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A Escola Nacional de Not rios e Registradores (ENNOR) é uma 

instituição que tem o objetivo de aprofundar o estudo nos registros públicos 

e tabelionatos. Para isso, utiliza material didático elaborado cuidadosamente 

pela coordenação acadêmica, com aulas gravadas em vídeos, doutrinas, 

jurisprudências, normas e exercícios relacionados à atividade.

Os Cursos visam preparar os alunos, interessados em Direto Notarial 

e de Registro, para o trabalho diário em uma das atividades mais antigas e 

respeitadas do Brasil: os cartórios.

A ENNOR oferece cursos de extensão, de pós-graduação, de 

grafotécnica, de mediação e arbitragem, de normativas do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e vários outros.
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Segurança jurídica e 
controle de legalidade na atuação 
de notários e registradores

R epresentantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, autorida-
des, juristas, advogados e estudiosos do Direito juntaram-
se a notários e registradores de todo o Brasil para debater, 
no mês de junho, o tema “A Desburocratização e o pro-
tagonismo dos Registros Públicos e da Cidadania”, du-
rante o VII Fórum de Integração Jurídica promovido pela 

Associação dos Notários e Registradores do Brasil e pela Escola Nacional 
de Notários e Registradores, em parceria com o Senado Federal e o Institu-
to Legislativo Brasileiro.

Em pauta uma discussão já antiga: a burocracia. Afinal, qual o papel dos 
cartórios quando se fala em burocracia? Segundo o Houaiss, burocracia é 
um sistema administrativo do serviço público que, baseado num regula-
mento fixo, define a organização dos serviços e tarefas feitas por funcioná-
rios cujas funções hierárquicas estão bem demarcadas.

No entanto, o mesmo Houaiss apresenta outra definição para o termo. 
Desta vez pejorativa. Segundo o dicionário, burocracia pode ser qualquer 
tipo de sistema que se define pela falta de eficiência, pela lentidão na re-
solução de questões ou pela falta de preocupação com as necessidades de 
cada indivíduo.

Com significados tão antagônicos é mais do que bem-vinda a discussão 
sobre o papel que notários e registradores exercem neste cenário. 

Controlar a legalidade, auferir a vontade das partes e dar-lhe forma em 
um documento autêntico, fiscalizar a tributação, dar publicidade, recuperar 
créditos, oferecer segurança jurídica e possibilitar a cidadania são as tarefas 
a que diariamente notários e registradores se propõe a executar em todos os 
municípios brasileiros. E o fazem sem onerar o Estado, com investimentos 
privados que hoje permitem a interligação nacional em plataformas tec-
nológicas avançadas, que barateiam as operações e evitam intermediários.

Por outro lado, há provas incontestes de que a estrutura estatal sofre 
em um “cipoal legislativo” como definem senadores e deputados em suas 
manifestações no Fórum Jurídico. Com cadastros dos mais variados tipos, 
que não se interligam e que permanecem atomizados em cada estrutura ad-
ministrativa própria, obrigam o cidadão a realizar inúmeros trâmites para 
obter uma certidão que o Estado já possui.

Neste contexto, é mais do que sensato pensar-se em quais tarefas são 
possíveis de se delegarem a notários e registradores que, de forma organiza-
da, moderna, interligada e tecnológica podem oferecer ao cidadão serviços 
mais acessíveis e organizados, e possibilitar ao Estado a segurança jurídica 
determinante para as relações jurídicas essenciais à vida em sociedade, dan-
do à palavra burocracia, sua melhor definição: “estrutura organizada que 
se compõe a partir de regras e procedimentos preestabelecidos, servindo ao 
Estado para possibilitar a organização de tarefas que permitem a organiza-
ção da máquina pública e o seu bom funcionamento”.

Esta foi a proposta do VII Fórum de Integração Jurídica. Esta é a propos-
ta da ANOREG-BR! E esse assunto será amplamente debatido também no 
XVIII Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, em Maceió.

Boa leitura!

E D I T O R I A L

Rogério Portugal Bacellar, presidente da Anoreg-BR

“Controlar a legalidade, auferir a 
vontade das partes e dar-lhe forma em 
um documento autêntico, fiscalizar a 
tributação, dar publicidade, recuperar 
créditos, oferecer segurança jurídica e 
possibilitar a cidadania são as tarefas a 
que diariamente notários e registradores 
se propõe a executar em todos os 
municípios brasileiros”
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ormado em Ciências Políticas e Sociais, pela Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo (1971), o ministro do 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewan-
dowski, bacharelou-se tambémem Ciências Jurídicas 
e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo 
do Campo (1973). É Mestre (1980), Doutor (1982) e 

Livre-docente em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (1994). Nos Estados Unidos obteve o 
título de Master of Arts, na área de Relações Internacionais, pela 
Fletcher School of Law and Diplomacy, da Tufts University, admi-
nistrada em cooperação com a Harvard University (1981).

Natural da cidade do Rio de Janeiro, o atual presidente do Su-
premo ingressou na magistratura como juiz do Tribunal de Alçada 
Criminal do Estado de São Paulo, pelo Quinto Constitucional 
da classe dos advogados (1990 a 1997). Foi promovido a desem-
bargador do Tribunal de Justiça paulista, por merecimento, onde 
integrou, sucessivamente, a Seção de Direito Privado, a Seção de 
Direito Público e o Órgão Especial (1997 a 2006). É Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

No dia 15 de agosto, o ministro esteve no 17º Tabelionato de 
Notas de São Paulo, onde fez o lançamento oficial de mais uma 
atribuição delegada pelo Poder Judiciário à atividade extrajudicial, 
a legalização de documentos para utilização no exterior. Responsá-
vel por realizar o primeiro apostilamento, Lewandowski, falou com 
exclusivadade à Revista de Direito Notarial e de Registro sobre a 
importância da participação de notários e registradores na facilita-
ção do acesso do cidadão aos serviços públicos.

RDNR - Como o senhor avalia a escolha dos cartórios para serem 
entidades apostilantes?

Ministro Ricardo Lewandowski - Os cartórios são entidades que 
têm uma capilaridade extraordinária em todo o Brasil. A grande 
vantagem é que o cidadão que precisa autenticar um documento 
para que possa valer no exterior, não precisa mais se deslocar para 
as grandes capitais. No seu Estado, ele vai a um cartório que está 
aparelhado com um sistema único de informática para autenticar 
esse documento, e esse documento valerá, não apenas para um de-
terminado País, mas para todos os países que integram a Conven-
ção de Haia e que hoje são 112. Nós nos inserirmos, posso dizer 
com toda segurança, no mundo civilizado, avançado, que busca 
acabar com entraves burocráticos para a livre circulação de pessoas, 
bens, capitais, enfim, dos negócios.

RDNR - O International Finance Corporation/Banco Mundial 
considera a capacidade de emitir a apostila como um dos crité-
rios para medir a competitividade dos países avaliados. Como 
avalia os efeitos econômicos positivos que esta iniciativa trará 
para o País?
Ministro Ricardo Lewandowski - Sem dúvida nenhuma, a adoção 
da Apostila, a adesão à Convenção de Haia, de 1961, representa 
um passo importante para diminuirmos o “Custo Brasil”. Vamos 
aumentar a nossa competitividade, nos inserir definitivamente 
neste mundo globalizado, sobretudo no mundo dos negócios, com 
rapidez e eficiência. Creio que vamos aumentar também o inter-
câmbio cultural e educacional na medida em que reduzimos a bu-
rocracia para nossos estudantes. Digo isso como professor univer-
sitário, com muita satisfação, porque o intercâmbio educacional, 
que é muito importante, vai ser facilitado sem dúvida nenhuma.

RDNR - Quais as principais mudanças que o apostilamento de 
documentos acarretará para o País e para os cidadãos?
Ministro Ricardo Lewandowski - Primeiro, maior segurança e 
confiança nas relações entre as pessoas que se colocam em distin-
tos países, e quando se tem um documento autenticado, com toda 
certeza, com um único carimbo, com um sistema que pode ser 
verificado de maneira informatizada, pois oferece segurança às re-
lações. Muitas pessoas no passado tinham um documento, muitas 
vezes, com cinco, seis, até dez carimbos. Hoje nós temos um siste-
ma único, um documento único, o papel é emitido pela Casa da 
Moeda do Brasil, portanto, imune a qualquer tipo de falsificação. 
É um grande avanço.

RDNR - O senhor acredita que o modelo brasileiro da apostila, 
que mescla meio físico e digital, conferirá maior segurança, con-
sequentemente, mais credibilidade aos documentos apostilados 
no Brasil?
Ministro Ricardo Lewandowski - Não há dúvida nenhuma que 

“Os cartórios têm uma capilaridade 
extraordinária em todo o Brasil”
Ricardo Lewandowski, ministro do STF, destaca confiabilidade e modernização 
dos cartórios brasileiros na delegação de uma nova atribuição aos notários e 
registradores brasileiros: a legalização de documentos para uso no exterior

E N T R E V I S T A

“Os cartórios não são hoje prebendas 
outorgadas pelo Governo, mas são 
integrados por pessoas qualificadas que 
passaram por um crivo objetivo, sempre 
sob a fiscalização última do CNJ”

F
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acarretará muito segurança e, certamente, para nós, que fomos os 
últimos, no que diz respeito à adesão à Convenção de Haia. Quem 
sabe em um futuro próximo já poderemos estar dando, não vou 
dizer lições, mas poderemos auxiliar os demais países a avançar 
nesse sistema. 

RDNR - Como o senhor avalia os custos envolvidos?
Ministro Ricardo Lewandowski - É um caso muito particular que 
envolve caso a caso, pois podem haver documentos que se desdo-
bravam em dois. Na verdade, é um único documento. As vezes 
pode haver a necessidade de tradução, mas como foi dito, nós 
economizamos em várias outras autenticações. No fim fica mais 
barato e, sobretudo, esse aspecto que foi ressaltado agora, para um 
documento que vale em 112 países, o custo evidentemente fica 
muito menor. Não é raro que os negócios se espalhem por vários 
países. Uma empresa tem que mostrar um determinado documen-
to público em vários países com um único carimbo, um único cus-
to, às vezes desdobrado na tradução, e já resolve seus problemas.

RDNR - A exemplo do apostilamento, que agora passa a ser uma 
atribuição da atividade extrajudicial, há outras atribuições que 
caminham no sentido da desburocratização e que auxiliam na 
desjudicialização de demandas. Como avalia esta maior partici-
pação da atividade extrajudicial?
Ministro Ricardo Lewandowski - O nosso sistema cartorial é um 
sistema muito avançado e moderno. Primeiro por sua capilarida-
de, mas, sobretudo, tendo em conta agora os controles do próprio 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Há uma homogeneização 
de atitude, de comportamento, de procedimento, na medida em 
que o CNJ passou a padronizar o funcionamento dos cartórios em 
todo o País, que foi um grande avanço. Fiscalizar, controlar, com 
auxílio das Corregedorias, primeiro, a Corregedoria Nacional, de-
pois as corregedorias locais. 

RDNR - Como avalia o avanço que a atividade extrajudicial ob-
teve nos últimos anos?
Ministro Ricardo Lewandowski - Agora também temos o ingres-
so do cartorário mediante concurso público, que foi um grande 
avanço. Os cartórios não são hoje prebendas outorgadas pelo Go-
verno, mas são integrados por pessoas qualificadas que passaram 
por um crivo objetivo, sempre sob a fiscalização última do CNJ. É 
por isso que os cartórios, hoje, são um sistema confiável, avançado 
e moderno, seja por esse controle, seja pelo ingresso das pessoas 
qualificadas mediante concurso. E o importante é que desde as 
principais capitais do País até os mais longínquos rincões existe 
um cartório, e num futuro haverá a interiorização destes procedi-
mentos. É o Brasil caminhando para a modernidade.

“Há uma homogeneização de atitude, de 
comportamento, de procedimento, na medida 

em que o CNJ passou a padronizar o 
funcionamento dos cartórios em todo o país, 

isso é um grande avanço”
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Países signatários da 
Convenção da Haia, que com 
o Brasil reúne 112 países

Argentina

Brasil

Chile

Equador

Colômbia

Venezuela

Uruguai

Suriname

Peru

Paraguai

Antígua e Barbuda

Bahamas

Barbados

Belize

Estados Unidos da América

Granada

Honduras

México

Nicarágua

Panamá

São Vicente e Granadinas

Trinidad e Tobago

Cabo Verde

Marrocos

Costa Rica

Dominica

El Salvador
Santa LúciaSão Cristóvão e Nevis

São Tomé 
e Príncipe

Libéria

República Dominicana

Ilhas Cook

Niue

Samoa

Tonga

Cartórios brasileiros iniciam o 
apostilamento de documentos para 
uso no Exterior Atos previstos pela Convenção da Haia 

passam a contar com a capilaridade dos mais 
de 15 mil cartórios brasileiros, facilitando a 

vida da população e desburocratizando o que 
até então era um longo procedimento
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Vanuatu

Federação 
Russa

Bahrain

Brunei Darussalam

China (Macau)

Coreia Japão

Mongólia

Quirguistão

Tajiquistão

Uzbequistão

Africa 
do Sul

Namíbia

Suazilândia

São Tomé 
e Príncipe

Cazaquistão

China (Hong Kong)
India

Israel

Omã

Turquia

Botswana

Burundi

Lesoto

Malawi

Maurícias

Seychelles

Austrália

Fiji

Ilhas Marshall

Nova Zelândia

Antiga República 
Jugoslava da Macedónia Arménia Azerbaijão

Bélgica

Bósnia e Herzegovina
Bulgária

Dinamarca

Chipre

Espanha

Geórgia

Grécia

Hungria

Islândia

Itália

Letónia

Luxemburgo

Malta

Mônaco Montenegro

Noruega

Países
Baixos

Roménia

Sérvia

Suíça

Ucrânia

San Marino

Albânia

Alemanha

Andorra

Áustria

Bielorrússia

Croácia

Eslováquia

Eslovénia

Estónia

Finlândia

França

Irlanda

Liechtenstein

Lituânia

Polônia

Reino Unido da 
Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte

República
Checa

República da Moldávia

Suécia

Portugal
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Treinamento para capacitar titulares de cartórios a operar o SEI Apostila

esde o dia 15 de agosto ficou mais fácil legalizar 
documentos brasileiros para serem utilizados no 
exterior. Valendo-se da capilaridade dos cartórios, 
presentes em mais de 15 mil postos em todos os 
municípios do País, e com o objetivo de facilitar a 
vida do cidadão, o Governo brasileiro, por meio do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), delegou aos notários e re-
gistradores brasileiros uma nova atribuição: o apostilamento de 
documentos. 

