
presidente da Junta Comercial 

do Rio Grande do Sul, que acaba 
de assumir a presidência do 

Departamento Estadual de 
Trânsito do Estado do Rio Grande 

do Sul (Detran/RS) destaca o 
avanço do projeto RedeSim
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Marco Antônio Domingues, dos Cartórios de Títulos e 
Documentos do RS: “o projeto contribui para acabar com a 
burocracia e fomenta o empreendedorismo e a economia”.

tação, evitando assim entraves na qualificação 
dos documentos. Para o empreendedor, a uti-
lização de uma única entrada para a criação 
de uma empresa diminui drasticamente a bu-
rocracia, modernizando os processos cadas-
trais, consequentemente reduzindo o tempo 
para registro e legalização de empresas. 

A Junta Comercial de cada Estado brasi-
leiro é o órgão integrador que promove a cone-
xão com os demais entes públicos. Atualmente, 
dos 497 municípios do Estado, a Rede já está em 
funcionamento em 91 Prefeituras. Para o pre-
sidente do IRTDPJ gaúcho, o principal entrave 
é o “gargalo” que ocorre quando se junta as de-
mandas de todos os sete Estados que a Junta Co-
mercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) 
atende. Ela é a atual parceira na implantação da 
RedeSim do Rio Grande do Sul, através do Pro-
grama Integrar, órgão da JUCEMG. 

“Nós retardamos um pouco o convênio 
que firmamos com a Junta de Minas Gerais, que 
é quem implantou o Integrar no RS, e eles pedi-
ram que, já que esperamos até agora, que espe-

rássemos até abril, que vem uma nova versão do 
sistema, onde isso estará muito melhor adequa-
do, tanto para os cartórios quanto para a OAB. 
Os três cartórios de Porto Alegre já estiveram 
conosco, já assinamos o convênio, ficou acor-
dado também que o processo de interiorização 
será feito com os cartórios, e o treinamento é se 
dará pela Receita Federal e conosco. Então assim 
que essa nova versão estiver pronta, vamos dar 
andamento. Se por um lado os cartórios estão 
impacientes, por outro a Junta Comercial tam-
bém está”, declarou Paulo Roberto Kopschina, 
presidente da Junta Comercial do Rio Grande 
do Sul, que acaba de assumir a presidência do 
Departamento Estadual de Trânsito do Estado 
do Rio Grande do Sul (Detran/RS).

Para o subsecretário da Receita Estadual, 
Mário Luís Wunderlich dos Santos, o Estado já 
está em um processo avançado de implantação 
da Rede, com a automatização da ligação entre a 
Secretaria da Fazendo do Rio Grande do Sul e a 
Junta Comercial/RS, assim como com as prefei-
turas gaúchas. “O Estado do Rio Grande do Sul 

está integrado na RedeSim. A Receita Estadual 
tem todo o interesse em qualquer ferramenta 
que venha facilitar a abertura de empresas, mes-
mo a inscrição dos contribuintes, ou alterações 
eventuais que venham acontecer no decorrer 
da história ou na vida dos empreendimentos, 
inclusive na questão da baixa, que é quando a 
empresa encerra as atividades, que também tem 
oportunidade interessante, e necessária, de se 
explorar”, comentou o subsecretário. 

No Estado, a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e os Cartórios de Pessoas 
Jurídicas também aguardam o início da fase 
de implantação. Os cartórios serão interliga-
dos através da Central RTDPJ-Brasil. “Toda a 
parte tecnológica da Central RTDPJ-Brasil já 
está pronta, somente aguardando a autoriza-
ção da Junta Comercial para início dos testes. 
Esperamos que ainda no primeiro semestre de 
2018 obtenhamos autorização para ingresso 
na rede”, afirmou Marco Antônio Domingues.

Para José Guilherme Antunes de Vascon-
celos, superintendente da Receita Federal do 

“Toda a parte tecnológica da Central RTDPJ-Brasil já 
está pronta, somente aguardando a autorização da 
Junta Comercial para início dos testes”

Marco Antônio Domingues, presidente do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e 
Pessoa Jurídica do Estado do Rio Grande do Sul (IRTDPJ/RS)

R T D P J
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Fonte: disponível em http://portugues.doingbusiness.org/. Acesso em 20 de novembro de 2017

“A Receita Estadual tem todo o interesse em qualquer ferramenta 
que venha facilitar a abertura de empresas, mesmo a inscrição 
dos contribuintes, ou alterações eventuais que venham acontecer 
no decorrer da história ou na vida dos empreendimentos”
Mário Luís Wunderlich dos Santos subsecretário da Receita Estadual

Brasil no Estado de São Paulo, a maior vantagem 
para o País é o avanço na modernização do pro-
cesso de abertura e regulamentação de empre-
sas, que até então ainda é muito burocrático. “A 
visão de futuro da Receita Federal tem dois pila-
res. O primeiro é a melhoria do ambiente de ne-
gócio e o segundo é a melhoria da concorrência 
leal. Tudo isso com o objetivo de inserir o Brasil 
no cenário internacional de negócios”, disse,

Segundo Kopschina, o cidadão será o 
maior beneficiário da implantação da RedeSim no 
Estado. “A entrada única de documentos, tanto na 
Junta Comercial, quanto nos Cartórios e na OAB, 
já fará toda a viabilidade da abertura da empresa. 
O cidadão não precisará mais ir até a prefeitura, 
ou vir a Junta Comercial ou a qualquer órgão en-
volvido no processo de abertura de uma empresa. 
Isso é uma vantagem, uma facilitação, é a desbu-
rocratização e a modernização deste processo”. 

Menos burocracia
Uma das promessas da RedeSim é diminuir 
drasticamente o tempo para abertura de em-

presas no Brasil. Segundo o Banco Mundial, o 
País está entre os mais burocráticos do mundo, 
e para o presidente da Junta Comercial do Rio 
Grande do Sul, a implementação da RedeSim no 
Estado, e a sua padronização nacional, influen-
ciarão diretamente na celeridade do processo. 

“Acredito na diminuição do tempo para 
abertura de uma empresa porque o Rio Gran-
de do Sul já é um exemplo disso. Hoje é pos-
sível, em uma cidade que tem sido case para o 
Brasil, que é Farroupilha, que se abra uma em-
presa em até 10 dias úteis, então com a Rede-
Sim isso vai ser possível para todo o Estado”, 
apontou Kopschina. “Para fazer a integração 
nacional, São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro estão tratando de fazer o integrador. 
Isso vai beneficiar o cidadão empresário de 
uma forma muito direta, porque no momento 
que estiver funcionando, e a nossa ideia é até 
o final deste ano, a abertura de filiais vai ser 
muito facilitada, já que não se vai exigir que 
o empresário se desloque até a cidade onde a 
filial tem que ser aberta”, complemento.

Para subsecretário da Receita Estadual, 
Mário Luís Wunderlich dos Santos, é necessário 
que o País respeite as peculiaridades de cada Es-
tado, mesmo que a padronização nacional seja 
um avanço para o crescimento do empreende-
dorismo no Brasil. “É muito importante que a 
gente consigamos fazer, dada a escala na eco-
nomia que temos, o controle no procedimento 
da abertura de uma empresa. É crucial que te-
nhamos o procedimento bem integrado, que se 
respeitem as peculiaridades culturais regionais, 
que se consiga ter os controles e os acompanha-
mentos, mas que ainda assim se facilite. É fun-
damental que o País cresça para que as pessoas 
possam empreender com mais tranquilidade”.

Existe atualmente um comitê gestor da 
RedeSim no País, no qual os Cartórios de Pesso-
as Jurídicas têm um representante, que se reúne 
periodicamente, avaliando os progressos, esta-
belecendo as regras e os padrões, além de traçar 
as metas e o cronograma para implantação, com 
o objetivo de que todo o Brasil seja integrado em 
uma plataforma única.

Doing Business 2018 segmento por área, DAF (% pontos), Brasil

Tópicos
DB 2018
Classificação

DAF
2018

DAF
2017 Variação

Global

Abertura de empresas

Obtenção de alvarás de construção

Obtenção de eletricidade

Registro de Propriedades

Obtenção de crédito

Proteção de investidores minoritários

Pagamento de Impostos

Comércio internacional

Execução de contratos

Resolução de insolvência

125

176

170

45

131

105

43

184

139

47

80

56,45

65,05

49,83

82,46

52,60

45,00

63,33

32,97

59,78

66,00

47,46

56,7

65,04

49,79

81,23

52,62

45,00

63,33

32,97

55,57

66,00

49,15

0,38

0,01

0,04

1,23

0,02

–

–

–

4,21

–

1,69
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Linha do Tempo RedeSIM

Se cadastrar na Central 
RTDPJ Brasil (www.

rtdbrasil.com.br),

Estados que est„o sendo 
integrados ‡ RedeSIM:
Acre
Cear·
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Pernambuco
Roraima
S„o Paulo
Sergipe

LanÁamento do Sistema de Registro 
e Licenciamento de Empresas (RLE) 
com consulta de viabilidade de 
localizaÁ„o da empresa e a LicenÁa de 

empresas de Baixo Risco, sem precisar 
comparecer aos ” rg„os.  Atualmente 
funciona apenas em BrasÌlia, pois 
demanda a integraÁ„o estadual e 
municipal.

IntegraÁ„o da RedeSIM disponÌvel em 
Juntas Comerciais dos estados: Acre

IntegraÁ„o da RedeSIM no cartÛrio do 
Rio de Janeiro

LanÁamento do processo de 
abertura de empresas voltado ao 
Microempreendedor Individual (MEI), 
com um tr‚mi te especial de registro 

PromulgaÁ„o da Lei n∫ 11.598 com 

integraÁ„o do processo de registro e 
legalizaÁ„o de empres·rios e pessoas 
jurÌdicas no ‚mbi to da Uni„o, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
MunicÌpios.