Diferentemente das legalizações de documentos que eram rea-
lizadas pelo Setor de Legalização e Rede Consular Estrangeira 
(SLRC), órgão do Ministério das Relações Exteriores (MRE), 
o apostilamento de documentos praticado pelos cartórios veio 
para desburocratizar, descentralizar e agilizar o processo para 
quem necessita ter seus documentos validados no exterior.

O lançamento do novo serviço foi realizado pelo então pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ricardo Lewandowski que, 

durante cerimônia realizada no 17º Tabelião de Notas de São 
Paulo, levou apenas cinco minutos para apostilar seus diplomas 
de doutorado e de livre docência. Para o ministro, a adoção 
do sistema coloca o Brasil na vanguarda dos países modernos. 
“Além de facilitar a vida do cidadão brasileiro, nós diminuímos 
sensivelmente o chamado custo Brasil”. 

Para o ministro, a capilaridade dos cartórios é a grande vanta-
gem que o cidadão encontrará na mudança, pois não precisará 
se deslocar para grandes capitais para realizar a legalização de 
documentos. Será possível, no próprio Estado de residência, en-
contrar um cartório aparelhado com um sistema único de infor-
mática para autenticar um documento que poderá ser validado 
para um dos 112 países signatários da Convenção. “Nós nos inse-
rirmos, eu posso dizer com toda segurança, no mundo civilizado, 
no mundo avançado, no mundo que busca acabar com entraves 
burocráticos para a livre circulação de pessoas, bens, capitais, en-
fim, de negócios”, comemorou.

Desde o início da atividade, o País já conta com cartó-

R E P O R T A G E m

D
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“O sistema cartorial tem uma capilaridade gigantesca, está presente em 
praticamente todo o território nacional e isso permite que o processo de apostilagem 

seja facilitado ao extremo”, Carlos Alberto Simas Magalhães, embaixador

rios das 27 capitais brasileiras para realizar o apostilamento. 
Porém, a intenção do CNJ é que à medida que as unida-
des recebam capacitação para operar o Sistema Eletrônico 
de Informação e Apostilamento (SEI Apostila), as áreas de 
atuação aumentem, e em um futuro próximo os mais de 
15 mil cartórios do Brasil estejam oferecendo o serviço. 

Este fato, por si só, já agiliza bastante o processo, que antes era 
conduzido por apenas dez postos distribuídos em nove estados 
brasileiros: pelo SLRC, em Brasília, e pelos Escritórios Regionais 
do MRE nos seguintes Estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Amazo-
nas, Bahia e Pernambuco. “Foi graças à credibilidade e à con-
fiança nos próprios cartórios que o CNJ deu os primeiros passos 
nesta jornada que realmente é revolucionária”, explicou o secre-
tário-geral do CNJ, o juiz Fabrício Bittencourt da Cruz.

Além da maior opção de locais para a realização do procedi-
mento, o solicitante terá de passar por apenas uma etapa ao invés 
de três, como na legalização anterior. No momento em que chega 

para reconhecer firma do documento no cartório, a própria unida-
de que fizer o reconhecimento de firma, realizará o apostilamento. 
Após apostilado, o documento passará a ter validade imediata no 
país a que se destina, desde que este seja signatário da Convenção. 

Até então o processo de legalização era longo e burocrático. 
Para que um documento tivesse valor legal em outro país, o soli-
citante precisava em primeiro lugar reconhecer firma em cartório 
do documento original. Depois esse mesmo documento deveria 
ser legalizado no MRE. Após a legalização, seria levado ao Con-
sulado do país a que se destina para fins de chancela de assinatu-
ra do integrante do MRE. 

“Era uma burocracia muito grande. O tempo que se perdia era 
enorme e o custo desse serviço era muito mais alto, principal-
mente porque os locais onde se legalizavam documentos estavam 
em poucas capitais do País, o que gerava um custo com desloca-
mento ou com pagamento de despachante”, explica o subsecretá-
rio-geral das comunidades brasileiras e de assuntos consulares e 
jurídicos, embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães.

Relator da matéria no Senado Federal, senador 
Antônio Anastasia (PSDB-mG): “Encurtando-se os 
processos, ganha-se tempo e oportunidades”

O ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewan-
dowski, realiza o primeiro apostilamento com base na Convenção da Haia
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R E P O R T A G E m

“Encurtando-se os processos, ganha-se 
tempo e oportunidades. Uma empresa 
brasileira, por exemplo, que queira 
participar de concorrências públicas em 
outros países, poderá conseguir a apostila 
de maneira muito mais simples”, Antônio 
Anastasia, senador da República

O então secretário geral do CNJ, Fabricio Bittencourt da Cruz, realiza expo-
sição sobre a implantação da Apostila da Haia pelos Cartórios brasileiros

Segundo dados do MRE, o órgão legalizava, mensalmente, 83 
mil documentos para efeito no exterior. Aproximadamente 78% 
destes documentos eram na sede do Ministério, em Brasília. Já as 
repartições brasileiras no exterior foram responsáveis por legalizar 
569 mil, em 2014, número que corresponde a um aumento de 
8,83% em comparação com 2013. Para o embaixador, com o apos-
tilamento, esta demanda deve cair em torno de 50 a 60 por cento 
para o MRE e para a Rede Consular Brasileira.

A expectativa é que a simplificação do processo também gere 
um ganho de tempo e diminuição de custo, não apenas para o 
solicitante, mas também para o setor público, que poderá, inclusi-
ve, otimizar seu quadro pessoal. “Vai ajudar a redirecionar a mão 
de obra, evidentemente, para assistência a brasileiros no exterior”, 
sustenta o embaixador.

Para o senador Antônio Anastasia (PSDB-MG), relator da ma-
téria no Senado Federal o Brasil poderá conferir mais rapidez e 
segurança às legalizações, como já acontece em outros países. “En-
curtando-se os processos, ganha-se tempo e oportunidades. Uma 
empresa brasileira, por exemplo, que queira participar de concor-
rências públicas em outros países, poderá conseguir a apostila de 
maneira muito mais simples”, analisa.

Para o presidente da Associação dos Notários e Registradores do 
Brasil (Anoreg-BR), Rogério Bacellar, o apostilamento representa 
um grande avanço na redução na burocracia dos processos para 
população, que terá sua vida simplificada, e para os órgãos públi-
cos, que terão mais tempo para realizar outros procedimentos. 
“Desenvolvemos Workshops em várias capitais para treinar nossos 
associados de forma a otimizar a utilização desse novo serviço, jun-
tamente com a diretoria e secretaria-geral do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ)”, disse. 

Cada cartório poderá realizar o apostilamento de documentos 

no limite de sua competência, conforme estabelece o art. 6 da 
Resolução 228/2016. A Corregedoria Nacional de Justiça optou 
por não trabalhar com modificações de atribuições, portanto, as 
atribuições que já existem permanecerão e a elas será agregado o 
ato de apostilar. 

É o que afirma o presidente da Anoreg. “Todas as especialidades 
de cartórios poderão realizar o serviço de apostilamento, qualquer 
tabelião ou registrador. Como exemplo, podemos citar a certidão de 
nascimento no Registro Civil, certidão de matrícula no Registro de 
Imóveis, certidão do Protesto, documentos do RTD e PJ (Registro 
de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica) e assim por diante”.

A tradução do documento, juramentada ou não, continua de-
pendendo, exclusivamente, do país para o qual esses documentos 
serão apresentados. Se o país determina que a tradução é necessá-
ria, esta poderá ser apostilada junto ao documento a que se refere. 
O juiz federal Fabrício Bittencourt explica que a entrada em vigor 
da Apostila não acrescenta novas exigências nem exime de antigas. 
“A Apostila apenas facilitará o reconhecimento, no Brasil, de um 
documento público estrangeiro”.

O SLRC ainda lidará com demandas de legalizações, no entan-
to, apenas quando o documento a ter efeito no exterior se destinar 
a um dos poucos países que não fazem parte da Convenção. Além 
desses casos, o CNJ definiu que documentos que são de interesse 
do próprio Poder Judiciário serão apostilados pelo próprio magis-
trado para fins judiciais. Todos os outros documentos civis serão 
apostilados pela rede de cartórios.

A ADESãO à CONVENçãO DA HAIA
No dia 29 de janeiro de 2016, o Brasil tornou pública, por meio 

do Decreto Federal nº 8.660, a Convenção sobre a eliminação da 
exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, co-
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“Era uma burocracia muito grande. O tempo 
que se perdia era enorme e o custo desse serviço 
era muito mais alto, principalmente porque 
os locais onde se legalizavam documentos 
estavam em poucas capitais do País, o que 
gerava um custo com deslocamento ou com 
pagamento de despachante”, Carlos Alberto 
Simas Magalhães, embaixador

Registradores e notários paulistas prestigiam a cerimônia 
oficial do primeiro apostilamento realizado no Brasil

nhecida como Convenção da Haia. O acordo foi estabelecido pela 
Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, em 5 de 
outubro de 1961, na cidade de Haia, Países Baixos. A princípio, o 
tratado foi utilizado como um instrumento para atender aos inte-
resses de integração de países europeus. Hoje, 111 países já fazem 
parte da Convenção, o Brasil foi o 112º a assinar o acordo.

A adesão à Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional 
através do Decreto Legislativo 148, de 6 de julho de 2015, e valida-
da no plano internacional por meio de depósito do instrumento 
de adesão diante do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Rei-
no dos Países Baixos, em 2 de dezembro de 2015. Desde então, o 
processo de validação de documentos para uso no exterior, que era 
realizado exclusivamente por cerca pelo Ministérios das Relações 
Exteriores (MRE), é também realizado pela rede cartorária. 

De acordo com o art. 19 da Resolução 228/16, a emissão da 
apostila será obrigatória em cartórios das 27 capitais do País, mas 
segundo o CNJ, todo notário ou registrador sediado no interior 
que também queira oferecer o serviço, poderá fazer um pedido 
específico direcionado à Corregedoria Nacional de Justiça, que o 
analisará e eventualmente fará a liberação. 
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“Além de facilitar a vida do cidadão brasileiro, 
nós diminuímos sensivelmente o chamado 

custo Brasil”, Ricardo Lewandowski, 
ministro do STF

“Foi graças à credibilidade e a confiança 
nos próprios cartórios que o CNJ deu os 
primeiros passos nesta jornada que realmente é 
revolucionária”, Fabrício Bittencourt da Cruz, 
ex-secretário-geral do CNJ

R E P O R T A G E m

modelo da 
Apostila emitida 
pelo SEI Apostila

O APOSTILAmENTO
O juiz federal Fabrício Bittencourt conta que há pouco mais de 

um ano começaram os diálogos entre os poderes Executivo e Judi-
ciário. À época, existia uma dúvida sobre quem seriam as autori-
dades apostilantes no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores 
não desejava continuar com o serviço, justamente por estar presen-
te em apenas nove capitais e não ter capilaridade que atendesse aos 
anseios da comunidade da Conferência da Haia. 

“Todos os órgãos foram ouvidos nessa discussão e decidiram 
pelo sistema cartorial brasileiro, porque ao contrário do Itamaraty 
que tem dois, três pontos no Brasil inteiro, o sistema cartorial tem 
uma capilaridade gigantesca, está presente em praticamente todo 
o território nacional e isso permite que o processo de apostilagem 
seja facilitado ao extremo”, reforça o embaixador Simas Magalhães.

Ainda segundo o embaixador, o processo de apostilamento tem 
como objetivo ajustar os esforços de desburocratização que o go-
verno vem fazendo há alguns anos. “Atualmente são 111 os países 
signatários, mas na década de 90 eram 40, em 2000 subiu para 
cerca de 60 e agora já são 111”, explica. “Há uma tendência de 
crescimento, o que torna cada vez mais útil a aplicação da Aposti-
la”, completa.

A origem nome vem do francês Apostilli, que significa selar, 
pois o SEI Apostila sela, vincula, um documento ao outro e possi-
bilita a comprovação eletrônica do vínculo entre os documentos. 
Muitos modelos foram analisados e o CNJ optou por uma versão 
similar à mexicana. No entanto, o modelo brasileiro é único no 
mundo. A versão híbrida contempla leitura de QR Code, código 
que agrega segurança ao documento apostilado e facilita a confe-
rência de autenticidade tanto da apostila quanto do documento, 
além da impressão em papel seguro. “A ideia é ter um documento 
100% seguro e capaz de conversar com a necessidade de todos os 
países signatários, uma vez que nem todos têm sistema eletrônico”, 
explica Fabrício Bittencourt.

Neste momento inicial, o CNJ optou por vincular a impressão a 
um papel específico, emitido pela Casa da Moeda do Brasil. “A es-

colha foi, mais uma vez, pensando na credibilidade internacional. 
Se acreditamos na Casa da Moeda para produzir o nosso dinheiro, 
temos que acreditar na Casa da Moeda para imprimir o nosso pa-
pel seguro para fins da apostila que vai para o exterior”, explica.

Para o embaixador Simas Magalhães, a apostila brasileira é uma 
das melhores do mundo. “Não haverá apenas a apostila, mas ha-
verá fisicamente o documento com a apostila. Poderemos verifi-
car que a apostila foi efetivamente concedida, e mais do que isso, 
poderemos verificar o próprio documento que será apresentado 
naquele momento”, finaliza.
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PROCEDImENTOS quE SERãO BENEFICIADOS PELO APOSTILAmENTO

Validação de 
atos notariais

Adoção de 
crianças em países 

estrangeiros

Validação 
de diplomas

Validação de 
certidões públicas

Emissão de 
dupla cidadania

Como era antes:
a) Ministério das Relações Exteriores
3 etapas para legalização

1ª Etapa
Reconhecimento de firma em cartório

2ª Etapa
Legalização do documento no 
Ministério das Relações Exteriores

3ª Etapa
Chancela de assinatura no 
Consulado do país a que se destina

10 Postos em 9 Estados

Como era antes:
b) Cartórios Extrajudiciais
1 etapa para legalização:

1ª Etapa
Reconhecimento de firma do documento no cartório / 
Apostilamento do documento no mesmo cartório

10 pontos em cada capital dos 27 Estados brasileiros

DOCumENTOS APOSTILADOS

O artigo 1º da Convenção estabelece serem documentos 
públicos:
a) Os documentos provenientes de uma autoridade ou 

de um agente público vinculados a qualquer jurisdição 
do Estado, inclusive os documentos provenientes do 
Ministério Público, de escrivão judiciário ou de oficial de 
justiça;

b) Os documentos administrativos;
c) Os atos notariais;
d) As declarações oficiais apostas em documentos de 

natureza privada, tais como certidões que comprovem 
o registro de um documento ou a sua existência em 
determinada data, e reconhecimentos de assinatura.

Cada país pode definir quais documentos considera aptos ao 
apostilamento.

DOCumENTOS NãO-APOSTILADOS

a) documentos expedidos por agentes diplomáticos ou 
consulares. 

b) documentos administrativos relacionados a operações 
mercantis ou alfandegárias, 

c) nos casos de documentos para os quais a legalização já 
não era necessária de acordo com as normas, acordos e 
entendimento em vigor. 

d) documentos a serem apresentados em países não 
signatários da Convenção da Haia. 
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Tomou posse no dia 24 de agosto o novo Corregedor Nacional 
de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Natural de Três Co-
rações (MG), é o sétimo corregedor nacional de Justiça a ocupar o 
cargo desde a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 
2004. O posto de corregedor é ocupado sempre por um membro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) eleito entre os próprios mi-
nistros da Corte.

Para assumir o cargo, o magistrado precisou ser aprovado pelo 
Senado e nomeado pelo presidente da República. Aos 59 anos, 
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde 2002, Noro-
nha já foi corregedor-geral da Justiça Federal no biênio 2011-2013 
e corregedor-geral da Justiça Eleitoral, entre 2013 e 2015.

Nesta entrevista fala sobre seus planos à frente da Corregedoria 
Nacional de Justiça e o papel dos cartórios no processo de simplifi-
cação na vida dos brasileiros.

“Cartórios configuram uma 
importante garantia de segurança 
jurídica nos dias de hoje”
Novo Corregedor Nacional de Justiça para o biênio 2016-2018, ministro João Otávio 
de Noronha, destaca o papel dos cartórios na desburocratização de procedimentos

E N T R E V I S T A

RDNR - Como o senhor recebeu a indicação para ser o novo 
corregedor nacional da justiça?
Ministro João Otávio de Noronha – Recebi esta indicação dos 
meus pares, mediante eleição por aclamação com muita felicidade, 
porque foi demonstrado a confiança que o tribunal e os seus mem-
bros depositam na minha pessoa.

RDNR - Quais são os objetivos da sua gestão à frente da corre-
gedoria?
Ministro João Otávio de Noronha – Meus objetivos são melhorar 
a Justiça, trazer contribuição para que possamos melhorar e des-
burocratiza-la.

RDNR - Como avalia a importância dos cartórios para a sociedade?
Ministro João Otávio de Noronha: Os cartórios são importantes, 
pois antes mesmo de contribuírem no processo da desburocratiza-
ção, já contribuem para a segurança jurídica. O cartório registra 
todos os atos públicos necessários do cidadão, espelhando a reali-
dade dos negócios jurídicos. Cartórios configuram uma importan-
te garantia de segurança jurídica nos dias de hoje.

RDNR - Como avalia o papel dos cartórios no processo de des-
burocratização?
Ministro João Otávio de Noronha - Considero o cartório deveras 
importante nesse processo de desburocratização, porque na medi-
da em que todos estão sendo informatizados, em que vamos poder 
acessar dados online, em que o acesso aos dados possibilita a rea-
lização de negócios, o que acaba por baratear custos. Vejo como 
muito importante a atuação dos cartórios brasileiros, sobretudo 
com esta nova visão que a atividade adquiriu nos últimos anos.

João Otávio de Noronha, novo Corregedor Nacional da Justiça: “Cartórios 
configuram uma importante garantia de segurança jurídica nos dias de hoje”

“Considero o cartório deveras importante 
nesse processo de desburocratização, porque 
na medida em que todos estão sendo 
informatizados, em que vamos poder acessar 
dados online, em que o acesso aos dados 
possibilita a realização de negócios, o que 
acaba por baratear custos”
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Cerimônia de posse do novo Corregedor Nacional realizada na sede do Conselho Nacional de Justiça

RDNR - Os cartórios estão integrados com base de dados unifi-
cados. Como avalia esta realidade do setor, integrado por meio 
de centrais de serviços?
Ministro João Otávio de Noronha – Eu acho necessário e indis-
pensável, até porque vai propiciar uma diminuição de custo nos 
negócios imobiliários.
 
RDNR - Como avalia a atuação da Corregedoria Nacional de 
Justiça?
Ministro João Otávio de Noronha - É um órgão vital do sistema 
judiciário brasileiro que atua na orientação, ordenação e execução 
de políticas públicas voltadas à atividade correcional e ao bom de-
sempenho da atividade dos tribunais e juízos do País. A Correge-
doria Nacional deve ser a corregedoria das corregedorias e o que 
eu farei é cobrar delas uma atuação eficaz. 
 
RDNR - Muitas vezes a Corregedoria é vista como um órgão dis-
ciplinar?
Ministro João Otávio de Noronha - Temos problemas disciplinares 
e de desvio de conduta, mas são questões pontuais. Essa não é a ima-
gem da magistratura brasileira. Não é execrando nem pré-julgando 
que nós vamos melhorar a nossa magistratura. Não se pode destruir 
a credibilidade e macular a biografia de alguém sem ter elementos 
de convicção, apenas com base em indício que será apurado.

RDNR - A atividade extrajudicial é motivo de constante norma-
tização por parte da Corregedoria Nacional. Como deve ser a 
atuação do órgão nos próximos dois anos?
Ministro João Otávio de Noronha - O meu objetivo nessa seara é 
promover, junto com os titulares das serventias e suas associações, 
a constante modernização de todo o sistema para facilitar cada vez 
mais os serviços registrais e notariais para a população.
 
RDNR - O Código de Processo Civil (CPC) prevê que atos de 
conciliação possam ser feitos em cartório assim como a usuca-
pião extrajudicial. Como avalia estas novidades?
Ministro João Otávio de Noronha – Eu vejo com bons olhos. Nós 
precisamos tirar da Justiça uma série de atuações, como a usuca-
pião administrativa e a mediação, onde não há contenda, para que 
ela possa julgar as causas onde existiam realmente conflitos e en-
contrar as soluções desses conflitos.
 
RDNR - Os cartórios também já realizam mais de 1 milhão de 
atos de separações, divórcios e inventários, desafogando o Poder 
Judiciário.
Ministro João Otávio de Noronha – Eu vejo como algo muito positi-
vo. Porque eu tenho que ajuizar uma ação de divórcio consensual se 
não há litígio? Para isso tem um cartório para documentar, por isso 
eu digo que o cartório é um agente de documentação e de segurança.

“Nós precisamos tirar da Justiça uma série de 
atuações, como a usucapião administrativa e a 

mediação, onde não há contenda”
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uma satisfação muito grande o Instituto Legislativo 
Brasileiro e o Interlegis receberem o VII Fórum de In-
tegração Jurídica. Gostaria de propor um desafio para 
as duas instituições. A Escola do Governo do Senado 
Federal, que atua junto as Câmaras Municipais e As-
sembleias Legislativas do Brasil inteiro, desenvolve um 

grande trabalho em favor da desburocratização e dos procedimen-
tos, inclusive, legislativos e administrativos. As Câmaras Munici-
pais e Assembleias Legislativas, que têm as suas competências le-
gislativas dos âmbitos federativos, podem dar uma contribuição 
muito grande. 

Existe um projeto em andamento e a ANOREG é muito bem-
vinda para unir-se conosco. Por designação do ministro Mauro 
Campbell, presidente da Comissão de Juristas criada no Senado 
Federal, tenho trabalhado exatamente as questões relacionadas à 
desburocratização. Gostaria de compartilhar o que tem sido dis-
cutido, inclusive na última reunião com a presença do relator, 
ministro Toffoli. 

O projeto de lei tem um núcleo que levantou alguns debates 
para definir se ele seria de desburocratização mesmo e toda a carga 
normativa que está sendo trazida por esse projeto de desburocrati-
zação diz respeito ao cipoal legislativo e normativo das administra-
ções públicas que acaba desaguando em procedimentos desneces-
sários em várias instituições. 

O Artigo 3º aborda isso como um núcleo do projeto que está 
sendo debatido pela comissão de juristas, trazendo aspectos muito 
importantes como a utilização de mecanismos de análise de impac-
to regulatório e normativo. 

Sabemos que hoje esse cipoal de normas que é criado no Con-
gresso Nacional, Assembleias e Câmaras deixa de analisar os seus 
impactos, inclusive, com relação aos custos gerados. A transparên-
cia dos atos administrativos, o arbitramento de divergências admi-
nistrativas entre órgãos ou entes públicos, acaba prejudicando o 
próprio ambiente de negócios. 

A criação de mecanismos de arbitramento entre órgãos dentro 
do Governo seria também um princípio desse projeto de lei da 
desburocratização. 

Já foram feitas reuniões com a ANOREG, mas o núcleo des-
se projeto da desburocratização está centrado principalmente na 
questão da previsibilidade e do cerceamento dessa sanha de cria-
ção de obrigações acessórias para os cidadãos. 

A ANOREG busca a segurança jurídica e a melhoria também 
do ambiente de negócios. O Interlegis e o Instituto Legislativo Bra-
sileiro (ILB), e a Escola de Governo do Senado Federal, estão à 
disposição dos notários e registradores brasileiros.

A Desburocratização e o 
protagonismo dos Registros 
Públicos e da Cidadania
Antônio Helder Rebouças - Presidente da Interlegis

Antônio Helder Rebouças, presidente da Interlegis

“Já foram feitas reuniões com a 
ANOREG, mas o núcleo desse projeto 
da desburocratização está centrado 
principalmente na questão da previsibilidade 
e do cerceamento dessa sanha de criação de 
obrigações acessórias para os cidadãos”

É
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os dias atuais, onde não faltam desafios na polí-
tica e na economia, as instituições e a sociedade 
organizada devem criar um ambiente de previsi-
bilidade que permita o ingresso de investimentos 
produtivos. É como bem sugere o tema central 
deste Fórum. Destaco os senhores notários e 

registradores, que tem uma parcela no protagonismo ao enfrentar 
esses gargalos que inibem a produção e pioram o ambiente de ne-
gócio na economia.

A competitividade da nossa economia requer, sobretudo, 
simplificação de procedimentos nas relações entre o Estado e as 
empresas, entre o Estado e os cidadãos. Vivemos hoje diante de 
um verdadeiro cipoal de leis e regulamentos, que obrigam os em-
preendedores e a sociedade a suportar um custo elevado, tornando 
ineficiente a alocação de recursos. Essa ineficiência acaba afetando 
o nosso desempenho na economia global, tornando nossos produ-
tos e serviços menos competitivos. 

O Senado vem fazendo a sua parte. Temos aprovado proposi-
ções que em boa parte desatam muitos nós da economia, sem falar 
naquelas matérias que reafirmam os valores da responsabilidade 
fiscal. Além disso, a comissão de juristas do Senado que irá apre-
sentar um anteprojeto de lei da desburocratização está avançando, 
a partir de contribuições técnicas trazidas pela ANOREG. Exces-
sos de exigências e de certidões trabalham em favor da ineficiên-
cia. Regras simples e procedimentos claros e céleres permitem que 
as pessoas e as instituições se dediquem aos seus fins, evitando-se 
desperdícios nos incansáveis labirintos dos processos e procedi-
mentos. 

A ANOREG está sintonizada com as políticas de desburocra-
tização, com as políticas de simplificação, sem perder de vista a 
segurança jurídica no âmbito das relações sociais. Registro o res-
peito e a admiração que conservo pelos notários e registradores 
do Tocantins e do nosso País. Nas cidades pequenas, sobretudo, 
eles cumprem função nobre na guarda e registro de documentos 
essenciais ao exercício da cidadania, prestando atendimento qua-
lificado a população. 

O Senado do Estado do Tocantins está à inteira disposição para 
aprovar todas as matérias que, de fato, colaborem para democrati-
zar e simplificar as relações do Estado com o cidadão. 

A Desburocratização e o 
protagonismo dos Registros 
Públicos e da Cidadania
Vicentinho Alves - Senador (PR/TO)

Vicentinho Alves, senador (PR/TO)

“A ANOREG está sintonizada com 
as políticas de desburocratização, 
com as políticas de simplificação, sem 
perder de vista a segurança jurídica 
no âmbito das relações sociais”

N
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Lo aj

www.lojaanoreg.com.br

Na LOJA ANOREG 
você encontra as mais
recentes publicações  
das áreas de Direito 

Notarial e de Registro.

Acesse:

s empresas mais inovadoras são aquelas que tem me-
lhores condições de buscar novos caminhos e novos 
mercados, e que se eternizam ao longo do tempo. 
Isso precisa acontecer também nos serviços públi-
cos, onde várias iniciativas têm acontecido para que 
haja modernização no sistema. 

Temos que modernizar a legislação, fazendo com que a inovação 
facilite a vida do cidadão e, sem dúvida alguma, a ANOREG tem 
tido papel fundamental no sentido de estimular o próprio Gover-
no Federal encaminhando matérias para o Congresso Nacional e 
facilitando a vida do cidadão. E claro, tudo isso tem a ver com o 
papel grandioso dos notários e registradores. 

Diante das iniciativas importantes que o Congresso tem apro-
vado, tem-se focado muito em facilitar a vida das pessoas, seja na 
questão do divórcio ou na lei de mediação. O Fórum de Integração 
Jurídica, realizado no Interlegis, tem a participação de senadores e 
deputados, para debater a importância da integração dos serviços 
notariais e de registro com o próprio parlamento para facilitar a 
vida de todos.

A Desburocratização e o 
protagonismo dos Registros 
Públicos e da Cidadania
Alex Canziani – Deputado Federal (PTB/PR)

Alex Canziani, Deputado Federal (PTB/PR)
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Principais características 
de Segurança:
- Papel marca d'agua 
  controlado com fibras 
  coloridas,
- Holografia,
- Tramas anti-cópias,
- Tintas reativas,
- Efeito Íris,
- Tinta com variação 
 Óptica (OVI),
- Microtextos,
- Tintas visíveis somente 
  com lâmpadas 
  especiais U.V.,
- Vinhetas especiais,
- Adesivo especial com 
  faqueamento de segurança,
- Talho doce com imagem latente.

Novo Modelo do Papel de Segurança, 
regulamentado pelo Ministério da Justiça 

na Portaria Interministerial 
nº1537 de 03/092014.
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omo ministro, posso afirmar que o Poder Judiciá-
rio enxerga de forma positiva as iniciativas dessa 
magnitude em que senhores notários e registrado-
res se reúnem não só para a consagração inerente 
a todas as classes profissionais, mas no sentido de 
troca de experiências, em busca de enriquecimento 

para a sua atividade diária.
Todos os temas desenvolvidos neste Fórum são da mais alta re-

levância, atuais e que, por certo, farão com que todos levem para 
seus locais de origem, locais de trabalho, uma experiência agrega-
dora. 