2007

2009

2010

2014

2015

2016
Õndice de IntegraÁ„o no Brasil: 48,24%
Estados que oferecem 
o serviÁo via RedeSIM:
Alagoas
Amap· 
Amazonas
Bahia
Distrito Federal
EspÌrito Santo
Goi·s
Maranh„o
Minas Gerais 
Par·
ParaÌba
Paran·
PiauÌ
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul 
RondÙnia
Santa Catarina

Fonte: SEBRAE

Crescimento do Empreendedorismo no Brasil

2006 1,3 mi

2007 1,9 mi

2008 2,9 milhıes

2009 3,4 milhıes

2010 4,4 milhıes

2011 5,9 milhıes

2012 7 milhıes

2013 8,2 milhıes

2014 9,5 milhıes

2015 10,6 milhıes

Amplitude de 
atendimento RedeSIM

IntegraÁ„o nacional
Fonte: SMPE e IRTDPJBrasil

CartÛrios de 
Registro de TÌtulos 
e Documentos de 

Pessoa JurÌdica

2200

Juntas 
Comerciais
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O que o empreendedor precisa fazer?

Seguir os passos 
tÈcnicos disponÌveis na 
ferramenta e gerar um 

protocolo,

Levar o protocolo com 
a documentaÁ„o no 

cartÛrio.

28
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2016 48,2 milhões

Fonte: SEBRAE
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Como a RedeSim funciona

1. 2. 3.

A partir do momento em que se tem a aprovação de todos os envolvidos, solicita-se que o empreendedor compareça no 
órgão de registro levando a documentação contratual da empresa a ser registrada. Nesta ocasião, a prefeitura expede o 
alvará, a Sefaz emite a inscrição estadual, e a Receita Federal expede o CNPJ.

O procedimento é o mesmo a partir do momento em que os Cartórios e a OAB estiverem integrados. 

Para sociedade empresária 

Para sociedade simples ou advogados 

Fazer o registro através do DBE 
(Documento básico de entrada) no 
portal da RedeSim (neste momento 
inicia-se uma análise prévia de 
viabilidade do nome da empresa e do 
objeto pelo órgão de registro);

A prefeitura analisa a permissão 
de funcionamento conforme o 
local de sede pretendido; 

A Sefaz (Secretaria da Fazenda) 
analisa o quadro de sócios, verificando 
impedimentos de ordem tributária. 
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“Os serviços dos cartórios 
representam segurança jurídica”
Um dos principais nomes da rede RBS de comunicação, o ex-promotor de Justiça 
Claudio Brito fala sobre a importância dos serviços extrajudiciais para a sociedade

Por Caroline Paiva

E S P E C I A L
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Formado em Direito pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Cláudio Brito foi promotor de Justiça du-

rante 18 anos, também professor universitário 
de Direito Penal e Processo Penal na Universi-
dade Luterana do Brasil (Ulbra) e na Univer-
sidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). 

Brito atualmente exerce a função de jorna-
lista no Grupo RBS, atuando como comentarista, 
radialista, apresentador e colunista em veículos 
como a Rádio Gaúcha e o jornal Zero Hora.

Leia abaixo a íntegra da entrevista concedi-
da com exclusividade à Revista Cartório Gaúcho.

Cartório Gaúcho - Qual a importância que 
atribui aos serviços oferecidos pelos cartó-
rios? Acredita que este modelo, de serviço pú-
blico prestado por entes privados, segue fun-
cionando de forma efetiva?
Cláudio Brito - Os serviços dos cartórios 
representam segurança jurídica e tempo ra-
zoável. Nenhuma dificuldade pelo fato de se 
tratar de exercício por entidades privadas. A 
fiscalização correicional pelo Judiciário e a 
atenção permanente do Ministério Público 
asseguram credibilidade absoluta à prestação 
de serviço público pelos cartórios.

Cartório Gaúcho - O Rio Grande do Sul finali-
zou o primeiro concurso público para delega-
ção de novos titulares de cartórios no modelo 
estabelecido pelo CNJ, trazendo pessoas de 
todo o País para o Estado e excluindo titula-
ções por interinos. Qual a importância deste 
avanço? Quais melhorias presume serem rea-
lizadas após o ato?

Cláudio Brito - O concurso público é o instru-
mento adequado para que titulares dos cartórios 
sejam investidos e recebam a delegação. É o con-
curso público que reveste o notário e o registra-
dor da qualificação que resultará na fé pública de 
que gozam seus atos de ofício.

Cartório Gaúcho - O concurso público, aber-
to a qualquer bacharel em Direito, possui fase 
de provas objetivas, dissertativas, exame oral 
perante banca de desembargadores do TJ-RS, 
exame psicotécnico e de títulos sobre todas as 
áreas do Direito. Qual importância desta pre-
paração e capacitação para o serviço que será 
prestado às comunidades?
Cláudio Brito - A significação da trajetória 
percorrida pelos aprovados no concurso é a ga-
rantia de que foram respeitados princípios cons-
titucionais indispensáveis, na medida em que 
o certame respeita isonomia, impessoalidade, 
transparência e legalidade, entre outros.

Cartório Gaúcho - O Colégio Registral do RS 
e o Instituto de Registro Imobiliário do Rio 
Grande do Sul (IRIRGS) possuem um projeto 
para implantação da Central de Registro de 
Imóveis do Rio Grande do Sul (CRI-RS). A 
ideia da CRI-RS é que alguns dos serviços dos 
cartórios de registro de imóveis, como pesqui-
sas, buscas e visualização possam ser feitas on-
line. Você já conhecia a proposta? Como ana-
lisa este projeto, que aguarda sanção do Poder 
Judiciário gaúcho?
Cláudio Brito - Vejo como irreversível a ten-
dência à modernidade. Os cartórios devem ado-
tar medidas de inovação. Há segurança absolu-
ta no uso dos meios que hoje são disponíveis e 
cada vez mais são aperfeiçoados. A celeridade 
dos procedimentos não ameaçará a segurança 
jurídica, tanto quanto já ocorre nos procedi-
mentos judiciais.

Cartório Gaúcho - O Provimento nº 66/2018, 
de 25 de janeiro, editado pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), autoriza os cartó-
rios de registro civil de todo o País a presta-
rem novos serviços mediante convênios com 
órgãos públicos e privados. Ele permitirá, 
dentre outras atividades, a emissão de pas-
saportes, RGs e CPFs por cartórios de todos 
os municípios do Estado, evitando que as 
pessoas tenham que se deslocar aos gran-
des centros para a emissão de documentos. 
Como você analisa esta possibilidade? Qual 
importância atribui a este novo serviço?

Cláudio Brito - A resposta é simples e direta: 
quero, com urgência, poder usar as facilidades 
autorizadas pelo Provimento referido. 

Cartório Gaúcho - O RS foi o primeiro Estado 
a implantar um modelo – agora autorizado a 
todo o Brasil – com a prática da inspeção vei-
cular pelos CRVAs. Como avalia este serviço 
no Estado em comparação ao que era prestado 
pelo Poder Público?
Cláudio Brito - Ainda não utilizei o serviço da 
inspeção veicular pelos CRVAs, mas sei que seus 
resultados são muito bons. Certamente será me-
lhor cada vez mais.

Cartório Gaúcho - Como vê o fenômeno da 
desjudicialização de atos (divórcios, inventá-
rios, usucapião, apostilamento), que agora es-
tão migrando para cartórios e vem ajudando 
a desafogar as atividades do Poder Judiciário?
Cláudio Brito - Reduzir a judicialização e desa-
fogar as varas judiciais e os tribunais é tudo o que 
se pode pretender no cotidiano de nossas vidas.

Cartório Gaúcho - Ao contrário do que se 
divulga, cartórios não existem só no Brasil. 
O mesmo modelo brasileiro está presen-
te em 87 países do mundo que praticam o 
Direito do tipo latino. Estes representam 15 
dos 19 países do G20, representando 2/3 da 
população mundial e mais de 60% do PIB 
mundial. Em sua visão, como combater esta 
visão incorreta da atividade?
Cláudio Brito - Comunicação é o caminho. A 
sociedade deve ser adequadamente informa-
da das possibilidades e excelência dos serviços 
prestados pelos cartórios. E sempre será impor-
tante que nossos cidadãos tenham conhecimen-
to da realidade, plenamente. Por que não dizer 
“faça como os suíços, franceses, alemães e italia-
nos... Procure um cartório quando quiser prati-
car atos de Direito que repercutem em sua vida 
profissional, familiar e pessoal.” 

“A fiscalização 
correicional pelo 

Judiciário e a atenção 
permanente do 

Ministério Público 
asseguram credibilidade 

absoluta à prestação 
de serviço público 

pelos cartórios”

“Reduzir a judicialização e desafogar 
as varas judiciais e os tribunais é 
tudo o que se pode pretender no 
cotidiano de nossas vidas”

“É o concurso público que reveste o 
notário e o registrador da qualificação 
que resultará na fé pública de que 
gozam seus atos de ofício”

“Comunicação é o caminho. 
A sociedade deve ser 

adequadamente informada 
das possibilidades e 

excelência dos serviços 
prestados pelos cartórios”
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CNJ regulamenta 
multiparentalidade e fertilização 
in vitro direto no Registro Civil
Provimento nº 63 trouxe diversas inovações buscando a 
simplificação de procedimentos. Certidões também ganham 
padronização nacional e novos campos obrigatórios.

Por Lauriane Belmonte

R E G I S T R O  C I V I L 
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O Provimento nº 63, editado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) em novembro 
de 2017, instituiu novas regulamentações 

relativas aos modelos de certidões de nascimen-
to, casamento e óbito. Tais determinações pas-
saram a valer em todo o País, implementando 
modelos únicos que passaram a ser adotados pe-
los Cartórios de Registro Civil de todo o Brasil. 

Além da padronização nacional, a nor-
ma trouxe duas grandes inovações: o reconhe-
cimento voluntário e a averbação da paterni-
dade e maternidade, assim como o registro de 
nascimento e emissão da respectiva certidão 
dos filhos tidos por reprodução assistida, am-
bas diretamente em cartório, sem a necessida-
de de autorização judicial. 

“Esse Provimento trata de uma ampla mo-
dernização do Registro Civil e veio reunir outros 
provimentos da Corregedoria Nacional, mas 
também trazer inovações e modernização”, co-
mentou o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional 
de Justiça, Márcio Evangelista Ferreira da Silva, 
autor desta e de outras duas normas da Correge-
doria, que dispõem respectivamente sobre a uni-
formização dos procedimentos para a aposição 
de apostila no âmbito do Poder Judiciário, e sobre 
a regulamentação da Usucapião Extrajudicial.

O texto trouxe ainda a obrigatoriedade do 
lançamento do número do Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) em todos os registros e certidões, 
bem como alterações no campo de filiação, para 
a indicação dos nomes dos pais, que podem ser 
heterossexuais ou homossexuais, assim como a 
substituição de avós maternos e paternos pela 
nomenclatura ascendentes. 

“O CPF é necessário nas certidões por-
que será a base da Identificação Civil Nacional 
(ICN), então temos que começar a ter uma base 
limpa”, explicou Evangelista. A inclusão do CPF 
em certidões de nascimento, casamento e óbito 
passou a ser obrigatório a partir do dia 14 de no-
vembro de 2017, mas o procedimento já vinha 
sendo adotado no Rio Grande do Sul pelos re-
gistradores civis do Estado, de forma facultativa, 
desde maio de 2016. A averbação de CPF é gra-
tuita para qualquer pessoa, independentemente 
da condição socioeconômica.

O campo Naturalidade também sofreu 
alteração, dando aos pais a opção de escolher 
entre o local de nascimento do filho, ou de onde 
a família reside, como sendo a cidade natural da 
criança a ser registrada, mudança prevista pela 
Lei Federal nº 13.484/17. A partir do Provimen-

to também se criou um quadro onde serão lan-
çados os demais documentos, como RG, CNH, 
Passaporte, e que poderão ser emitidos pelos 
Cartórios de Registro Civil, agora nominados 
como Ofícios da Cidadania. A previsão para o 
início da emissão de outros tipos de documen-
tos nos cartórios do Estado é de que aconteça 
ainda no primeiro semestre de 2018, segundo 
João Pedro Lamana Paiva, presidente do Colégio 
Registral do Rio Grande do sul.

Paternidade e maternidade socioafetiva 
A paternidade e maternidade socioafetivas, foram 
regulamentadas pelo Provimento após decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ). A regulamentação 
prevê que o reconhecimento da paternidade ou 
maternidade socioafetivas se dê diretamente no 
Registro Civil de Pessoas Naturais, sem a judicia-
lização do ato através de ação no Poder Judiciário. 

Para a advogada, especialista em direito de 
família e membro do Instituto Brasileiro do Di-
reito de Família (IBDFam), Maria Berenice Dias, 
a medida adotada através do Provimento “é um 
grande passo, mas ainda tímido. Houve uma mu-
dança de paradigmas, provocada muito pelo IB-
DFam, que daquele vínculo biológico, partiu para 
o reconhecimento, e uma maior valorização, da 
filiação socioafetiva em relação a biológica”, disse.

Criado pelo pai socioafetivo desde os seis 
meses de idade, o morador da cidade de Sole-
dade, Rio Grande do Sul, Candido Nunes, hoje 
com 36 anos, passou a assinar o sobrenome do 
pai afetivo João Borges dos Santos Brum, após o 
registro da paternidade socioafetiva no cartório 
de Registro Civil da cidade, no dia 6 de abril. 

João, atualmente com 74 anos de idade, 
tinha a guarda do filho desde que tinha 39 anos, 
em 1982, quando foi firmado um termo de guar-
da. Segundo o pai, Candido já era filho de cora-
ção, não sendo diferente de nenhum dos outros 
três filhos biológicos, e mesmo sem a consan-
guinidade, sempre foi o mais apegado dentre os 
quatro filhos, “o que mais cuida de mim”, decla-
rou emocionado após o ato de registro. 

Para a titular do Cartório, Joana D’arc de 
Moraes Malheiros, o ato de registro de mater-
nidade ou paternidade socioafetivos vai muito 
além da regularização civil, “o registro de uma 
relação sociafetiva significa a averbação de emo-
ções e sentimentos nos livros dos cartórios. Re-
gistramos o direito à felicidade, mas com segu-
rança jurídica” comentou a registradora.

Em casos relativos à multiparentalidade, 
o Provimento aponta que, mesmo havendo um 
pai e mãe biológicos, possam ser acrescidos pais 
socioafetivos. Assim, havendo um pai biológico 
poderá ser acrescido um pai socioafetivo; ha-
vendo uma mãe biológica poderá ser acrescida 
uma mãe socioafetiva. Entretanto, o Provimento 
estabelece que fica limitado a dois pais e duas 
mães em cada registro. Outro ponto importante 
é a concordância dos pais biológicos para que 
haja o reconhecimento socioafetivo em registro 
que consta filiação parentalidade biológica.

Para o promotor da Vara de Registros Pú-
blicos de Porto Alegre, Milton Fontana, a me-
dida vem ao encontro do andar natural da vida 
civil, desburocratizando atos corriqueiros que 
podem ser resolvidos diretamente em cartórios.  
Ainda assim, ele traz algumas preocupações do 

Ministério Público, relativas ao direito sucessó-
rio. “Uma pessoa, por ter uma paternidade so-
cioafetiva, tem direito a duas heranças? A aqui-
sição de uma nova paternidade ou maternidade 
socioafetiva implica na cessação da paternidade 
anterior? A responsabilidade continua? Ou não 
continua? Como se resolve a irrevogabilidade da 
decisão? Então veja que são aspectos novos que 
há necessidade de análise”, pontuou.

O Provimento aponta que este reconheci-
mento, mesmo que socioafetivo, acarreta os mes-
mos direitos e obrigações legais perante o filho, que 
também goza dos mesmos direitos de um herdeiro 
biológico ou adotivo. O ponto mais polêmico en-
tre os juristas é o tratamento deste reconhecimento 
voluntário da paternidade ou maternidade como 
irrevogável, podendo somente ser desconstituído 
pela via judicial. Se o filho for maior de 12 anos, 
o reconhecimento da paternidade ou maternidade 
socioafetiva exigirá o seu consentimento.

“Houve uma mudança de 
paradigmas, que daquele 
vínculo biológico, partiu 
para o reconhecimento, e 
uma maior valorização, da 
filiação socioafetiva em 
relação a biológica”

“São vários aspectos que 
eu vejo com preocupação, 

ou alguma restrição, 
inclusive a própria questão 

da irrevogabilidade”

Maria Berenice Dias, desembargadora 
aposentada do TJ/RS e advogada

Milton Fontana, promotor da Vara de 
Registros Públicos de Porto Alegre

Maria Berenice Dias, desembarga-
dora aposentada e hoje advogada 
elogia as mudanças

Cartório de Soledade registra o primeiro caso de paternidade 
socioafetiva com base no novo procedimento instituído pelo 
Provimento nº 63 do CNJ
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O promotor da Vara de Registros Públicos 
de Porto Alegre, Milton Fontana observa os re-
flexos que a multiparentalidade pode ter no co-
tidiano das famílias. Para ele, as pessoas podem 
tomar a decisão de registro no calor do momen-
to, sem compreender completamente a dimen-
são do que isso significa ou causa em relação aos 
aspectos sucessórios ou previdenciários. “São 
vários aspectos que eu vejo com preocupação, 
ou alguma restrição, inclusive a própria ques-
tão da irrevogabilidade. Na verdade, não existe 
norma legislativa que preveja essa irrevogabili-
dade, como, um provimento? Eu acho que não”. 
Para a juíza Corregedora do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, desembargadora Denise 
Oliveira Cezar, os titulares dos cartórios são pes-
soas extremamente bem preparadas, que passam 
por um concurso público com nível de exigência 
dos mais altos no País, o que traz segurança para 
a população e torna inevitável a atribuição de 
cada vez mais atividades, desjudicializando atos 
e desafogando o Judiciário. “Não é outra a razão 
de diversos outros atos jurídicos estarem sendo 
atribuídos aos serviços notariais e registrais, por 
meio de leis, e mesmo de decisões do CNJ, como 
os divórcios, inventários e alteração em questões 
de estado, o que revela o reconhecimento da se-
gurança e eficiência, e se constituem em exem-
plo manifesto do relevante préstimo da ativida-
de registral e da credibilidade de seus titulares”.