A divulgação acerca da pesquisa feita pelo Datafolha no final do 
ano passado, que aponta, em nível institucional, a confiança depo-
sitada pelos brasileiros nos cartórios, mostra os serviços cartoriais 
na primeira posição, seguidos pelos Correios e outras instituições. 

Portanto, isso traduz a respeitabilidade que os serviços notariais 
e de registro alcançam cada vez mais no âmbito da sociedade bra-
sileira.

Sérgio Kukina – ministro do STJ

Sérgio Kukina, ministro do STJ
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E muito mais! Conte com a gente!
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Interlegis é uma instituição do parlamento que busca 
uma integração com os vários segmentos da sociedade 
brasileira, especialmente aqueles que pensam possuir 
inteligência na tentativa de promover as mudanças 
que o País precisa, sobretudo, no atual momento de 
grande angústia, apreensão e de enorme indignação 

por conta da crise. Estamos vivendo em um País que recupera a ca-
pacidade de crítica e reabilita a sua capacidade de indignação que 
vem acompanhada de exigências, cobranças por mudanças reais 
que possam significar a construção de uma grande nação. 

Sempre escutamos que o Poder Legislativo legisla mal. É este o 
conceito arraigado na sociedade brasileira e, de uns tempos para 
cá, buscou-se a alternativa de compartilhar a responsabilidade no 
ato de legislar e partindo desse ponto, o Senado Federal passou a 
instituir comissões com especialista para o debate de problemas e 
a apresentação de propostas.

O Congresso, através do Senado, constituiu comissões integran-
do legisladores e especialistas para a formatação de pré-projetos 
que passam depois a serem debatidos nas comissões técnicas das 
duas casas para definições. Têm-se legislado mal, temos feito isso 
solidariamente com instituições, com especialistas, porque isso é 
feito com muitas mãos, na tentativa de oferecer a sociedade o me-
lhor em matéria de legislação em seus diversos setores. Sempre se 
ouviu falar em desburocratização, em comissão de desburocratiza-
ção, em ministério da desburocratização e me lembro até o nome 
do ministro da Desburocratização, Hélio Beltrão.

Portanto, não é uma palavra nova para o nosso ambiente e creio 
ser de grande importância este Fórum de Integração Jurídica para 
que ocorra a coleta de sugestões que possam acrescentar à comis-
são de desburocratização a fim de que possamos avançar passos 
importantes na direção do aprimoramento legislativo. 

É muito bom ver uma instituição, e os cartórios são uma institui-
ção, ser aprovada pela sociedade, em um tempo em que a descrença 
se generaliza, a desesperança se alarga as instituições públicas se en-
contram desgastadas. Quando há aprovação certamente é porque se 
está atendendo as expectativas da população e por essa razão, falar 

em mudar o modelo quando este é aprovado pela população, certa-
mente a resistência se apresenta. Parabéns aos cartórios. 

Esperamos que todas as instituições públicas nesse País sejam 
acreditadas. Torcemos para que sejam reavivadas as esperanças da 
população de que é possível viver em um novo Brasil, não como 
muitos tem feito indo viver em outro País, mas viver em um novo 
Brasil. É triste ver a multidão de jovens desencantados em razão 
dos grandes escândalos de corrupção que sacodem o Brasil. 

Já é sentida a mudança nas ruas, a partir do manifesto de indig-
nação do povo nas ruas do País. Esse manifesto não era apenas pe-
dindo o impeachment de quem presidia o país, ou a substituição 
de um ou presidente, era um pedido muito além, pedido de mu-
dança do modelo vigente, especialmente o modelo de governança 
que abriu as portas para a corrupção. Já têm acontecido mudanças 
na população, nas instituições, no Judiciário do ministro Kukina, 
na Polícia Federal, no Ministério Público, então porque nós políti-
cos não entramos nessas mudanças?

A classe política precisa ser alcançada para então promover uma 
mudança na cultura política do País e principalmente partindo do 
ponto desse pragmatismo latente que existe de um povo que quer 
solução rápida, urgente, célere e mudança do sistema de governan-
ça que fracassou. Creio que qualquer evento inteligente de uma 
organização inteligente não deva deixar de analisar os problemas 
maiores que afetam o País. É por isso que manifesto uma enorme 
simpatia pelos notários e registradores e, sobretudo, reconheço a 
competência com que atuam. Pedimos que todos se engajem nesta 
mudança nacional. Este é um sentimento irresistível que habita hoje 
a alma dos brasileiros e e haverá de superar todos os obstáculos.

Álvaro Dias, Senador (PV/PR)

Álvaro Dias – Senador (PV/PR)

“Quando há aprovação certamente é 
porque se está atendendo as expectativas 
da população e por essa razão, falar em 
mudar o modelo quando este é aprovado 
pela população, certamente a resistência se 
apresenta. Parabéns aos cartórios”

A

A Desburocratização e o 
protagonismo dos Registros 
Públicos e da Cidadania
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e pudesse traduzir a Apostila da Haia em termos prá-
ticos, definiria como uma legalização. Ela é uma con-
venção que foi criada na Conferência da Haia, um 
organismo internacional sediado na cidade da Haia, 
na Holanda. Esta conferência procura documentar 
normas do Direito Internacional privado de cada País.

Evidentemente a Conferência está inserida no grande esforço 
europeu após a 2ª Guerra Mundial de gerar unificação e regulari-
zação das normas europeias. É a ação de tentar uniformizar todas 
as normas que existiam nos países, facilitando a vida das pessoas. 

Da mesma maneira que fazemos no Brasil, a passagem da docu-
mentação pelo cartório traz em si à legalização, o peso, a confiança 
que cada um deposita no documento, tanto quem o carrega, quan-
to quem o recebe. A Apostila da Haia tem exatamente essa mesma 
finalidade: legitimidade. Ao receber este documento, a autoridade 
estrangeira terá a certeza de que este documento traz em si legali-
dade e confiança. 

O processo de apostilamento vale para os dois lados, tanto do 
Brasil para o exterior, quanto os documentos que são produzidos 
no exterior e tem efeito no Brasil. Muitos instrumentos podem 
ser apostilados, como documentos cartoriais, ou informações re-
ferentes à nacionalidade, naturalização, documentos escolares e 
comerciais.

Pensando em termos extremamente práticos, poderia dizer que 
todos devem ter tido, em algum momento, contato com documen-
to consularizado, do exterior para o Brasil e do Brasil para o exte-
rior, isso exige uma longa série de legalizações. 

Primeiro o cidadão levava o documento ao cartório para ser re-
conhecido, depois ao Itamaraty, para o reconhecimento de cartó-
rio. Após isso, era necessário levar até a embaixada ou consulado 
com a finalidade de fazer o reconhecimento no Itamaraty. 

No exterior, era da mesma maneira, passava pela autoridade 
local, em seguida à chancelaria local, depois à embaixada ou con-
sulado, ou seja, uma tarefa que, além de tomar tempo, também 
era custosa para o cidadão comum. Em países pequenos, como a 
França, o procedimento poderia não ser tão custoso e demorado, 
mas em países grandes, como o Brasil, era extremamente difícil.

Outro aspecto importante da apostila é que ela também traz 
facilidades para as autoridades que recebem os documentos. An-
tes, quando se fazia uma legalização, ele deveria ser legalizado ou 
consularizado pelo País específico para o qual tivesse essa validade. 
Caso fosse um documento escolar para a França, teria que passar 
por último pela França. Hoje não é mais assim. Com a apostila, o 
documento uma vez apostilado, vale para todos os 111 países que 
são parte da Convenção. 

Tenho certeza absoluta que o impacto da adesão do Brasil a 
apostila será imensa na sociedade brasileira. Para se ter ideia, o 

setor de legalização do Itamaraty legalizava uma média de 65 mil 
documentos por mês, ou seja, documentos que vêm de todo o 
Brasil para serem elevados a uma representação consular ou diplo-
mática. Em Estados com um escritório do Itamaraty, essa média 
ficava em torno de 25 mil.

A apostila não é uma burocratização do processo, o objetivo é 
simplificá-lo. Os documentos que não precisam ser apostilados, 
não deverão ser apostilados. Países que não exigiam, não passarão 
a exigir. A Argentina, por exemplo, não determina a legalização de 
alguns documentos, e continuará assim.

Ao olhar para a postila pensem: isso é uma legalização. Acredito 
que o Executivo, com a valiosa colaboração do Judiciário, fez a 
melhor escolha ao transferir essa atividade aos cartórios. A Con-
venção tem hoje 111 países e a perspectiva é que cada vez mais 
tenham países que queiram aderir. 

Certamente a experiência dos cartórios vem em direção ao obje-
tivo fundamental que é prover um melhor serviço. Esse é um dado 
bastante positivo, mais um de vários trabalhos que estão sendo 
feitos na superfície da sociedade brasileira, o que demonstra que 
o País está andando. 

Com a participação de toda a estrutura cartorial brasileira, da-
remos um grande passo para a desburocratização, visando facilitar 
a vida dos brasileiros.

Legalização de Documentos: 
Apostila da Convenção da Haia
André Veras Guimarães – Conselheiro do Itamaraty

André Veras Guimarães, conselheiro do Itamaraty

S
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RDNR – Qual a importância da adesão do Brasil à Convenção 
da Haia?
André Veras - A Apostila no cartório é um ganho para sociedade 
brasileira, não só para o Itamaraty, pois possibilitará que, em todos 
os Estados brasileiros seja possível fazer o reconhecimento ou a 
legalização de qualquer documento, que terá validade no exterior. 
Hoje, internamente, quando se quer fazer um reconhecimento de 
firma ou uma cópia fiel, vai-se ao cartório. A partir da atuação do 
cartório, há a certeza que esse documento carrega em si segurança 
e legalidade. 

RDNR – Como é feito o novo procedimento de apostilamento?
André Veras - Da mesma maneira acontecerá com os documentos 
apostilados. Quando se pega uma apostila, leia-se uma legalização. 
Antigamente, até a entrada em vigor do sistema da Apostila, era 
preciso fazer uma série de legalizações, que começava no cartório, 
passava pelo Itamaraty, ou qualquer uma das unidades do Itama-
raty no Brasil, e terminava numa embaixada ou consulado, para 
onde esse documento seria enviado.

RDNR – Quais procedimentos serão abreviados com a introdu-
ção da apostila?
André Veras - O que hoje vai ser abreviado é esta fase: Itama-
raty, embaixada, consulado. Ou seja, tendo um documento, seja 
ele qual for - certidão, documento escolar - basta ir ao cartório 
e dizer “Eu quero que este documento tenha valor no exterior”. 
O cartório irá apostilar, irá dizer que a assinatura daquele reitor 
está correta. Isso é a Apostila, o reconhecimento da assinatura de 
quem firmou um documento. Entretanto, isso não quer dizer que 
a Apostila abrevia certas exigências, porque vale também para os 
documentos que são emitidos do Brasil para o exterior e de docu-
mentos que são emitidos no exterior para o Brasil. Por exemplo, 
um diploma emitido por uma Universidade da França que fosse 
necessário para um concurso de títulos no Brasil. Essa pessoa teria 
que pegar um diploma, levar ao consulado, que faria a consulari-
zação ou a legalização. A pessoa traria para o Brasil, apresentaria 
para um tradutor público. Mas para ele ter certeza de que aquele 
documento é válido, ele diria “Só posso fazer a tradução se houver 
a legalização, a passagem desse documento pelo consulado”. Ago-
ra, ao invés de verificar essa consularização, ele vai ver se há uma 
apostila. Tendo a apostila, o tradutor público irá simplesmente 
fazer a tradução do documento, que passa a ser válido no Brasil. 
Os documentos brasileiros terão o mesmo procedimento. Cada 
País terá o seu. Não há nenhuma modificação quanto a essas fa-
ses de tradução ou qualquer registro que se exija. A Apostila é a 
mera abreviação dos processos de legalização em série. São 85 mil 
legalizações, de naturezas variadas, a maioria são de documentos 
escolares, diplomas, documentos públicos. Lembrando que exis-
tem inúmeros processos de naturalização, seja em Portugal, seja na 
Espanha, na Itália, esse é realmente o maior fluxo.

RDNR – Como funciona o procedimento para os países não sig-

Falamos com: André Veras - Conselheiro do mRE

natários da Apostila?
André Veras - É importante frisar que a Apostila não é uma buro-
cratização, ou seja, naqueles países em que se têm curso normal, 
documentos que são aceitos, tal qual eles foram emitidos, não 
estaremos criando uma etapa burocrática. Com a Argentina, por 
exemplo, temos uma condição específica que vai nos documentos 
emitidos pelo Brasil, e que não necessitam de qualquer legalização, 
de nenhum procedimento cartorial, e continuará assim. A conver-
são da apostila tem por objetivo desburocratizar o processo, não o 
burocratizar.

RDNR – Como ficará a atuação do Ministério das Relações Ex-
teriores nesse processo?
André Veras - A partir do momento em que depositamos o instru-
mento de adesão do Brasil à convenção, e houve a transferência 
dessas atribuições ao Conselho Nacional de Justiça, a partir de 
agora a relação cartório/apostilas será diretamente com o Con-
selho Nacional de Justiça, que está fazendo um grande trabalho, 
aprofundado, criterioso, cuidadoso, para realizar o treinamento. 
Evidentemente que o Itamaraty não se furtará se for chamado para 
falar da apostila, mas acredito que agora, as demandas que surgirão 
serão muito mais relativas à implementação e à realização. Talvez 
no início haja um pouco de dúvida, mas acreditamos que em mui-
to pouco tempo, o sistema que será iniciado no dia 15 de agosto, 
será muito benéfico. 

RDNR – Quais são os ganhos para a população na utilização dos 
cartórios?
André Veras - Vamos imaginar uma pessoa que mora no Acre ou 
em uma cidade do interior. Antes ele necessariamente precisava 
ir a uma capital onde houvesse um escritório do Itamaraty, e no 
final, ir a uma embaixada ou consulado de algum Estado, pois 
existem Estados que têm consulado. Mas vamos imaginar que não 
houvesse, se só existisse a embaixada em Brasília. Esse documen-
to teria que vir a Brasília. Agora bastará somente ir aos cartórios, 
num primeiro momento nas capitais, e depois, de acordo com a 
demanda, serão agregados outros cartórios. Mas agora bastaria ir 
na capital, que o cartório tem a capacidade e autorização para emi-
tir a apostila.

RDNR – Qual o principal objetivo da Convenção da Apostila 
da Haia?
André Veras - O objetivo da Convenção da Haia é realmente des-
burocratizar. Ela foi pensada na década de 60, foi discutida antes, 
mas está inserida nessa tentativa de diminuir as medidas burocrá-
ticas advindas das fronteiras. Surge na Europa e depois é aberta a 
todos os países. Sua finalidade é facilitar, não criar mais caminhos 
e obstáculos. É só realmente possibilitar que os documentos tran-
sitem livremente. Porém é necessário dar o mínimo de segurança a 
quem recebe. A Apostila vai abreviar uma série de legalizações que 
eram necessárias. Hoje em dia, basta levar ao cartório, para apos-
tilar o documento, que ficará apto para ser utilizado no exterior.