Para Márcia Fidelis, registradora em Minas 
Gerais, especialista em Direito Registral e Nota-
rial, e presidente do Instituto Brasileiro de Direito 
Registral (IBDR) a norma permite e dá segurança 

para que os registradores civis coloquem a mul-
tiparentalidade em prática na vida cotidiana dos 
cidadãos. “Hoje a família está centrada no desen-
volvimento pessoal de cada um dos sujeitos que a 
compõem. O fator primordial para a formação do 
vínculo é o afeto, respeitando a diversidade nas 
formações familiares”, destacou.

Barriga de aluguel e reprodução assistida 
Anteriormente ao provimento, havia uma 
discordância nas normas de Registro Civil de 
crianças concebidas através de técnicas de re-
produção assistida ou barriga de aluguel. En-
quanto o Conselho Federal de Medicina exigia 
o anonimato dos doadores de gametas ou da 
parturiente, o Conselho Nacional de Justiça 
exigia as informações, levando o ato de regis-
tro destas crianças para o âmbito judicial.

Segundo o presidente do Conselho Regio-
nal de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), 
Fernando Weber Matos, a reprodução assistida, 
por ser um ato médico, encontra-se sob guarida 
da legislação médica, que tem o sigilo como uma 
de suas bases éticas, sendo assim, os doadores 
não devem conhecer a identidade dos receptores, 
e vice-versa. “A Resolução do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) Nº 2.168/2017, que regula a 
prática, determina que deve ser mantido, obriga-
toriamente, o sigilo sobre a identidade dos doa-
dores e dos receptores de gametas e embriões. Em 
situações especiais, informações sobre os doado-
res, por motivação médica, podem ser fornecidas 
exclusivamente para médicos, resguardando-se a 
identidade civil do(a) doador(a)”. 

Para o juiz auxiliar da Corregedoria Na-
cional de Justiça, Márcio Evangelista Ferreira 
da Silva, o Provimento nº 63 adaptou a norma à 
diretiva redigida pelo Conselho Federal de Me-
dicina. “Se o Conselho Federal de Medicina, que 
trata da reprodução assistida, entende que não 
há necessidade disso, nós, que somos juristas, 
não temos que exigir a identificação”.

A norma contempla a possibilidade de 
registro de nascimento diretamente no Registro 
Civil de crianças nascidas através de técnicas de 
reprodução assistida, como barriga de aluguel, 
inseminação artificial ou doação de gametas. “O 
Provimento tenta suprir algumas lacunas dessa 
matéria. É um dos temas mais importantes no 
Direito de Família sobre o qual não há legislação 
nenhuma. Hoje nós vivemos sobre o julgo do  
Conselho Federal de Medicina e agora das nor-
mas administrativas do Registro Civil, que vem 
nessa tentativa de suprir essa lacuna do legisla-
dor, que é importante e ao mesmo tempo grave, 
porque nos deixa numa situação de insegurança 
jurídica”, diz Mário Luiz Delgado, presidente da 
Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto 
Brasileiro de Direito de Família (IBDFam).

Para a advogada Maria Berenice Dias, 
as pessoas envolvidas têm que ter o direito 
de buscar o reconhecimento ou o direito ao 
anonimato. “Essa alteração de concordâncias 
entre o CNJ e o Conselho Federal de Medicina 
foi provocada também pelo IBDFam. Existia 
uma incompatibilidade injustificável entre 
essas normas e resoluções, e este provimento 
veio elucidar antigas situação” finalizou.

“O CPF é necessário 
nas certidões porque 

será a base da Identificação 
Civil Nacional (ICN), então 

temos que começar a 
ter uma base limpa”

“O fator primordial para 
a formação do vínculo 
é o afeto, respeitando 

a diversidade nas 
formações familiares”

Márcio Evangelista Ferreira da Silva, juiz auxiliar 
da Corregedoria Nacional de Justiça

Márcia Fidelis, registradora em Minas Gerais 
e presidente do Instituto Brasileiro de 

Direito Registral (IBDR)

O juiz Márcio Evangelista Ferreira da Silva, autor da norma que 
simplificou a realização de atos direto no Registro Civil

Milton Fontana, promotor da Vara de Registros Públicos de Porto Alegre 
vê as mudanças com reservas: “há necessidade de análise”

R E G I S T R O  C I V I L 
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Com o objetivo de integrar, de forma ele-
trônica, os serviços prestados pelos car-
tórios de Registro de Imóveis do Estado, 

as entidades registrais gaúchas desenvolveram 
a Central de Registro de Imóveis do Rio Gran-
de do Sul (CRI-RS), plataforma que permitirá a 
empresas, órgãos públicos, registradores ou ci-
dadãos que utilizam os cartórios, acessar, em um 
ambiente único e centralizado, as informações e 
serviços de que necessitam, de forma ágil, segu-
ra e com segurança jurídica.

A ideia da CRI-RS nasceu no Colégio Re-
gistral do Rio Grande do Sul e tem se desenvol-
vido no Instituto de Registro Imobiliário do Rio 
Grande do Sul (IRIRGS), criado em dezembro 
de 2017. O projeto tem base na Lei 11.977, de 
julho de 2009, que possibilita a prestação de ser-
viços registrais pela internet, tais como a busca, 
a localização e visualização de registros. A lei foi 
normatizada pelo Provimento 47/2015, do Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ), que determina 
as responsabilidades da classe registral frente a 
esta nova modalidade de trabalho.

Para o presidente do Instituto de Regis-
tro Imobiliário do Brasil (Irib), Sérgio Jacomi-
no, a iniciativa segue o padrão e o modelo que 
já encontra-se estabelecido em outros estados, 
como em São Paulo. “O projeto é muito impor-
tante e representa um passo essencial, mas não 
suficiente, para dotar o País de um verdadeiro 
sistema de registro de imóveis eletrônico. As 
centrais representam um canal de acesso aos 
registros prediais baseado em meios eletrônicos. 
Será possível encaminhar títulos a registro, bem 
como requerer informações e certidões eletrô-
nicas. Elas são uma importante interface entre 
os cartórios e a sociedade, o Poder Público e os 
cidadãos, oferecendo a possibilidade de inter-
câmbio de dados sem que o usuário precise sair 
de sua casa ou repartição pública”, relata.

Central de Registro de 
Imóveis: uma alternativa ao 
alcance das mãos
Projeto que aguarda normatização do Poder Judiciário gaúcho 
visa implantar serviços eletrônicos imobiliários ao cidadão e 
órgãos públicos do RS

“Uma central integrativa 
de informações, de forma 
eletrônica, irá facilitar 
a vida de empresas, 
advogados, registradores, 
tabeliães e usuários em 
geral, de forma segura e 
com validade jurídica”
Shana Dora Gomes, advogada do Conselho de 
Grupo de Estudo da Associação Gaúcha dos 
Advogados do Direito Imobiliário Empresarial

Por Caroline Paiva

R E G I S T R O  D E  I M Ó V E I S 
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Atualmente, o Rio Grande do Sul conta 
com 220 cartórios de Registro de Imóveis, sen-
do que destes, 90 já aderiram voluntariamente à 
CRI-RS. Os que ainda não aderiram aguardam o 
Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do 
RS (CGJ-RS) para iniciarem a operação. Com 
a adesão destes 90 estabelecimentos, 4 milhões 
de matrículas já estão disponíveis para consulta 
online na CRI-RS. Só em Porto Alegre, das seis 
serventias de Registro de Imóveis, quatro já uti-
lizam o serviço.

Acesso e territorialidade
O acesso à CRI-RS é universal, podendo ser uti-
lizada tanto por pessoas físicas ou jurídicas, as-
sim como registradores e servidores dos Poderes 
Executivo e Judiciário (magistrados, corregedo-
res, etc). Qualquer pessoa ou entidade que tenha 
acesso à internet poderá usufruir da tecnologia da 
CRI-RS para uso dos serviços disponibilizados.

Diretor da Divisão de Inteligência Finan-
ceira da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o 
delegado Filipe Borges Bringhenti, da Delegacia 
de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro, 

considera que um projeto que permita que ór-
gãos públicos pesquisem e obtenham informa-
ções de propriedades de bens imóveis, de forma 
online, é de ampla importância. “Uma Central 
de Registro de Imóveis seria de grande valia para 
as investigações da Polícia Civil, na medida em 
que poderíamos pesquisar a existência de patri-
mônio de criminosos, sem a necessidade de se 
oficiar cada registro existente em cada municí-
pio. Hoje, muitos investigados conseguem man-
ter bens ocultos investindo em imóveis que se 
localizam em municípios não suspeitos e que, 
por isso, não são alvos de pesquisa” opina.

Atualmente, os cartórios de Registro de 
Imóveis são divididos por zonas, o que resulta 
na obrigatoriedade de deslocamento físico até 
os estabelecimentos para a busca das certidões 
e matrículas das propriedades. Com a CRI-RS, o 
cidadão poderá consultar um imóvel sem preci-
sar ir em todos os cartórios daquele município, 
bastando realizar o procedimento online.

Conforme o presidente do IRIB, Sérgio 
Jacomino, assim como os caixas eletrônicos não 
podem ser considerados como os bancos, já que 
dependem de uma complexa infraestrutura de ba-
ck-office, as centrais não podem ser consideradas 
os cartórios em si. “Elas são um importante ramal 
do SREI (Sistema de Registro de Imóveis eletrôni-
co - Lei 11.977, de 2009, e Lei 13.465, de 2017), que 
representam uma infovia que leva aos cartórios in-
formações e dados, permitindo o intercâmbio com 
os utentes. É um passo fundamental no processo 
de informatização dos cartórios do Estado, mas 
não o fim do processo”, afirma.

Desenvolvimento
Os cartórios que desejarem aderir ao sistema 
não precisarão migrar para um novo ambiente 
tecnológico. A Central foi desenvolvida de for-
ma a que se integue com todos os sistemas infor-
matizados já existentes nos ofícios de Registro 
de Imóveis, através de comunicação webservice.

Os cartórios terão a possibilidade de in-
tegrarem seus sistemas com a CRI, para que 
possam importar as tarefas a serem realizadas, 
tornando o processo de cada solicitação mais 
rápido, ágil e eficiente. Todas as informações 
necessárias para as empresas fornecedoras de 
softwares adaptarem seus sistemas para a inte-
gração com a Central estarão disponíveis em um 

manual técnico, que deve ser solicitado ao supor-
te da CRI-RS ou ao Colégio Registral do RS.
Para o manejo do sistema, os funcionários das 
serventias têm sido constantemente qualificados, 
já tendo sido realizados sete Workshops no RS, vi-
sando o treinamento para a utilização da Central. 

A advogada do Conselho de Grupo de Es-
tudo da Associação Gaúcha dos Advogados do 
Direito Imobiliário Empresarial (Agadie), Shana 
Dora Gomes, acredita que a CRI-RS represen-
ta um avanço para o Estado, pois disponibili-
za um serviço integrado com mais agilidade e 
eficiência, contribuindo também para unificar 
entendimentos entre os próprios registradores. 
“A facilidade e a comodidade serão os benefí-
cios mais evidentes para os usuários. O mundo 
profissional exige uma agilidade frenética e a es-
trutura dos registros ainda é antiquada para as 
exigências do mundo moderno”, avalia. 

Sérgio Jacomino, presidente do Irib: “a sociedade digital é uma realidade” Alexandre Machado Schuler, gerente de 
adimplência da CEF destaca os benefícios que o 
procedimento eletrônico trará à sociedade

“Uma Central de Registro 
de Imóveis seria de 
grande valia para as 
investigações da Polícia 
Civil, na medida em que 
poderíamos pesquisar a 
existência de patrimônio 
de criminosos, sem a 
necessidade de se oficiar 
cada registro existente 
em cada município” 

Filipe Borges Bringhenti, delegado diretor da 
Divisão de Inteligência Financeira da Polícia 
Civil do Rio Grande do Sul

Shana Dora Gomes, advogada do Conselho de 
Grupo de Estudo da Associação Gaúcha dos 
Advogados do Direito Imobiliário Empresarial 
(Agadie), destaca as facilidades que o projeto 
trará para advogados e usuários
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Para a advogada, a unificação dos cartórios de 
Registro de Imóveis em nível estadual deverá re-
duzir os gastos públicos para atendimento des-
ses serviços. “Uma central integrativa de infor-
mações, de forma eletrônica, irá facilitar a vida 
de empresas, advogados, registradores, tabeliães 
e usuários em geral, de forma segura e com vali-
dade jurídica”, opina.

Já o promotor de Justiça, Milton Fontana, 
titular na matéria registral, acrescenta: “É um 
caminho inevitável, ou seja, se a ideia é a des-
burocratização no acesso aos serviços, com o 
momento tecnológico em que se vive”, diz. “Não 
tem mais razão ter que se deslocar a um registro 
específico para requerer uma certidão. Isso me 
parece um caminho natural, e que na verdade 
acredito que logo vai ser implementado”.

O ex-promotor de Justiça, advogado e jor-
nalista do Grupo RBS, Cláudio Brito, concorda e 

complementa que a CRI-RS representa uma ino-
vação para os serviços de cartórios. “Vejo como 
irreversível a tendência à modernidade. Os car-
tórios devem adotar medidas de inovação. Há 
segurança absoluta no uso dos meios que hoje 
são disponíveis e cada vez mais são aperfeiçoa-
dos. A celeridade dos procedimentos não amea-
çará a segurança jurídica, tanto quanto já ocorre 
nos procedimentos judiciais”, disse.

Conforme o presidente do IRIB, Sérgio 
Jacomino, os cartórios sempre foram referên-
cia em termos de modernização dos processos 
e tratamento de informações. “Sobrevivemos 
no percurso de centúrias porque soubemos dar 
respostas efetivas às demandas econômicas e 
sociais. A sociedade digital é uma realidade. Os 
cartórios, que sempre foram a vanguarda nos 
processos de modernização, não podem ficar 
para trás, sob pena de sucateamento e supera-
ção por modelos mais eficientes e baratos. Os 

processos de modernização levam (ou deveriam 
levar) a uma redução significativa de custos. Na 
era da informação, ‘o futuro é grátis’, como re-
velado no best-seller de Chris Anderson. Esse 
fenômeno foi muito bem apanhado pelos pro-
testadores de São Paulo, que tornaram o serviço 
gratuito, com engenhosa estratégia de ressarci-
mento”, considera. 

Regulamentação e efetivação 
A implementação total da CRI-RS depende atu-
almente da assinatura do Termo de Cooperação 
Técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul (TJ/RS) e o Colégio Registral 
do RS, quando da publicação de seu Provimento 
em Diário Oficial.

O projeto também está em acordo com a 
Lei 13.465, de 2017, que prevê que os procedi-
mentos administrativos e os atos de registro da 
Regularização Fundiária Urbana (Reurb) sejam 
feitos preferencialmente pela internet. A mesma 
lei também discorre sobre a criação do Operador 
Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis (ONR). O ONR será o órgão responsá-
vel por implantar e operar o Sistema de Registro 
Eletrônico de Imóveis (SREI), em âmbito nacio-
nal, de forma que todas as unidades do serviço de 
registro de imóveis brasileiras vinculem-se a ele. 

Para o desembargador Marcelo Martins 
Berthe, do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ/SP) o ONR é um órgão para viabilizar 
o registro eletrônico. “Nós estamos falando em 
regularizar milhões e milhões de unidades. E 
queremos que toda essa regularização imobiliá-
ria seja feita de maneira padronizada, que o pro-
cedimento feito nas pequenas cidades seja igual 
ao das grandes cidades. Para isso, é necessária a 
utilização dos meios eletrônicos”, confirma.

Em novembro de 2017, a Associação dos 
Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR) 
e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 
(IRIB) encaminharam para a Corregedoria Na-
cional de Justiça, uma proposta de Estatuto para 
o ONR, com o objetivo de definir diretrizes so-
bre suas finalidades e atribuições. 

O presidente do Irib, Sérgio Jacomino, 
acrescenta que “as centrais situam-se na fase 
de suplantação da atomização dos cartórios 
do Estado. Porém, um novo ciclo logo se fará 
premente: a superação da atomização estadual, 
substituída por um modelo de ‘molecularização’ 
das centrais estaduais”. Segundo Jacomino, será 
preciso investir em outras frentes. “A primeira é 
suplantar paradigmas que nos prendem a mo-
delos de gestão disfuncionais e ineficientes e 
considerar que os registradores, e somente eles, 
deverão implantar o SREI em todo o território 
nacional”, confia.

Já o desembargador Antonio Carlos Alves 
Braga Júnior, do TJ/SP, crê que o ONR foi incluído 
na nova lei de regularização fundiária com o ob-
jetivo de que os registradores de imóveis possam 
contar com um regente nacional do SREI. “Duran-

te a discussão da Medida Provisória, obviamente 
se entrou no assunto do registro eletrônico. Esse 
é um tema que vem sendo abordado desde 2009, 
quando da criação da Lei 11.977, de 2009”, relata.

Módulo de Alienação Fiduciária
Em janeiro de 2018, o IRIGS, o Colégio Registral 

do RS e a Caixa Econômica Federal (CEF) assi-
naram um Protocolo de Intenções para implan-
tação do módulo de Alienação Fiduciária na 
CRI-RS. O objetivo da assinatura foi consolidar 
a parceria que será firmada entre as instituições 
para inserção do novo módulo, após publicação 
do Provimento pelo TJ/RS.

Atualmente a CEF é o órgão que mais 
solicita demandas dos cartórios de Registro de 
Imóveis. Em fevereiro de 2018 foram disponibi-
lizados, aproximadamente, 2.881 requerimentos 
de intimação aos Registros de Imóveis do Esta-
do. Já em 2017 foram geradas, em média, 3 mil 
solicitações por mês.

De acordo com o gerente de adimplência 
da CEF, Alexandre Machado Schuler, dentre os 
principais benefícios da implementação do rito 
na forma eletrônica estão a modernização, a efi-
ciência e a sustentabilidade dos procedimentos. 
“Em um contexto em que a economia se recu-
pera, é importante encontrarmos formas de re-
duzir custos e trabalhar com processos mais efi-
cazes. A sustentabilidade do processo em meio 
eletrônico, com a significativa redução de docu-
mentos impressos, é de suma importância para 
a CEF e para o contexto global de preocupação 
com o meio ambiente. Da mesma forma, desta-
camos a garantia de segurança do processo, que 
também evita possíveis falhas e extravios na mo-
vimentação de documentação física”, assinala.

Segundo Schuler, a CEF, enquanto prin-
cipal agente financeiro em crédito habitacional, 
necessita preservar a qualidade e o retorno dos 
valores aplicados, para manter e ampliar a ca-
pacidade de alocação de recursos nos financia-
mentos habitacionais. “A execução extrajudicial 
é fundamental neste fluxo, considerando a capi-
laridade dos Registros de Imóveis no Estado, a 
padronização dos procedimentos e a centraliza-
ção do tráfego de informações”, ressalta.  