“A Apostila no cartório é um 
ganho para sociedade brasileira”
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oportuna a apresentação da apostila, da resolução do 
CNJ e também do sistema. O tema que contextualizo 
é o SEI Apostila, o nome pelo qual chamamos o sis-
tema de apostilamento proporcionado pelo Conselho 
Nacional da Justiça (CNJ). 
Dois documentos evidenciam e comprovam a atri-

buição do Poder Judiciário, sobre a orientação e coordenação do 
Conselho Nacional de Justiça, para fins de apostilamento. Um de-
les é o Ofício 54 do Ministério das Relações Exteriores, dirigido 
ao ministro Ricardo Lewandowski na qualidade de presidente do 
Conselho Nacional de Justiça, no dia 1º de outubro de 2015.

As palavras do embaixador Sérgio França Danese, ministro de 
Estado Interino das Relações Exteriores resumem um pouco des-
ta novidade recém-chegada ao nosso país: “o Governo brasileiro 
tenciona realizar em breve o depósito do instrumento de adesão 
à Convenção sobre Eliminação da Exigência nos Documentos 
Públicos Estrangeiros, Convenção da Apostila, junto ao Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos ao que se seguirá 
a promulgação do texto por Decreto. Com base nos dispositivos 
da Convenção, o instrumento produzirá efeitos oito meses após 
a data do depósito para aqueles Estados que não manifestaram 
objeção à adesão brasileira”. 

“Esse Ministério tem realizado reuniões e mantido interlocução 
com demais órgãos e entidades interessadas na matéria”, tal como 
o presidente da Anoreg-BR, Rogério Portugal Bacellar tem pleno 
conhecimento “os quais convergiram no entendimento de que o 
serviço admissão de apostila seja, prestado da maneira mais ampla 
e facilitada possível, preferencialmente pela extensa rede de car-
tórios do País, uma vez que estes já se encontram integrados por 
meio de sistemas eletrônicos facilmente adaptáveis a realização de 

mais um ato, a expedição da Apostila da Haia.
Diante das informações e nas condições da competência do Po-

der Judiciário para fiscalização das atividades notariais de acordo 
com os Artigos 236 e 103, manifestado o interesse do Conselho 
Nacional de Justiça em ser designado para exercer as funções de 
coordenador e ponto focal para o tratamento do tema junto a 
autoridades, instituições brasileiras e estrangeiras, bem como em 
regulamentar a aplicação da convenção da apostila em território 
nacional tão logo efetuada a promulgação do texto.

Logo após, foi enviada a resposta do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski ao Ministério das 
Relações Exteriores, por intermédio do Ofício 338, de 9 de ou-
tubro de 2015. “Desse modo, manifesto em nome do Conselho 
Nacional de Justiça, interesse institucional quanto ao exercício 
das funções de coordenador e ponto focal para o tratamento dos 
temas afetos à referida convenção, informando que o Conselho 
trabalhará para atribuir às autoridades judiciais, notariais e de re-
gistro a competência para emissão de apostila por meio do instru-
mento normativo competente”.

Em 9 de outubro de 2015, o Conselho Nacional de Justiça as-
sumiu a condição de ponto focal. Essa notícia foi levada aos Países 
Baixos por ocasião do depósito da Convenção da Haia e, desde en-
tão, o trabalho tem sido intenso em preparar três grupos de atua-
ções para que todos tenham plenas condições, não só de prestar 
um serviço público relevante e importante, mas transmitir a total 
credibilidade desse nosso serviço a outros 111 países signatários da 
Convenção da apostila da Haia.

Nessa linha de raciocínio, primeiramente foi desenvolvido um 
sistema. Na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, invertemos 
um pouco a lógica das coisas, tais quais elas vinham acontecendo 
no Conselho Nacional de Justiça. Antigamente, fazia-se uma reso-
lução para depois criar um sistema, na medida do possível, adapta-
do ao texto de resolução. Para a Apostila e para outros normativos 
que transitaram pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, se 
fez ao contrário. Primeiro foi desenvolvido o sistema, foram testa-
das as capacidades técnicas e especialmente o nível de exigência de 
segurança para esse serviço público.

A partir do dia em que se obteve um sistema adequado, viável, 
barato e seguro, passou-se a trabalhar no segundo ponto, que era 
a proposta de resolução para o plenário do CNJ. Essa proposta de 
resolução chegou à plenária confeccionada por quatro mãos, entre 
presidência e também a Corregedoria Nacional do CNJ, que como 
é sabido, é a instituição dentro do CNJ que mais tem relação com 
a rede de cartórios. 

Hoje temos um sistema, uma resolução. Então demos início 
à terceira linha metodológica, que é a divulgação do serviço de 
Apostila, que tende a se intensificar à medida que os dias passam. 

Legalização de Documentos: 
Apostila da Convenção da Haia
Fabrício Bitencourt da Cruz – juiz federal, secretário do CNJ

“Convergiram no entendimento de que o 
serviço admissão de apostila seja prestado 
da maneira mais ampla e facilitada possível, 
preferencialmente pela extensa rede de cartórios 
do País, uma vez que estes já se encontram 
integrados por meio de sistemas eletrônicos 
facilmente adaptáveis a realização de mais um 
ato, a expedição da Apostila da Haia”

É
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Como o conselheiro André Veras Guimarães mencionou, não é 
uma tarefa fácil, é uma dinâmica de muitos documentos por ano. 
Na medida das nossas possibilidades, iremos prestigiar as unidades 
cartoriais que estejam localizadas nesses polos. A ideia é que nos 
locais onde há um fluxo de pessoas que buscam o serviço de lega-
lização, todos os cartórios das capitais estejam 100% prontos para 
o serviço de apostilamento. Essa escolha do CNJ, embora pareça 
arbitrária, tem uma justificativa muito importante.

O desejo é que todo o cartório do País possa desempenhar a 
atividade de apostilamento. A preocupação, especialmente no mo-
mento de transição quando o Ministério das Relações Exteriores 
não prestará mais serviço, e sim o Poder Judiciário, é que tudo fun-
cione da maneira mais adequada possível e todo esse nosso serviço 
não seja posto por água abaixo. Pelo artigo 17 da Resolução 228, o 
ato normativo que nos rege, todo e qualquer cartório não sediado 
em capital do país, que deseje emitir apostilas, deve realizar uma 
solicitação direta à Corregedoria Nacional de Justiça, que analisará 
a oportunidade e conveniência para autorização desse serviço. 

Em termos de serviço de apostilamento há três caminhos a se-
guir, o mundo conhece dois. Será inaugurado um terceiro. Para 
todos os países signatários da Convenção da Haia, a regra é apos-
tila em meio físico, ou seja, um documento, ofício de apostila, co-
locado sobre outro documento a que se faz referência. Em termos 
etimológicos, quando estudei todo o histórico da Convenção da 
Apostila, no francês antigo, a ideia de apostilar é um conceito de 
selar. Está sendo selado um documento que autentica assinatura 
de outro documento e não conteúdo.

O mundo conhece o apostilamento físico relacionado ao con-
tato com o apostilamento da própria Haia, na Holanda. Eles 
colocam um papel simples, impresso com a apostila em cima de 
outro papel, selam e colocam uma espécie de uma cola quente. 
Está apostilado. A grande maioria dos países trabalha com o do-
cumento físico. 

O CNJ conhece também o que há hoje de mais avançado em 
termos de apostilamento eletrônico, que é o sistema mexicano. Os 
mexicanos emitem uma apostila que tem um QR Code, um códi-
go que pode ser lido por celular, e a partir dele ou dos códigos que 
se digitam no site ao qual a pessoa é direcionada, os mexicanos 
comprovam a existência da apostila, ou seja, mostram que aquele 
documento tem uma espécie de certificação digital. 

A escolha do CNJ foi de um modelo híbrido de apostila. Opta-
ram sem dúvida alguma, por um sistema eletrônico, mas o mundo 
não está preparado para algo 100% eletrônico. Toda nossa segu-
rança está depositada e garantida pelo QR Code, mas optamos por 
utilizar também a impressão em papel seguro, emitido pela Casa da 
Moeda, para que os países cuja cultura não seja afeta ao meio ele-
trônico, também aceitem nossas apostilas sem maiores indagações. Fabrício Bitencourt da Cruz, juiz federal, secretário do CNJ

“Todos os países comprovam a existência 
de Apostila em meio físico, alguns países 

confirmam a existência de apostila em meio 
eletrônico, mas só o Brasil comprova que esta 

Apostila refere-se a este documento”
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O secretário geral do 
CNJ, Fabricio Bitten-
court, apresenta o docu-
mento padrão da Con-
venção da Haia que será 
utilizado pelos cartórios

Esse papel no verso tem um adesivo que deve ser selado no do-
cumento a que se refere. Qualquer tentativa de destaque o papel 
rasga, ou se desfaz, sem possibilidade de recomposição. A Apostila 
uma vez impressa, é assinada e carimbada pelo responsável do car-
tório. É dessa maneira pela qual se agrega a apostila em meio ele-
trônico, garantias físicas em um diálogo internacional com países 
que não aceitam apostila 100% em meio físico. 

Por que essa escolha? A Colômbia seguiu a trilha da Apostila 
100% eletrônica e está enfrentando seríssimos problemas de acei-
tabilidade dos documentos apostilados naquele País, e todos sabe-
mos que na medida em que os nossos documentos passam a ser 
recusados, isso pode gerar um problema generalizado em toda a 
Convenção da Haia, caindo por terra toda a nossa credibilidade 
enquanto agentes públicos na República Federativa do Brasil.

Dessa forma, nós imprimiremos a Apostila com o QR Code 
ao molde mexicano, assinamos, carimbamos e colamos com papel 
seguro, aos moldes dos países que não estão familiarizados com 
sistema eletrônico. 

O grande ganho do sistema que foi desenvolvido no Brasil é que 
se consegue no próprio sistema aprovar o contexto. Isso é o mais 
importante. Todos os países comprovam a existência de Apostila 
em meio físico, alguns países confirmam a existência de apostila 
em meio eletrônico, mas só o Brasil comprova que esta Apostila 
refere-se a este documento, porque via QR Code qualquer pessoa 
com um celular ou tablet faz a leitura desse código, que leva para o 
site do CNJ e que é o site seguro, em quatro idiomas - português, 
espanhol, francês e inglês – onde tem acesso a uma cópia da versão 
eletrônica deste documento, verifica se a numeração é adequada, 
se o documento é o mesmo. Nesse documento eletrônico existe um 
link em que a pessoa clica e tem acesso ao contexto, ao documento.

Eletronicamente verifica-se que essa Apostila se refere a este de-
terminado documento. A Apostila eletrônica está fazendo um mo-
delo híbrido, para que não se tenha problema algum em termos de 
reconhecimento da Apostila no exterior. 

Por que foi escolhido esse sistema? É uma informação muito 
importante. O CNJ tem hoje o domínio de 139 sistemas eletrôni-
cos. Fomos buscar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o 
chamado sistema SEI, Sistema Eletrônico de Informação de Do-
cumentos. É o sistema que está sendo utilizado não só por quase 
todo o Poder Judiciário, mas também grande parcela do Poder 
Executivo e algumas Assembleias Legislativas.

O Sistema SEI é uma “Ferrari” da qual pode-se retirar inúmeras 
funcionalidades e deixar um fluxo único para que, da maneira 
mais simples e ágil possível, sem descuidar da segurança, a ativi-
dade de apostilamento possa ser realizada em não mais do que 10 
minutos. 

Esse sistema está na nuvem CNJ. Não haverá necessidade de 
fazer o download de nada, e nem a aquisição de qualquer sistema 
por parte de quem for apostilante. Esse sistema é do CNJ, que as-
sumiu a responsabilidade também de gerar estatística, de fiscalizar 
e de controlar as apostilas emitidas. O que é essencial nos termos 
da Resolução 228 do CNJ? Certificação digital. É ela que dará 
segurança para dizer que as apostilas são legítimas. 

No vídeo de treinamento, menciona-se a digitalização de docu-
mento e outras escolhas metodológicas do Conselho Nacional de 
Justiça. Há duas possibilidades: o cidadão já chega com o docu-
mento digitalizado e encaminha por e-mail, ou comparece com o 
documento físico. Para segurança de quem faz o ato de apostila-
mento, o CNJ optou pela presença física do cidadão, e a autorida-
de apostilante é quem faz o upload desse documento. 

Em linhas gerais, o processo de emissão da Apostila é esse. O 
que aparece na tela é uma apostila de formato completo. Abaixo, 
são muitas informações em três idiomas, contando um pouco a 
respeito da legitimidade da certificação digital, o caminho que a 
autoridade estrangeira ou cidadão estrangeiro deve percorrer para 
atestar a autenticidade dos documentos, enfim e acima de tudo, o 
QR Code que é a prova não só de documento, da Apostila, mas 
também do contexto do documento apostilado.
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Desde o dia 15 de agosto de 2016, os cartórios extrajudiciais 
das capitais brasileiras poderão prestar à população serviços liga-
dos à legalização de documentos para que sejam reconhecidos no 
exterior. Essa possibilidade foi viabilizada pela regulamentação 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que permite a realização 
dos procedimentos pelos ofícios por meio das determinações da 
Apostila de Haia, utilizando o Sistema Eletrônico de Informação e 
Apostilamento (SEI Apostila).

Durante a realização do VII Fórum de Integração Jurídica, or-
ganizado pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil 
(Anoreg-BR), o juiz federal Fabrício Bittencourt, secretário geral 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresentou aos participan-
tes as definições do apostilamento e brevemente um vídeo tutorial 
de como os procedimentos devem ser realizados, disponível no 
link (https://goo.gl/lyMGsU). 

RDNE – O que é o apostilamento e como será a participação dos 
cartórios neste novo sistema?
Fabrício Bittencourt – O apostilamento é necessário para que um 
documento emitido no Brasil seja reconhecido e tenha validade 
fora do País. Trata-se de uma nova versão de um serviço que sempre 
foi prestado pela República Federativa do Brasil só que sob nova 
legalização e com a participação da rede de cartórios. Havia uma 
burocracia muito grande, uma perda de tempo enorme e um custo 
muito alto, inclusive de deslocamento para a pessoa que precisava 
desse serviço. O ato de apostilar é uma nova atribuição dos cartó-
rios e permitirá, por exemplo, que o cidadão reconheça a firma de 
um diploma universitário para que ele tenha validade no exterior. 
O próprio cartorário que fará o reconhecimento da assinatura e 
terá atribuição de apostilar o documento. A partir disso, ele será vá-
lido nos 111 países que hoje são signatários da Convenção de Haia.