“Não tem mais razão ter que se deslocar a um 
registro específico para requerer uma certidão. Isso 

me parece um caminho natural, e que na verdade 
acredito que logo vai ser implementado”

“(As Centrais) são uma 
importante interface 

entre os cartórios 
e a sociedade, o 

Poder Público e os 
cidadãos, oferecendo 

a possibilidade de 
intercâmbio de dados 

sem que o usuário 
precise sair de sua casa 
ou repartição pública”

“Há segurança absoluta 
no uso dos meios que 
hoje são disponíveis 

e cada vez mais 
são aperfeiçoados. 

A celeridade dos 
procedimentos não 

ameaçará a segurança 
jurídica, tanto 

quanto já ocorre nos 
procedimentos judiciais”

Milton Fontana, promotor da Vara de Registros Públicos de Porto Alegre

Sérgio Jacomino, presidente do Irib

Cláudio Brito, ex-promotor de Justiça, 
advogado e jornalista do Grupo RBS

R E G I S T R O  D E  I M Ó V E I S 
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cartórios de registro 
de imóveis no RS

adesões voluntárias 
à CRI-RS

de matrículas já 
disponíveis na CRI-RS

220 90 4 mi

“Queremos que toda essa regularização imobiliária seja feita de maneira padronizada, 
que o procedimento feito nas pequenas cidades seja igual ao das grandes cidades”

“A sustentabilidade 
do processo em meio 

eletrônico, com a 
significativa redução de 
documentos impressos, 
é de suma importância 

para a CEF e para o 
contexto global de 

preocupação com o 
meio ambiente”

Conheça as Vantagens da CRI

Conheça os Módulos da Central de RI

Maior custo x benefício, uma vez que o acesso online 
permite que os cidadãos possam usufruir de serviços 
gratuitos, como a visualização de matrículas

Menos atendimentos em balcão, o que resulta em 
economia para os cartórios e menos filas para os usuários

Mais agilidade, pois evita que os cidadãos se desloquem 
até os cartórios para que tenham acesso aos serviços

Integração: usuários, juízes, oficiais, Poderes Executivo 
e Judiciário, comunidade em geral possuem acesso 
universal à CRI-RS para consultas e serviços

Pesquisa na Central: realizada via CPF ou CNPJ, tem o objetivo de informar onde encontram-se os 
imóveis, quais municípios e zonas, e indicar o cartório correto a se buscar. A busca abrange todos 
os cartórios que aderiram à Central, sem a necessidade de envolvimento do estabelecimento.

Busca nos Cartórios: solicitada diretamente para um cartório específico, porém realizada por meio 
da CRI-RS, onde o consulente recebe o resultado em um campo dentro do próprio ambiente virtual, 
diminuindo o número de atendimentos em balcão e evitando deslocamentos dos usuários.

Visualização de Matrículas (Matrícula Online)*: módulo com viés apenas informativo, que 
proporciona ao usuário a obtenção da imagem da matrícula. O consulente realiza a pesquisa 
em um cartório específico, dentro do sistema da CRI-RS, por meio do número de registro do 
imóvel. Assim como no primeiro módulo, a visualização abrange todos os cartórios adeptos, sem 
necessidade de participação ativa destes.

Certidão Digital: funciona por meio da solicitação direta a um cartório específico no ambiente da 
CRI-RS e oferece a possibilidade de materialização do documento em qualquer cartório. Ela será 
publicada na Central através de um documento em PDF assinado digitalmente. Assim como nos 
outros módulos, a iniciativa abrange todos os cartórios adeptos, evitando o deslocamento do 
usuário, gerando menos atendimentos em balcão e resultando em um maior custo x benefício se 
comparado ao método tradicional.

Marcelo Martins Berthe, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP)

Alexandre Machado Schuler, 
gerente de adimplência da CEF
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Cartórios de Notas: caminho 
para efetivação da usucapião 
extrajudicial no Brasil
Ata Notarial, instrumento que registrou aumento de 134% 
em seis anos, é o passo inicial para o novo modelo de 
aquisição de propriedades urbanas e rurais

Por Lauriane Belmonte

TA B E L I O N A T O  D E  N O TA S 
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Até a entrada em vigor do artigo 1071 do 
Código Civil Brasileiro, que instituiu o 
procedimento de usucapião urbano e ru-

ral pela via extrajudicial, com a participação dos 
registradores e os notários, tal ato era permitido 
somente por via judicial, desprendendo altos 
custos para o requerente e demasiado tempo em 
sua tramitação, colaborando ainda mais para o 
congestionamento do Poder Judiciário nacional. 

Com a entrada em vigor da Lei Federal nº 
13.465/2017, que trata da regularização fundi-
ária aperfeiçoou-se o mecanismo, uma vez que 
silêncio do proprietário e dos confinantes, ao 
serem comunicados do pedido de usucapião, se 
equivalerá à concordância ao procedimento, ex-
tinguindo a determinação do Código que exigia 
a manifestação formal do possessor, e tornando 
viável este procedimento em todo o País.

“Se quem tem o domínio não vem fazer 
a defesa da propriedade, não é o poder pú-
blico quem vai fazê-lo. Isso é um movimento 
emancipatório em relação à cidadania. Se tu 
és titular de um domínio e não defende esse 
domínio é porque na verdade, aquela posse 
não existe mais, e, portanto, a função social da 

propriedade só se materializa se tu reconhece-
res para quem é efetivamente titular”, defende 
o promotor da Vara de Registros Públicos de 
Porto Alegre, Milton Fontana.

Serão inúmeros os casos que poderão ser 
resolvidos de forma mais prática e rápida, re-
duzindo os trâmites burocráticos. Para auxiliar 
na efetivação deste ato, o Conselho Nacional de 
Justiça editou o Provimento nº 65/2017 que es-
tabeleceu regras nacionais para a usucapião em 
cartório, que se inicia por meio da ata notarial, 
realizada por um Tabelião de Notas. “A deci-
são final é do registrador, mas o pedido admi-
nistrativo só pode ser formulado se o tabelião 
lavrar uma ata notarial. Entendo que com isso 
a lei quis estabelecer uma dupla qualificação, 
conferindo maior segurança à usucapião extra-
judicial”, explica o registrador Francisco José 
Barbosa Nobre, autor do livro Manual da Usuca-
pião Extrajudicial e vice-presidente do Instituto 
do Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) para o 
Estado do Paraná. “A usucapião extrajudicial só 
tem lugar se dois agentes públicos estiverem de 
acordo a respeito da maioria de seus requisitos, 
o tabelião e o registrador”, 

“Trata-se de um 
movimento sem volta, 
se nos cartórios já era 

possível fazer retificação 
de registro, é um caminho 

natural hoje se poder 
fazer o reconhecimento 

do domínio, da 
usucapião, desde que 
não tenha a oposição 

dos interessados”
Milton Fontana, promotor da Vara de 

Registros Públicos de Porto Alegre (RS)
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Para o João Pedro Lamana Paiva, pre-
sidente do Colégio Registral do Rio Grande 
do Sul, o Provimento 65/2017 veio consolidar 
algo que já estava em desenvolvimento, regu-
lamentando esta matéria a nível nacional. “O 
Provimento resolve o problema da ata nota-
rial, com todos os seus critérios, sem deixar 
dúvidas para o tabelião. Até então era tudo 
muito subjetivo, passível de diversas interpre-
tações. Agora não, a norma trouxe critérios 
para que o tabelião elabore a ata notarial. A 
meu ver, o Provimento 65 foi um ato que veio 
para colaborar e desenvolver de uma vez por 
todas a usucapião extrajudicial”, explica.

“Não era bem o que a classe queria, que-
ríamos que tudo fosse feito através do notário. 
Sendo diferente, sabemos que vamos enfrentar 
problemas sim, mas nós temos que conhecer a 
forma do processo, da posse da propriedade ou 
quando houver desenvolvimento de qualquer li-
tigio, para então saber de que forma enfrentar”, 
completou Lamana Paiva. Caso haja contesta-
ção, e não haja a possibilidade de consenso, en-
cerra-se o expediente, entregando o ato para a 

parte entrar em juízo. 
“A exigência da ata notarial é garantia do 

Oficial de Registros de Imóveis e de terceiros de 
que as informações dadas pelo requerente são 
verdadeiras. Ou seja, não basta a palavra deste 
para que o registrador reconheça a prescrição 
aquisitiva, sendo necessário outro meio de pro-
va apta a demonstrar a veracidade das informa-
ções”, explica a juíza da 1ª Vara de Registros Pú-
blicos de São Paulo, Tania Mara Ahualli.

O reconhecimento da ata notarial como 
vital instrumento de prova constituída redigida 
por Tabelião de Notas acontece em um momen-
to em que o documento ganha repercussão na 
sociedade, que começa a reconhecer seus be-
nefícios e eficácia. Nos últimos seis anos o uso 
da ata notarial teve um aumento de 134%, com 
28.911 atos realizados em 2012, enquanto 2017 
totalizou 67.806 documentos lavrados.

O presidente do Colégio Notarial do 
Brasil, 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 passaram a se beneficiar 
mais desse recurso em diversas situações co-
tidianas, uma vez que serve como prova para 
uma possível ação judicial”, destaca.

Para evitar que um ato como a aquisi-
ção de propriedade, de tamanha importância 
social no País, fique fragilizado, o Provimento 
da Corregedoria Nacional de Justiça especifi-
cou todo o procedimento relacionado à elabo-
ração da ata notarial. 

“O novo Código de Processo Civil, dentre 
outras medidas, enfatizou o uso da ata notarial 
como instrumento típico probatório. Assim, a 
ata da usucapião deve revelar todas as minúcias 
do caso, propiciando ao registrador de imóveis 
a segurança jurídica necessária para entregar o 
domínio ao detentor do direito”, declarou o juiz 
auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 
Márcio Evangelista Ferreira da Silva.