RDNE – Quem poderá fazer o apostilamento?
Fabrício Bittencourt – Desde o dia 15 de agosto de 2016 todos os 
cartórios das capitais do País estão autorizados a apostilar. Fora das 
capitais, o cartório deverá fazer um pedido específico à Corregedo-
ria Nacional de Justiça (CNJ).

RDNE – Quais os requisitos físicos que um cartório precisa para 
prestar esse serviço?

Fabrício Bittencourt – Basicamente um bom scanner, carimbo e 
caneta esferográfica. Isso porque o CNJ tem o sistema e o alocou 
em nuvem. Por isso, não haverá a necessidade de compra e instala-
ção de sistemas ou downloads, pois bastará acessar o site do CNJ 
para fazer o apostilamento.

RDNE – Será necessário fazer algum treinamento ou cadastro?
Fabrício Bittencourt – Sim, estamos disponibilizando um curso 
à distância sobre apostilamento. Para se cadastrar, a entidade inte-
ressada deverá comprovar a realização do curso e fazer uma solici-
tação junto ao CNJ.

RDNE – Por que os cartórios foram escolhidos para prestar este 
serviço?
Fabrício Bittencourt – Na verdade a escolha foi em virtude da 
capilaridade dos cartórios. Existem, evidentemente, documentos 
que são de uso do próprio Poder Judiciário que pela opção do CNJ 
serão apostilados pelos magistrados para fins judiciais. Todos os 
demais documentos da vida civil serão apostilados nos cartórios.

RDNE – Como o CNJ avaliou a questão dos emolumentos e 
também das atribuições dos cartórios para a designação desse 
serviço?
Fabrício Bittencourt – Tivemos dificuldades metodológicas e de 
legitimidade. O CNJ é o órgão administrativo do Poder Judiciário, 
sendo assim, ainda que haja a legitimidade normativa, o Conse-
lho não teria como criar uma taxa para o ato específico do apos-
tilamento. Também esbarraríamos em questões federativas, pois 
ainda que tivéssemos essa competência tributária não poderíamos 
fazer na esfera federal via Congresso Nacional – o que não seria 
adequado no contexto dos Estados, onde se localizam as entidades 
registrais. Para estabelecer um valor usamos a tabela já existente 
nos cartórios e optamos por definir que o apostilamento tenha o 
mesmo custo da procuração sem valor definido.

RDNE – Qual a importância da segurança jurídica dos cartórios 
neste cenário?
Fabrício Bittencourt – Foi graças à credibilidade e a confiança 
nos próprios cartórios que o CNJ deu os primeiros passos nesta 
jornada que realmente é revolucionária.

Fabricio Bittencourt, secretário geral do CNJ, fala sobre a nova 
atribuição dos cartórios extrajudiciais: o apostilamento de documentos

“Graças à credibilidade e a confiança 
nos próprios cartórios que o CNJ deu 
os primeiros passos nesta jornada 
que realmente é revolucionária”
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avagem de dinheiro, corrupção e uma palavra em in-
glês, compliance. E isso, na verdade, não tem a preten-
são de ensinar nada a ninguém, mas apenas de trocar 
experiências e visões que todos têm, porque somos 
expectadores dessa cena que acontece no Brasil. Hoje 
advogo para várias empresas nisso que se chama com

plexo investigatório da Lava Jato, empresas multinacionais, nacio-
nais e às vezes me perguntam se eu advogo para algum político. 

Por coincidência, não advogo para nenhum político, mas não 
tenho com isso nenhum problema, apenas uma coincidência 
do destino. Faço uma reflexão da minha visão do que acontece 
nesse cenário. Em que medida se insere a atuação dos cartórios e 
quais os riscos que isso pode trazer e quais as expectativas que essa 
atuação dos registradores e notários na atividade de prevenção a 
corrupção. Que riscos isso traz para vocês? É claro, que isso é uma 
atribuição, mas que talvez possa trazer alguns riscos e que medidas 
podem avaliar esses riscos. 

Se pudesse definir um dos aspectos mais marcantes da Lava 
Jato, mais característicos da operação, sem dúvida é o uso sem pre-
cedentes do chamado play da delação premiada dos acordos de 
leniência. Esse talvez seja o maior diferencial de toda essa operação 
Lava a Jato. Nunca antes na história desse País se usou com tanta 
ênfase a colaboração e a leniência. Por trás dessa colaboração, des-
sa leniência existe um fenômeno que talvez não se note. O de que 
já há algum tempo o Estado se dá conta de que sozinho não conse-
gue combater o crime com eficiência. É uma percepção mundial. 
Desde os anos 90 há uma parceria entre o setor particular, seja 
pessoa física ou a empresa, ou até aqueles que exercem algumas 
funções públicas como os notários e registradores, com o poder 
público. 

Essa parceria, muitas vezes, é imposta, como é o que acontece na 
lei de lavagem de dinheiro. Vejam o que aconteceu com os bancos. 
O negócio dos bancos sempre foi guardar o dinheiro e entregar 
ou aplica-lo e entregar de volta o dinheiro quando solicitado, mas 
esse negócio mudou substancialmente com as regras de prevenção 

a lavagem de dinheiro. 
O banco passa também a exercer uma atividade de investigação. 

O banco é obrigado a conhecer o seu cliente no sentido profundo, 
saber quem ele é, qual sua atividade econômica, não só a pessoa 
jurídica, mas o sócio que está por traz disso, o customer, e o client. 
Ele é obrigado a verificar se as operações do cliente estão adequa-
das com o seu patrimônio e mais, é obrigado a entregar o seu clien-
te quando suspeitar de operações ou propostas de operações de 
lavagem de dinheiro, informando a uma unidade de inteligência 
financeira, que no Brasil se chama Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras (COAF), mas que há congêneres em todo o 
mundo. 

No caso da lavagem de dinheiro, essa colaboração do particular, 
no caso do sistema financeiro, não só dos bancos, são várias as 
pessoas obrigadas a reportar. Houve uma situação em que chegou 
ao COAF o caso de uma concessionária de motos que foi investi-
gada pela instituição porque não reportou a venda de uma moto 
de R$ 80.000,00 e há uma regulamentação que diz que quaisquer 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo, são 
obrigadas também a reportar movimentações suspeitas. Bens de 
luxo são aqueles acima de R$ 10 mil, mesmo carros populares são 
bens de luxo. No caso da lavagem de dinheiro o particular não é 
apenas convidado, é obrigado a cooperar com o poder público 
sob pena de sanção se não o fizer. Sanção que vai até R$ 20 mil 
de multa, inclusive com a possibilidade de, nos setores regulados, 
afasta-lo daquela autorização para atuar. 

O particular também não é chamado apenas na lavagem de di-
nheiro. Vejam a Lei de Organização Criminosa. Sempre que se fala 
em corrupção, faz-se referência a Lei 12.846, que os americanos 
gostam de chamar a lei brasileira do clean company act. Trata-se 
da lei anticorrupção que deu poderes a Controladoria Geral da 
União (CGU) para acordos de leniência, investigativos, e de pu-
nição à pessoas jurídicas. Hoje qualquer pessoa jurídica é objetiva-
mente responsável pelos atos dos seus colaboradores, empregados 
ou terceirizados. Se, por exemplo algum empregado do cartório 
mesmo sem o conhecimento do titular, pagar uma vantagem in-
devida a um funcionário público para benefício do cartório, a en-
tidade para a qual trabalha é responsável objetivamente, indepen-
dentemente de culpa. Está na Lei 12.846. Muitos apontam a Lei 
12.486 como grande instrumento de combate a corrupção.

Já a Lei 12.850, Lei de Organização Criminosa, trouxe um dos 
maiores instrumentos utilizados hoje, a colaboração. Também 
chamada delação premiada, traz importantes incentivos para que 
pessoas investigadas ou pessoas que são membros de um conceito 
mais amplo que esse de organização criminosa, possam reduzir sua 
exposição à sanção penal mediante a entrega de pessoas que cola-
boraram para a atividade criminosa.

Lei de Lavagem de Dinheiro, 
Combate à Corrupção 
e “Compliance”
Antenor madruga – Doutor em Internacional pela universidade de São Paulo (uSP)

 “As pessoas, físicas ou jurídicas, 
também podem ser, eventualmente, 
responsabilizadas pela negligência ao 
não reportar as movimentações suspeitas, 
porque causam prejuízo”

L
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Poucas pessoas se deram conta no momento de criar a Lei 
12.850 de que estavam criando um fortíssimo mecanismo de in-
centivo. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, apenas 
dizendo que a Lei 12.850 traz um instrumento que permite ao par-
ticular colaborar com a administração pública mediante o incenti-
vo importante. Imagine alguém que cometeu um ato de corrupção 
e que tem a perspectiva de ser condenado a uma pena que pode ir 
de 2 a 12 anos. A perspectiva não só de responder a um processo 
penal, mas de começar a executar a pena após a decisão de segunda 
instancia, porque essa foi a decisão mais recente. 

Passando por um juiz duro e correto, mas duro, por uma turma 
no Tribunal Regional Federal que também não tem reformado 
decisões e a partir dessa decisão do Tribunal Regional Federal já 
começar a cumprir uma pena que pode ser uma pena razoável. 
Some a essa situação diversas condutas criminosas que podem fa-
zer com que uma pena chegue facilmente a 15, 16, 18, 20 anos. 
Então imagina uma pessoa diante dessa circunstância e que tem 
incentivo de não ir para a cadeia. Se o cidadão entregar a organiza-
ção criminosa. Veja a força desse incentivo e o conceito, que existe 
na lei de lavagem de dinheiro, na delação premiada, no acordo de 
leniência que é o de convidar o particular, ou obrigar o particular a 
cooperar com o Estado, que reconhece que sozinho, não consegue 
combater estes crimes. Se isso é moralmente correto é outra discus-
são. Estou apenas constatando a situação tal como ela é. 

A ideia de o particular colaborar por obrigação ou por incenti-
vo com o Estado, existe também em outros locais. A própria Lei 
12.846 prevê que a empresa que praticou atos de corrupção e, por-
tanto, que está sujeita as penas da Lei que penaliza, pode também 
fazer um acordo de leniência, pelo qual também entrega as outras 
empresas. Ou então reconhece a prática da conduta ilícita e tam-
bém reduz as penas que lhes são aplicadas. 

A Lei Antitruste, chamada Lei do CADE, também prevê um 
acordo de leniência que tem sido muito utilizado em atos de cartel, 
por exemplo. A Lei Antitruste permite que uma empresa denuncie 
o cartel e obtenha uma imunidade, uma vantagem com isso. 

Já vem sendo usado com uma frequência bastante comum. Ge-
ralmente os casos de cartel que são sujeitos ao CADE iniciam-se 
com uma leniência. A administração não tem trabalho de fazer 
uma investigação. Apenas espera. A empresa traz todas as informa-
ções detalhadas para aquela investigação em troca de uma imuni-
dade. Isso acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, aliás, 
o berço dessa ideia é o berço americano claramente. Lembra a fi-
gura da recompensa do caçador, de recompensas que também é a 
forma de incentivo ao Estado que até hoje permanece, em várias 
situações, remunera-se a denúncia. Então, isso também vem dos 
Estados Unidos. 

Os Estados Unidos, a propósito, recentemente, editaram uma Antenor madruga – Doutor em Internacional pela universidade de São Paulo (uSP)

 “O dado marcante desse novo cenário é que 
o Estado aprendeu que o particular é um 

grande contribuidor das suas investigações, seja 
incentivando ou obrigando”
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lei, chamada Dodd-Frank Act, pelo qual não só incentivam como 
premiam com dinheiro ao denunciante correto que, por exemplo, 
denunciar uma empresa que viola as normas. A SEC, a CVM ame-
ricana, premia com até 30% das multas que a SEC impuser àquela 
empresa qu cometeu um delito. De onde vem isso? Da constatação 
de que a SEC não conseguia sozinha impedir desvios. Por exem-
plo, não conseguiu impedir a fraude do Madoff. O que eles fize-
ram agora? Incentivaram o particular, o funcionário da empresa 
que vier e denunciar a fraude a ganhar 30% e também ganhar 
proteção legal. É nesse ambiente de incentivo a cooperação, a de-
lação que se inserem os novos horizontes do combate à corrupção, 
do combate à lavagem de dinheiro. 

Assim como as várias pessoas obrigadas a reportar, também es-
tão sendo convidados, em princípio trata-se de um convite, por-
que não parece que haja ainda uma obrigação, uma vez que os 
cartórios ainda não estejam na relação de pessoas obrigadas. É um 
convite importante, já que não são propriamente particulares, por-
que exercem funções públicas, portanto, podem estar obrigados a 
cooperar. Não estou dizendo que isso é ruim. Talvez se não hou-
vesse esses mecanismos, não teríamos avançado como avançamos 
no combate a corrupção. 

Agora todos os notários e registradores são convidados também 
a reportar ou eventualmente passar a reportar, e ainda pende, uma 
sugestão de iniciativa de regulamentação do dever de reportar pe-
los registros de imóveis e pelos cartórios de modo geral, r aquelas 
movimentações suspeitas assim como fazem os bancos, os conta-
dores.

Já os advogados não estão. Seria o cúmulo que os advogados 
fossem reportar os seus próprios clientes, seria o fim do mundo. 
Não posso sequer consultar com o advogado. Isso seria realmente 
o fim do mundo. Se o presidente do Coaf estivesse aqui e fosse 
consultado diria: “Madruga auto lá, existe a diferença entre o ad-
vogado que faz a defesa criminal, como vocês, e o advogado que 
estrutura operações financeiras”. Hoje trabalho em um escritório 
basicamente criminalista, mas já fui sócio de um escritório de Di-
reito Societário e o meu sócio detestaria essa interpretação. “Não, 
nós somos advogados de qualquer maneira”. 

O risco que isso impõe é que quando se é uma obrigação, as pes-
soas obrigadas a reportar, além, obviamente, de serem sujeitas as 
sanções, como são aquelas que estão na Lei da Lavagem de Dinhei-
ro, que vem desde advertência até multa, pode ocorrer a proibição 
de se exercer atividade. As pessoas, físicas ou jurídicas, também 
podem ser, eventualmente, responsabilizadas pela negligência ao 
não reportar as movimentações suspeitas, porque causam prejuízo. 