Segundo o magistrado, como a ata nota-
rial é um instrumento típico probatório, é fun-
ção do notário cercar-se de segurança jurídica. 
“A simples declaração do requerente é um ato 
precário, devendo ser aliado a outros elementos 

Evolução marca o aumento do 
uso da Ata Notarial no Brasil

2012

28.921
34.199 38.114 44.201

56.659
67.806

2013 2014 2015 2016 2017

Tania Mara Ahualli, juíza da 1ª Vara de Registros Públicos de São Paulo:
“A ata é muito importante. Entendo que é imprescindível”

Paulo Roberto Gaiger Ferreira, presidente do CNB/CF: “(ata notarial) 
serve como prova para uma possível ação judicial”

TA B E L I O N A T O  D E  N O TA S 
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que comprovem a declaração de posse para a 
aquisição do domínio. Portanto, é importantís-
simo que o tabelião enriqueça a ata notarial com 
o maior número de elementos probatórios do 
alegado pelo requerente”.

Quando a ata da usucapião é solicita-
da, o tabelião de notas precisa verificar se o 
requerente está sendo representado por um 
advogado e citá-lo na ata notarial. Também 
é preciso informar em qual especialidade da 
usucapião o caso está inserido. 

“A Lei prevê que a usucapião extrajudicial 
vai dar entrada no registro de imóveis através da 
ata notarial. Quem tem a pretensão de ter uma 
usucapião extrajudicial primeiro tem que se di-
rigir ao Cartório de Notas. O tabelião vai lavrar 
uma ata notarial que vai embasar o pedido dele 
junto ao registro de imóveis. A ata é muito im-
portante. Entendo que é imprescindível”, decla-
rou Tânia Mara Ahualli.

“Não tenho dúvida de que isso vai 
impactar no cotidiano dos cidadãos e dos 
órgãos competentes até então envolvidos 
nos processos de regularização fundiária 

e imobiliária nacional, mas há questões da 
prática, como a de georeferenciamento, de 
medição das propriedades, de definir preci-
samente qual é a área ocupada, que vão ser 
provavelmente os gargalos desse procedi-
mento”, comentou Gustavo Pedrollo, chefe 
da Procuradoria Federal Especializada jun-
to ao Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra). 

Segundo Pedrollo, a mudança a partir 
do Provimento 65 irá colaborar com a simpli-
ficação e a desburocratização dos processos 
de regularização fundiária, apesar de detalhes 
que ainda precisam ser analisados com mais 
cuidado. “Tenho certeza de que, ao determi-
nar que não havendo manifestação do pro-
prietário, significa o reconhecimento da posse 
da outra parte, facilita, mas acho que ainda 
há problemas. Tem que se ver o caso de pro-
prietários que não forem localizados, e isso é 
bastante comum. Da leitura que faço, me pa-
rece que vai ser mais rápido o procedimento, 
mas há pendências a serem resolvidas ainda”, 
acrescentou o procurador.

Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), Gustavo Pedrollo, destaca os avanços da usucapião extrajudicial

“A irregularidade de 
propriedades no Brasil 
é grande, tanto urbana 

quanto rural, então 
acho que o fato de não 

fazer judicialmente, 
desburocratizando a 
usucapião, é ótimo”

Gustavo Pedrollo, chefe da Procuradoria Federal 
Especializada junto ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra)

“A usucapião 
extrajudicial vai ser 
aplicada em todo o 
Brasil e vamos ter 

que adaptar algumas 
coisas e regulamentar 

a sua aplicação”

Márcio Evangelista Ferreira da 
Silva, juiz auxiliar da Corregedoria 

Nacional de Justiça

O que diz a lei

Artigo 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição possuir como seu um imóvel, 
adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o 
declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

PArágrAfo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-à a dez anos se possuidor houver 
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
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Centenas de brasileiros sofrem abusos con-
tra seus direitos todos os dias, mas a maio-
ria não sabe que uma atividade desempe-

nhada 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, 
descumprimento de regras contratuais e socie-
tárias, 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 seis anos houve um aumento de 
134%, na procura pelas atas notariais. Entre os 
Estados, a liderança fica com o Paraná (69.401), 
seguido por São Paulo (62.930), Santa Catarina 
(30.004), Rio Grande do Sul (29.619) e Goiás 
(29.603), segundo levantamento da CENSEC, 

Central Notarial de Serviços Eletrônicos Com-
partilhados, sistema administrado pelo Colégio 
Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/
CF). A importância do documento é tamanha 
que o Novo Código de Processo Civil sanciona-
do em 2015 incluiu no capítulo XII, das provas, 
a seção III, para tratar especificamente da ata 
notarial (art. 384).

O presidente do Colégio Notarial do Bra-
sil (CNB), Paulo Roberto Gaiger Ferreira, des-
taca 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 digi-
tal, Gisele Truzzi, corrobora a opinião de Gaiger, 
além de destacar a relevância das atas como evi-
dências em um julgamento. “Com a ata notarial 

é possível formalizar fatos que dependeriam so-
mente da extração de provas pela própria par-
te, 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 pro-
va imparcial, extremamente forte e plenamente 
aceita em juízo”, explica a advogada.

 
Economia de tempo, energia e recursos
Outra finalidade das atas notariais criada pelo 
novo CPC está no artigo 1.071, relacionado à 
regularização fundiária por usucapião. Ele in-
dica que a comprovação do tempo de posse do 
requerente seja feita por meio de ata notarial la-
vrada por um tabelião de notas.

Por se tratar de pré-constituição de pro-
va, a ata notarial representa sensível redução 

Brasil lavra mais de 270 mil atas 
notariais nos últimos seis anos
Novo CPC dedica seção específica à ata notarial - capítulo das provas - e 
advogados reconhecem a importância dessa ferramenta jurídica

Um dos principais impactos para o Po-
der Judiciário e para o cidadão é a diminuição 
de atos que serão levados aos Tribunais, o que 
contribuirá para uma maior celeridade na re-
solução dos processos que realmente precisam 
ser resolvidos em litígio. “Para o cidadão, a 
desjudicialização é importante, primeiro pelo 
número de cartórios que existem, que é maior 
que o número de varas judiciais. Segundo pela 
rapidez que devem tramitar esses processos. 
Hoje, um processo de usucapião, por mais que 
haja em Porto Alegre uma vara específica de 
juízos públicos, tramitam não tão rapidamen-

te, e nos cartórios a tendência é que haja uma 
celeridade em relação a isso. Vejo isso como 
uma vantagem bastante concreta”, destaca o 
promotor Milton Fontana.

Segundo o promotor, “o fato de não se 
demandar profissional do Direito para o ajuiza-
mento de ação de usucapião, isso sem dúvida, 
assim como acontece no juizado especial, facilita 
bastante o acesso”. “Trata-se de um movimento 
sem volta, se nos cartórios já era possível fazer 
retificação de registro, é um caminho natural 
hoje se poder fazer o reconhecimento do domí-
nio, da usucapião, desde que não tenha a oposi-

ção dos interessados”, completa Fontana.
Para Gustavo Pedrollo, a desburocrati-

zação do processo de regularização fundiária 
é o ponto mais importante na mudança da 
aplicação da usucapião extrajudicial. “A irre-
gularidade de propriedades no Brasil é gran-
de, tanto urbana quanto rural, então acho que 
o fato de não fazer judicialmente, desburocra-
tizando a usucapião, é ótimo. Claro que parece 
mais fácil do jeito que está colocado hoje, e 
acho que facilita a regularização de posses que 
na verdade estão numa situação de informali-
dade”, acrescentou Pedrollo.

“A fraude sempre pode existir, seja na usucapião judicial ou extrajudicial. Provas 
falsas também podem iludir o juiz. Se, por um lado, é raro que em uma ação de 
usucapião o juiz faça uma inspeção judicial no imóvel usucapiendo, por outro é 
raro que um tabelião lavre uma ata notarial sem fazer uma diligência ao local” 
Francisco José Barbosa Nobre, registrador imobiliário e vice-presidente do Instituto do Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) para o Estado do Paraná

TA B E L I O N A T O  D E  N O TA S 
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do 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 produ-
zida. “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”, sa-
lienta o presidente do CNB. Ele informa que 
qualquer pessoa pode procurar um tabeliona-
to 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 tam-
bém pode contribuir para a redução de pro-
cessos 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 indica-
do 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, sem-
pre solicitamos a lavratura de atas notariais para 
casos que envolvem crimes contra a honra prati-
cados por meio da internet, casos de concorrên-
cia desleal, violação de direitos autorais e crimes 
eletrônicos, entre outros”, diz Gisele.

Primeira ata notarial chega à América com 
Colombo 

Desde a antiguidade, as atas notariais 
vêm sendo utilizadas como instrumentos re-
gistrais de acontecimentos. A profissão dos 
tabeliães, assim como a dos escribas, está en-
tre 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 os tripulan-

tes o tabelião Rodrigo D’Escobedo, que do-
cumenta 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 Escobe-
do, cuja ata atribui o domínio do território 
aos reis espanhóis “por inexistência de opo-
sição dos naturais da terra”.

O primeiro registro notarial no Brasil 
é dotado da primeira metade do século XVI, 
quando Dom João VI, por meio de Carta Ré-
gia, autorizou o capitão-mor Martins Afonso 
de Souza a transformar seus oficiais em tabeli-
ães “de nota e judicial”. Posteriormente, foram 
criadas as Ordenações Filipinas que eram res-
ponsáveis pelos tabelionatos de notas.