Isso é público, não estou dando nenhum dado sigiloso. Repre-
sentamos em um caso recente. Três bancos fizeram acordo com o 
Ministério Público Federal, sob a alegação de que teriam falhado 
na obrigação de reportar movimentações suspeitas e logo teriam 
causado danos a Prefeitura de São Paulo. No caso, de um prefeito 
anterior de São Paulo, não teriam reportado, na Suíça e no Brasil, 
movimentações suspeitas e logo isso teria permitido, na tese do 
Ministério Público, prejuízos para a administração da Prefeitura 
de São Paulo. 

Os bancos resolveram fazer um acordo sem reconhecimento de 
culpa, mas isso traz um alerta, uma preocupação. Além da par-
ticipação do particular, seja incentivada ou obrigada, existem as 
consequências da falha dessa cooperação. No caso do particular 
que se presta a fazer a delação premiada e omite informações, pode 
passar as informações e ainda assim perder os benefícios que ele 
negociou com o Ministério Público. Isso já tem acontecido nas 
várias delações premiadas que estão havendo.

Também acontecem, por exemplo, na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) que também tem, se forem olhar não só no 
CADE, não só nas leis penais, não só na Lei Anticorrupção, tam-
bém na CVM existe o regime de leniência, que não se chama pro-
priamente leniência, mas tudo isso para mostrar que há uma ten-
dência clara nesse ambiente de prevenção a lavagem de dinheiro, 
combate a corrupção. 

O que é o compliance, que hoje está tão em moda? O com-
pliance, que eu prefiro usar a palavra conformidade, tal como está 
na lei, é um programa, no qual as empresas são incentivadas a 
estabelecer programas de conformidade com a Lei. Não só uma 
conformidade passiva, mas uma conformidade ativa. É obrigada 
a treinar os seus funcionários, a demitir os funcionários que não 
estão de acordo com aquele programa, a terem códigos de éticas 
escritos, procedimentos escritos, a obterem estruturas empresariais 
que permitam a observância do código de compliance, como a 
existência de um departamento de compliance. 

A empresa que tiver isso mitiga a sua responsabilidade de acor-
do com a Lei 12.846 e em vários outros países é assim também. Ou 
seja, mais uma vez a empresa, o particular é chamado a estabelecer 
mecanismos de investigação interna quando se depara diante de 
uma situação, e eventualmente, reportar o resultado dessas inves-
tigações internas. 

Qual é o dado marcante de todo esse novo cenário? O dado mar-
cante desse novo cenário é que o Estado aprendeu que o particular 
é um grande contribuidor das suas investigações, seja incentivando 
ou obrigando.
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RDNR – Como notários e registradores podem contribuir com 
o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil?
Antenor Madruga - Hoje os notários e registradores são pessoas 
obrigadas a reportar operações suspeitas de lavagem de dinheiro. 
Essa obrigação ainda não está regulamentada, mas faz com que a 
atividade notarial e de registro - quando identificar movimenta-
ções suspeitas - reportem essa movimentação para o Coaf. Claro 
que pelo contato que possuem com a atividade econômica, se 
tornam uma fonte de comunicação importante ao COAF nas 
investigações de lavagem de dinheiro. 

RDNR – Como deve ser esta atuação em caso de um ato suspeito?
Antenor Madruga -Em princípio devem aguardar a regulamen-
tação que dará esses parâmetros, mas diante de uma situação gri-
tante de lavagem o notário pode considerar fazer uma comunica-
ção separada ao COAF, como uma espécie de notícia. Isso têm 
sido feito em outros setores e pode ajudar a prevenir eventual 
dano de reputação que o notário ou registrador tenha ao fazer 
uma operação que é na verdade uma lavagem de dinheiro.

RDNR – Qual a importância da atuação de notários e registra-
dores no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro?
Antenor Madruga - A própria atividade notarial e de registro 
que dá segurança, certeza e transparência às diversas operações 
em si já é uma grande contribuição num ambiente de prevenção 
à corrupção.

RDNR – Como o senhor avalia a atual proposta do MP de 
combate a estes crimes em tramitação no Congresso Nacional?
Antenor Madruga - A tramitação do projeto de combate à lava-

Falamos com: Antenor madruga – Doutor em Internacional pela universidade de São Paulo (uSP)

“A própria atividade notarial e de 
registro já é uma grande contribuição 
num ambiente de prevenção à corrupção”

gem de dinheiro é importante porque cada atividade tem suas 
peculiaridades, ou seja, o que é suspeito para o banco não o é 
para a atividade notarial. Portanto, a iniciativa da Anoreg e do 
Colégio Notarial de procurar fazer uma auto-regulamentação, 
a exemplo dos bancos, é muito bem-vinda. Até mesmo sugerir 
a regulamentação estatal a ser feita pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

Acesse:
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ANOREG é uma instituição que tem dado enorme 
contribuição ao desenvolvimento do nosso País por 
vários aspectos, inclusive pela desburocratização. Ela 
estimula realmente a maior eficiência dos registra-
dores e notários. É uma casa em que encontro bons 
amigos e é sempre uma alegria. 

Farei uma referência sobre a Lei 11.441, que estabeleceu a possi-
bilidade de se promover separação, divórcio, inventário e partilha 
através de um ato notarial, de escritura pública. 

No primeiro momento, pretendo mencionar algumas inovações 
vistas nos últimos tempos, mais do que isso, expor o ponto de 
reflexão para ampliar ainda mais a utilização da escritura pública, 
de inventários, partilhas e quem sabe até a partilha no divórcio, ou 
como alteração legislativa ou com normas da Corregedoria. 

Faço referência sobre o estado da arte. O que hoje existe é uma 
perspectiva de ampliar essa atuação dos notários, exatamente, 
nesse aspecto. Uma informação muito expressiva que demonstra 
exatamente a utilidade das escrituras públicas para essa finalidade, 
é o número de 1.300.000 atos praticados com base nessa Lei. Essa 
informação significa que a Lei funciona, que veio para agregar ao 
nosso sistema jurídico. Sem dúvida alguma é uma norma pragmá-
tica, que origina resultados muito positivos. 

Existia uma dúvida no início, uma referência de que por conta 
desta Lei iria se facilitar demais o divórcio, e por conta desse estí-
mulo ao divórcio iriam se facilitar os rompimentos de casamentos 
precipitados. Esses instrumentos representam a solução de um ou-
tro problema que é a crise no casamento. O problema é a dissolu-

ção do vínculo que ocorre entre as pessoas. O divórcio representa 
a solução, e, quanto mais suave for esse momento, maior será a 
possibilidade de uma conversa sadia entre aquelas pessoas que ti-
veram uma família desfeita. 

Com a Lei 11.441 o divórcio ficou fácil. Todo mundo vai divor-
ciar? Não. Lembre-se que existia prazo para o divórcio direto, prazo 
para conversão, aliás, o divórcio é relativamente recente, porque 
entendia-se que esse tipo de rompimento do casamento iria des-
truir a família brasileira. Viu-se que não é verdade. 

É preciso enxergar o divórcio e a separação como uma solução 
pela crise, eventual, que um casal venha a passar na sua sociedade 
conjugal. Essa é a importância de buscar uma maneira mais suave de 
romper esse vínculo, mas essa eficiência foi noticiada com 1.300.000 
milhões atos praticados. A celebração de divórcio, inventário, par-
tilha e separação pelo meio extrajudicial através de escritura públi-
ca, possibilidade essa que iria aliviar o Judiciário, ou pelo menos 
resolver em parte a crise do Judiciário no aspecto morosidade. 

Somos entusiastas desta regra, mas observa-se, como já feito no 
início de vigência dessa Lei, que realmente, não se pode falar que 
por conta desta possibilidade, o nosso Judiciário está menos con-
gestionado. Não é essa a finalidade da Lei? Se for retirado um pro-
cesso do Judiciário já é um lucro, ou se retirar 1.300.000 milhões 
de processos do Judiciário já é muito bom, mas é preciso lembrar 
que existem 100 milhões de processos, e um milhão não tem sido 
significativo nos últimos anos. Diria que a oportunidade, a utilida-
de desta Lei é desafogar o Poder Judiciário. No meu entender não 
é. Contribuir? Lógico que contribui. É bem-vindo? É bem-vindo, 
mas o mais importante é que estamos falando de uma regra prag-
mática que traz soluções pragmáticas e com isso atende quem? Re-
solve o problema do Judiciário? Não, atende a sociedade, porque 
a sociedade são aquelas pessoas que precisam dessa prestação de 
serviço. Utiliza-se o serviço dos notários, e com a ajuda desta classe 
as pessoas estarão melhor atendidas. É um favor para a sociedade, 
pois torna um ato muito mais célere, mais eficiente e diria até que 
conforme a circunstância, menos oneroso. 

Um inventário judicial demora, mesmo havendo herdeiros 
maiores e capazes? Sim, mesmo havendo herdeiros maiores e ca-
pazes, é um processo lento, demorado. E se for feito através de 
escritura pública? É imediato, é rápido, e tendo a documentação 
em ordem é muito veloz, mas se tiver a documentação em ordem 
e for para o Judiciário, não é rápido? É sim. 

Estive a frente de um processo de inventário judicial que vou 
usar para ilustrar o assunto. Comemorei muito um processo de 

A Atuação Notarial na 
Desburocratização: Direito 
Sucessório, o Inventário e o 
Divórcio Consensuais
Francisco José Cahali – Doutor em Direito pela Pontifícia universidade Católica de São Paulo PuC/SP

“O tabelião não faz a escritura de 
testamento? Faz. A parte procura o tabelião, 
porque confia nele. Ele não faz uma 
partilha em vida? Faz, já que ele pode fazer 
uma escritura com doação. Por que eu não 
posso delegar ao tabelião exatamente os 
poderes para efetivar o testamento?”

A
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inventário com testamento. Era preciso ir para o Judiciário e foi 
comemorado devido o encerramento ter ocorrido em seis meses. 
Primeiro as declarações e esboço de partilha foram apresentados 
com 40 dias do falecimento da pessoa, foi aberto o inventário rapi-
damente, apresentando toda a documentação em 50 dias. Mas e o 
restante do tempo? E todo esse prazo? É difícil imaginar porquê da 
demora em um procedimento relativamente simples. Só com par-
tidor esse processo demorou em torno de uns três meses, isso com 
a insistência do escritório para acelerar, ou seja, alguma coisa que 
poderia ter sido resolvida em dias de verificação de documento, 
demorou um período de seis meses. A alegria foi por termos con-
seguido finalizar o processo, pois era final do ano, e conseguiu-se a 
conclusão antes do recesso de final de ano do Fórum. 

Quando se fala em custo, cada Estado tem a sua tabela. Em São 
Paulo é caro, mas não é o lugar mais caro. O valor pode chegar a 
uns R$ 60.000,00 de custas. Em relação a custos, são os custos 
com honorários advocatícios. Em vários escritórios há uma tabela 
de honorários quando a pessoa faz um inventário judicial ou extra-
judicial. Se houver testamento, mas a partilha for amigável, ainda 
assim é mais caro um processo judicial. Sem contar que existem 
alguns fóruns de São Paulo, que são cobrados adicional e insalubri-
dade com uma taxa extra para atuar. O Código de Processo Civil 
confirmou a possibilidade de escritura pública para separação, di-
vórcio, com a crítica de alguns, do IBDFam, por exemplo, conti-
nua a separação no Código de Processo Civil. Não convêm entrar 
na polêmica se tem ou não tem separação ainda consensual, está 
no Código, e os cartórios podem sim realizar se for a vontade das 
partes envolvidas. Mas o Código de Processo Civil ele sim, renova 
essa possibilidade, faz referência à possibilidade de escritura públi-
ca, e colocou também esta possibilidade quando estamos diante 
de uma dissolução de união estável, que até então não existia. Em 
São Paulo chegou a ter uma discussão se poderia ou não, mas in-
cluindo no Código de Processo Civil, veio um detalhezinho que 
já foi observado em alguns e-mails que acompanhei de notários 
a respeito disso, que agora para efeito de união estável também é 
necessária a participação de advogado, que até então poderia se 
discutir se o advogado era necessário ou não.

Tivemos também uma alteração muito positiva confirmando 
uma orientação jurisprudencial, uma orientação boa por parte da 
doutrina nesse sentido, de admitir a execução de uma escritura pú-
blica que estabeleça que uma pensão alimentícia, através da execu-
ção pelo rito especial. Até então tinha em parte essa discussão, faço 
uma separação, um divórcio extrajudicial estabelecendo alimentos 
entre cônjuges, não entre filhos menores e depois ocorre o não 
pagamento, iria ser execução através de pedido de prisão, como 
se fosse um título judicial ou seria uma cobrança, uma execução 
normal? O novo Código permite o pedido de prisão mesmo se a Francisco José Cahali, doutor em Direito pela 

Pontifícia universidade Católica de São Paulo PuC/SP

“Uma informação muito expressiva 
que demonstra exatamente a utilidade 

das escrituras públicas para essa 
finalidade é o número de 1.300.000 
atos praticados com base nessa Lei”
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fixação dos alimentos tenha sido em um acordo através de uma 
escritura pública de divórcio. 

Essa é uma inovação, um prestígio exatamente a essas escrituras. 
Temos também algumas recomendações em relação à própria Re-
solução 35 do CNJ, em relação, por exemplo, a possibilidade de 
utilização das escrituras quando existirem filhos menores, porém 
emancipados, que era uma polêmica que existia, e agora já está 
superado. Em São Paulo pode se expedir o formal de partilha, mes-
mo em um processo judicial de inventário. O formal de partilha 
pode ser expedido através dos notários, o que também foi uma fa-
cilidade enorme, porque por vezes demorávamos uns 30 dias para 
conseguir um formal de partilha, mesmo com processo eletrônico. 
Agora pode ser feito por escritura pública. Isso é um avanço e tan-
to, mostrando que esta regra de possibilidade de escritura pública 
ou essa atuação do notário é bem importante. Um dos problemas 
que existe é em relação a existência de testamento. Existindo tes-
tamento pode ser feita a escritura? Não. Em São Paulo avançamos 
um pouco nesse aspecto. Por quê? Porque houve uma decisão há 
uns 2 anos, de um juiz da vara de família autorizando, naquele 
caso específico, que fosse feito o registro do testamento, autorizan-
do que o inventário se realizasse pela forma extrajudicial, mas hou-
ve recurso e então, houve uma decisão do corregedor da época, 
dizendo que não era permitido pela existência do testamento. Se 
tinha na época uma ótima perspectiva que é promover o registro 
de testamento pelo seu procedimento normal, confirmado pela le-
gislação de 2015, pelo Código de Processo Civil, promover e pedir 
autorização para que a partilha fosse feita extrajudicialmente. Na 
época a corregedoria de São Paulo negou e agora soube que em 
São Paulo existe esta possibilidade, em situações específicas. 