Fonte: Revista de Direito Notarial e de Registro – junho/2017

Regulamentação 
Para que os procedimentos da usucapião pas-
sassem a ser realizados de forma uniforme em 
todo território nacional, a Corregedoria Na-
cional de Justiça (CNJ) editou o Provimento 
nº 65/2017, regulamentando o instituto para 
todos os tribunais do País. “A usucapião ex-
trajudicial vai ser aplicada em todo o Bra-
sil e vamos ter que adaptar algumas coisas e 
regulamentar a sua aplicação”, disse Márcio 
Evangelista Ferreira da Silva, juiz auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justiça e redator 
do Provimento. “Como se trata de um insti-

tuto novo, temos que primeiro entendê-lo, 
ver como vai ser a sua aplicação e diagnosti-
car os problemas para poder evitar que isso 
inviabilize a aplicação”, destacou. “A minuta 
nada mais é do que uma compilação de todas 
as ideias das associações e das Corregedorias 
e de alguns provimentos já tinham sido pu-
blicados por algumas Corregedorias. Nós jun-
tamos todas as ideias e fizemos uma norma 
geral abstrata”, completou o magistrado.

Para o registrador Francisco Nobre, a 
desconfiança dos críticos em relação à possi-
bilidade de que se pratiquem fraudes na mo-

dalidade extrajudicial é natural, porém não se 
deve esquecer que o registrador e o tabelião 
têm maior proximidade com o fato. “A fraude 
sempre pode existir, seja na usucapião judicial 
ou extrajudicial. Provas falsas também podem 
iludir o juiz. Se, por um lado, é raro que em 
uma ação de usucapião o juiz faça uma inspe-
ção judicial no imóvel usucapiendo, por outro 
é raro que um tabelião lavre uma ata notarial 
sem fazer uma diligência ao local. O registrador, 
por sua vez, conhece o seu acervo de perto, e terá 
mais chances em discernir o pedido lícito daquele 
que é regular”, afirmou o registrador.

“O Provimento resolve o problema da ata notarial, 
com todos os seus critérios, sem deixar dúvidas 
para o tabelião. Até então era tudo muito subjetivo, 
passível de diversas interpretações”

“A formalização desse tipo 
de prova em ata notarial, 
cria-se uma prova imparcial, 
extremamente forte e 
plenamente aceita em juízo”

“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”

João Pedro Lamana Paiva, registrador imobiliário e presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul

Gisele Truzzi, advogada especialista em direito digital Paulo Roberto Gaiger Ferreira, presidente do Colégio Notarial do Brasil
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Conheça as modalidades de usucapião
Usucapião Extraordinária
Necessário a posse de 15 anos, conforme previsto no artigo 1.238 do Código Civil.

Usucapião Extraordinária Habitacional
Fundamental possuir há pelo menos 10 anos, conforme previsto no artigo 1.238 § único do Código Civil.

Usucapião Especial Rural 
Imprescindível vivência de 5 anos, conforme artigo 191 da Constituição Federal e artigo 1.239 do Código Civil. 

Usucapião Especial Urbana 

Necessário a posse de 5 anos, de acordo com o artigo 183 da Constituição Federal e artigo 1.240 do Código 
Civil e Lei 10.257, artigo 9°.

Usucapião Ordinária Comum 

Essencial possuir 10 anos no imóvel, segundo o artigo 1.242 do Código Civil.

Usucapião Ordinária Pro Labore 

Fundamental ter 5 anos, conforme previsto no artigo 1.242 § único do Código Civil.

Usucapião de Servidões 

Imprescindível vivência de 10 anos, de acordo com o artigo 1.379 do Código Civil.

Usucapião Especial Urbana Coletiva 

Necessário a posse pelo menos de 5 anos, segundo Lei n° 10.257, artigo 10.

Usucapião Familiar 

Essencial possuir 2 anos, conforme artigo 1.204 do Código Civil.

Exceção 

A Usucapião pela Regularização Fundiária de Interesse Social (Lei n° 11.977/09) 
não permitida (procedimento específico)

Como 
funciona o 
processo 
de usucapião 
em cartório

Ata Notarial atestando o tempo de posse do 
requerente e de seus antecessores;

Requerimento assinado por advogado ou por defensor 
público constituído pelo requerente, instruído com a ata 
e os demais documentos (art. 216-A);

Obs.: 1: Será dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel usucapiendo 
for unidade autônoma de condomínio edilício ou loteamento regularmente instituído;

Obs.: 2: Na hipótese do imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de condomínio edilício, bastará 
a assinatura do síndico (não necessitando a notificação de todos os condôminos);

1.

2.
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Obs.: 3: Se o imóvel confinante for um condomínio edilício, da mesma forma, bastará a notificação do síndico;

Obs.: 4: Traz a figura da “Justificação Administrativa” da posse quando não for possível a juntada de documentos que a comprovem. A “justificação administrativa” da posse 
deverá ser feita em procedimento próprio junto ao oficial de registro imobiliário.

Se a planta não for apresentada com a anuência de qualquer um dos titulares de direitos indicados na 
matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o oficial de registro de imóveis 
promoverá a notificação deles para manifestarem sua concordância no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 
interpretado o silêncio como concordância;

Após a ciência das Fazendas (União, Estado e Município) e publicação de edital para ciência de terceiros, 
inexistindo outras pendências, o oficial de registro de imóveis procederá ao registro da aquisição do imóvel 
com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso;

Conhecendo os termos

Usucapião: latim usucapio, usu (significando “pelo uso”) 
+ capere (verbo “tomar”) =  “tomar pelo uso”.

Ata notarial

Usucapião

Usucapião Extrajudicial

É o instrumento público no qual a pedido de pessoa capaz o tabelião formaliza um documento narrando fielmente tudo 
aquilo que verifica com seus próprios sentidos sem emissão de opinião, juízo de valor ou conclusão, ou seja, narra e 
materializa os acontecimentos em sua essência, constitui prova para ser utilizada quando conveniente, de modo que a 
veracidade (juris tantum) somente poderia ser retirada através de sentença transitada em julgado.

É a aquisição de propriedade móvel ou imóvel pela posse prolongada e sem interrupção, durante o prazo legal 
estabelecido para a prescrição aquisitiva.

Possibilidade prevista no novo Código de Processo Civil de forma de aquisição de propriedade de bem móvel ou imóvel 
pelo exercício de posse mansa e pacífica, prolongada e ininterrupta por prazos especificados na legislação civil vigente 
através dos Cartórios extrajudiciais.

3.

4.
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I - ata notarial com a qualificação, endereço eletrônico, domicílio e residência do requerente e respectivo cônjuge ou 
companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto da usucapião que ateste:

a) a descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro em caso de bem individualizado ou a descrição da 
área em caso de não individualização, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como a existência de 
edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo;
b) o tempo e as características da posse do requerente e de seus antecessores;
c) a forma de aquisição da posse do imóvel usucapiendo pela parte requerente;
d) a modalidade de usucapião pretendida e sua base legal ou constitucional;
e) o número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização: se estão situados em uma ou mais 
circunscrições;
f) o valor do imóvel;
g) outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à instrução do procedimento, tais como 
depoimentos de testemunhas ou partes confrontantes;

Como a Ata Notarial de Usucapião deve ser feita
Artigo 5° - A ata notarial será lavrada pelo tabelião de notas do município em que estiver localizado o imóvel usucapiendo 
ou a maior parte dele, a quem caberá alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa no 
referido instrumento configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei.

 § 1° O tabelião de notas poderá comparecer pessoalmente ao imóvel usucapiendo para realizar diligências 
necessárias à lavratura da ata notarial.

 § 2° Podem constar da ata notarial imagens, documentos, sons gravados em arquivos eletrônicos, além do 
depoimento de testemunhas, não podendo basear-se apenas em declarações do requerente.

 § 3° Finalizada a lavratura da ata notarial, o tabelião deve cientificar o requerente e consignar no ato que a ata 
notarial não tem valor como confirmação ou estabelecimento da propriedade, servindo apenas para a instrução de 
requerimento extrajudicial de usucapião para processamento perante o registrador de imóveis.

Saiba o que deve conter a ata notarial de usucapião

TA B E L I O N A T O  D E  N O TA S 
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Quais outros documentos devem compor o 
procedimento de Usucapião Extrajudical
II - planta e memorial descritivo assinados por profissional legalmente habilitado e com prova de Anotação da 
Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no respectivo conselho de 
fiscalização profissional e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na 
matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a qualquer título;

III - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a cadeia possessória e o 
tempo de posse

IV - certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel 
usucapiendo expedidas nos últimos trinta dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse 
do imóvel, em nome das seguintes pessoas:

a) do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver;
b) do proprietário do imóvel usucapiendo e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver;
c) de todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão de posse, 
que é somada à do requerente para completar o período aquisitivo da usucapião;

V - descrição georreferenciada nas hipóteses previstas na Lei n° 10.267, de 28 de agosto de 2001, e nos decretos 
regulamentadores;

VI - instrumento de mandato, público ou particular, com poderes especiais e com firma reconhecida, por semelhança ou 
autenticidade, outorgado ao advogado pelo requerente e por seu cônjuge ou companheiro;

VII - declaração do requerente, do seu cônjuge ou companheiro que outorgue ao defensor público a capacidade 
postulatória da usucapião;

VIII - certidão dos órgãos municipais e/ou federais que demonstre a natureza urbana ou rural do imóvel usucapiendo, nos 
termos da Instrução Normativa Incra n° 82/2015 e da Nota Técnica Incra/DF/DFC n° 2/2016, expedida até trinta dias antes 
do requerimento.
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