No Rio de Janeiro, ocorre no caso de testamentos caducos e 
revogados. Em um primeiro momento acho que podemos pensar, 
que esse é um aspecto importante, sem mudança de Lei de amplia-
ção. Testamento caduco, testamento revogado ou testamento que, 
na verdade, gera caducidade, onde herdeiros instituídos venham a 
renunciar dos benefícios que lhe foram atribuídos. Situação essa 
que poderia sim ter a partilha extrajudicial. Qual é a nossa propos-
ta? E agora começo a falar um pouco de proposta, deixando de 
lado o que existe hoje a respeito da Lei 11.441 e falo de proposta. 

Primeira proposta seria a de retomar uma gestão no Conselho 
Nacional de Justiça para tornar essas situações que tem agora em 
São Paulo, Rio de Janeiro e talvez tenha em outros Estados, regra 
para todos os Estados, permitindo em situações específicas que 
quando o registro do testamento for autorizado pelo juiz, que se 
faça o inventário por escritura pública. Outra posição é que seja 
possível a escritura pública de inventário extrajudicial, quando o 

testamento não tem conteúdo patrimonial, por exemplo, reconhe-
cimento de filho. Geralmente quando se usa esse instrumento, a 
relação deles em um primeiro momento não estava muito boa, 
o que acontece muito quando são filhos fora do casamento. Isso 
pode gerar um reconhecimento por um testamento particular. Di-
fícil conciliar os herdeiros, muitas vezes isso pode chegar a bom 
tema, porque ter um processo judicial. E se por acaso eles chega-
rem em um acordo? O conteúdo do testamento foi esse, específico 
de reconhecimento de filho, uma situação que entendemos que 
poderia ter o inventário extrajudicial. 

Houve uma iniciativa dessa no passado pelo IBDFam, através 
da Dra. Priscila que na época encabeçou esse pedido no Conse-
lho Nacional de Justiça, mas acho que vale a pena renovar. Todas 
as situações em que houver testamento posso levar essa proposta? 
Não, pelo o nosso sistema normativo atual não. Acho que caberia 
sim um bom modelo passar pelo Judiciário e conforme a situação, 
quando do registro do testamento, ter esta autorização para que se 
faça através de escritura pública. Essa é uma primeira ampliação 
que faço como sugestão. 

Vale a pena uma gestão junto ao Conselho Nacional de Justiça 
para renovar o pedido e quem sabe obter com essas novas orien-
tações de tribunais, a possibilidade em situações específicas. Qual 
é a preocupação maior que temos com relação a participação do 
Judiciário no testamento? É a preservação, é o cuidado que a Lei 
pressupõe que deva existir com a vontade do testador, que precisa 
ser feito pelas lentes do Ministério Público e do Judiciário. Temos 
uma situação em que uma pessoa pode ter um testamento existin-
do filhos menores, herdeiros menores, ou sem herdeiros menores. 
Mas a vontade do testador precisa ser respeitada, e daí a interven-
ção do Ministério Público, para preservar a vontade dele, além de 
verificar os requisitos formais. 

É preciso ter uma reflexão maior dentro do Ministério Público. 
Uma forma de obter uma autorização para a celebração de inventá-
rio extrajudicial, mesmo tendo testamento. Hoje a nossa legislação 
exige atuação do Ministério Público, mas ele precisa atuar neces-
sariamente em um processo judicial? Poderíamos pensar através 
também do CNJ, em criar uma nova estrutura com um mecanis-
mo de atuação, de verificação do Ministério Público, quando isso 
for necessário, quando for exigido uma verificação do Ministério 
Público sobre uma regularidade de um procedimento ou em uma 
possibilidade de se lavrar uma escritura pública. Como seria essa 
verificação? Seria necessário criar um mecanismo a respeito disso 
que poderia ser útil tanto para inventário com testamento e even-
tualmente discutir se tem ou não filhos menores, como também, 
partilha de bens decorrentes de uma separação e de um divórcio.
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Hoje temos a proibição legal onde, existindo filhos menores, 
incapazes, não pode ser lavrada uma escritura de divórcio. Só o 
vínculo conjugal não poderia ser resolvido pela escritura pública? 
Não, pois está interferindo em relação aos filhos. A matéria filhos 
está sendo tratada ou de uma forma consensual, ou através de um 
processo de guarda, regulamentação de visitas, porque o divórcio 
não poderia ser feito através de escritura pública, porque a parti-
lha não poderia ser feita através de escritura pública mesmo ten-
do filhos menores. A partilha pode gerar um impacto aos filhos 
menores, tanto é que existe previsão de possibilidade de não se 
homologar a partilha, não homologar a separação se causar pre-
juízo aos filhos menores. Quando existe prejuízo, tem que ter uma 
verificação. É natural na dissolução do vínculo conjugal, separar se 
é só o divórcio, se é só a partilha, pode ser feita essa matéria por 
escritura pública, ainda que tenha filhos menores. Com uma res-
salva, de eventualmente, ter um mecanismo de uma convalidação, 
uma análise prévia, uma autorização do Ministério Público, teria 
que criar uma estrutura a respeito disso. Por quê? Porque sabemos 
que a participação do Ministério Público nesses processos de sepa-
ração nem sempre corresponde à expectativa da própria Lei.

Tenho alguns anos de experiência com processo de separação. 
No passado era comum o promotor chamar as partes, marido e 
mulher e conversar. O Ministério Público não tem mais aquela 
reunião com as partes, nem o magistrado tem uma reunião com as 
partes, então, a verificação de eventual prejuízo aos menores, ela é 
feita como? O juiz faz a homologação e depois o Ministério Públi-
co. Essa é a participação que o legislador gostaria? Não. Ele vai ve-
rificar, olhar, passar os olhos se está tudo em ordem e pronto. Isso 
pode ser feito através de outra maneira, sem ingressar o processo 
no Judiciário, pode-se criar e aí fica uma sugestão de uma reflexão.

Penso que valeria criar um mecanismo de verificação junto ao 
Ministério Público de regularidade desse tipo de processo. Even-
tualmente junto ao Judiciário, permitindo que se faça, pelo me-
nos, divórcio e partilha de bens, existindo filhos menores através 
de escritura pública, definindo outras situações envolvendo guar-
da, regulamentação de visitas, alimentos para os filhos menores, 
que seriam matérias exclusivas do Judiciário. Na união estável não 
precisar ter processo. É similar ao casamento? Tem diferença para 
efeito de filhos? Nenhuma. Na dissolução é necessário processo? 
Não. Seria um contexto similar. Hoje a nossa dinâmica de vida 
mostra que isso não é tão nocivo assim à família brasileira, não 
pode vir a causar tantos prejuízos à família brasileira. Penso que 
até nesse aspecto, existindo filhos menores, com uma instrução ou 
uma orientação do CNJ, isso pode ser revisto.

Gostaria de apresentar outro ponto importante que vejo em re-

lação a atuação, mesmo do notário, para o futuro e aqui falo sobre 
uma proposta de modificação legislativa em relação a atuação do 
notário. Coloco para uma reflexão. Olharmos para o notário como 
um executor, entre aspas, do testamento. Mas o que é o executor 
de um testamento? O executor de um testamento é aquela pessoa 
que zela, que cuida para que o testamento seja cumprido. Essa não 
é a figura do inventariante? Eu respondo que não, porque temos o 
inventariante como àquela pessoa que cuida para que a vontade do 
testador seja cumprida, mas sabemos também que o inventarian-
te é uma figura decorativa, embora, atualmente, falar em figura 
decorativa não é muito bom porque pode ter uma participação 
mais ativa no futuro, mas o inventariante, no nosso sistema, tem a 
atribuição de verificar a vontade do testador. Ele chega, comparece 
no processo, fala se concorda ou se discorda, dificilmente opina 
ou interfere e o Ministério Público e o juiz vão analisar se cumpriu 
ou não a vontade do testador e então recebe sua remuneração.

A figura do inventariante no nosso sistema está um pouco perdi-
da. Lá fora a figura do inventariante é mais presente. Eu acrescento 
uma outra figura, similar ao inventariante, mas com uma atuação 
mais incisiva, que é o executor do testamento. Lá na Espanha eles 
têm essa figura também, existe um sistema completamente diferen-
te. No Chile também, de possibilidade de inventário extrajudicial 
mesmo com testamento. Porque não criar no nosso sistema uma 
figura de um executor do testamento e essa figura ser o tabelião? 
O que é esse executor do testamento? É aquela pessoa que a parte 
em questão tem a confiança que vai cumprir a sua vontade. O 
tabelião não faz escritura de testamento? Faz, a parte procura o 
tabelião, porque confia no tabelião. Ele não faz uma partilha em 
vida? Faz, ele pode fazer uma escritura com doação. Por que eu 
não posso delegar ao tabelião exatamente os poderes para efetivar 
o testamento? A lei coloca que é o Ministério Público, mas per-
gunta para a parte se ela confia em um promotor para cumprir a 
sua vontade? A resposta será não. Ela vai dizer que quer nomear 
uma pessoa que, exatamente, faça o que ela quer, da forma que 
ela deseja e que tenha condições de apresentar o seu desejo. Essa 
seria a criação, a mudança legislativa nesse sentido, de criar a figu-
ra deste executor de testamento. A pessoa que o testador delegou 
por sua confiança aos poderes para cumprir o testamento é muito 
melhor, nessas situações estabelece que a partir do momento em 
que houver testamento, o testador nomeie o tabelião como execu-
tor do testamento, executor de sua disposição, seria exatamente o 
tabelião responsável pela escritura pública de inventário e partilha. 
Logo, seria uma figura nova, delegando ao tabelião esta atribuição. 
Por quem? Pelo testador, nada de Ministério Público, nada de Ju-
diciário, a pessoa quer que o tabelião exerça essa função. Ela quer 
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que o tabelião além de recolher a sua vontade, faça cumprir a sua 
vontade, como por exemplo a partilha em vida, que em vez de fazer 
em vida, ele já deixaria tudo encomendado.

Nessa situação, particularmente, acho que não seria preciso ter 
registro do testamento, mas se quer ter o registro do testamento, 
que se faça o registro de testamento, com previsão expressa de que, 
nesses casos, a competência para se promover o inventário é do 
tabelião. Essa é uma questão um pouco mais delicada, mas para se 
evoluir em uma mudança normativa, inclusive, se houver em certa 
medida, conflito entre os herdeiros. 

Se houver questões que venham a surgir, de acordo com a von-
tade do testador, o tabelião terá esta atribuição de firmar sim a 
partilha, de estabelecer a partilha. Vai muito além do que hoje nós 
temos com essa resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo. É 
um passo além, mas é criar uma figura nova, uma figura que tenha 
essa atribuição de promover a partilha. Essa é uma questão admi-
nistrativa, com uma segurança que respeite a vontade do testador, 
que isso o tabelião faz e ainda assegura que a lei será cumprida. 
Coloco esse ponto para uma reflexão, e quem sabe também, intro-
duzir em certa medida uma outra figura que existe fora também, 
no Chile e na Espanha. 

Hoje conhecemos o partidor judicial, aquele que, em um deter-
minado momento de um processo de inventário, mesmo com her-
deiros maiores e capazes, recebe o processo, coloca em uma pilha 
e esquece. Essa que é a função do partidor? Sim, e ele cria alguns 
embaraços. Essa é a figura do partidor judicial. Ele faz a conferên-
cia, a análise, confere se está tudo certo. Mas por que temos isso 
no Judiciário acumulado de processos? Por que essa conferência 
não poderia talvez ser feita fora? Por que a atuação não poderia ser 
assumida também pelos notários? Fora existe. Alguns países, inclu-
sive, o inventário litigioso, não é feito no Judiciário, é feito através 
de um partidor encomendado pelas partes. As partes elegem um 
partidor, e claro que não estamos que o partidor vai resolver dife-
renças em relação a qualidade de herdeiro, que no Brasil é fácil, 
basta ler os Dispositivos 1.829, filiação híbrida, Súmula 377.

Superadas essas questões sobre a qualidade de herdeiro ou o 
quinhão de cada herdeiro, a divisão, partição que é verificar um 
acervo e separar nas cotas que reconhecidamente, devem ser des-
tinadas a cada um, é uma questão que no nosso entender pode 
ser retirada do processo judicial, mesmo com o testamento e em 
algumas situações eu diria até que com conflito entre eles. Então, 
colocaria para ser pensando, tanto a figura de um executor do tes-
tamento, que seria o notário, a indicação do notário para ele, efe-
tivamente, promover a partilha, como, eventualmente, uma figura 
de um partidor. 

Por último coloco um outro dispositivo que existe no código, 
que me incomoda muito, não é em todo Estado que tem, que é a 
necessidade de abertura do inventário em 60 dias. Tem que abrir 
o inventário em 60 dias sob pena de pagamento de multa. Não 
são todos os Estados que aplicam essa multa, São Paulo aplica. 
Eu acho um terror essa previsão. Por que tem que aplicar a multa 
para abrir o inventário em 2 meses, sendo que o partidor, em uma 
partilha consensual fica 4 meses com o processo. Por que eu tenho 
que dar entrada? E o que é dar entrada com esse processo de in-
ventário? É apresentar uma petição de 1 folha, muitas vezes, nesse 
momento não se sabe qual será o destino. E por conta desta regra, 
muitas vezes, as partes não chegaram a um acordo em relação à 
partilha. eu não posso fazer a escritura extrajudicial e eu tenho que 
dar entrada em um processo, claro se tiver já a relação de bens.

Em São Paulo posso dar entrada em um posto fiscal e resol-
ver, mas vamos imaginar que ainda não se sabe se todos os bens, 
se tem, quais são todos os herdeiros do patrimônio. Muitas vezes 
tenho que dar entrada no processo judicial e não fazer o extrajudi-
cial por conta dessa exigência desses 60 dias. Acredito que se possa 
provocar exatamente o início de um processo judicial e depois ir 
para a escritura pública. Acho que essa é uma outra previsão que 
deveria ser revista com mudança legislativa. Não é só a questão do 
imposto que alguns, multa que alguns Estados não cobram, mas 
a questão de tirar esta consequência, do falar, olha, não entrou 
em 60 dias, não tem esse problema, pode continuar com aqueles 
benefícios que tem na lei. 

A questão é não exigir que a pessoa entre com um processo 
de inventário em 60 dias, sob pena de pagamento dessa multa. 
Entendo que isso poderia ser totalmente retirado ou de repente, 
ter alguma forma de ver se está com um processo, se foi dada uma 
entrada em um procedimento de uma escritura pública, com al-
gum documento no cartório que supra essa iniciativa nos 60 dias, 
prefiro retirar essa exigência. Colocaria esses três pontos para mu-
dança normativa. E volto a insistir. Falei pouco da Lei 11.441 e 
do seu conteúdo, porque tenho certeza que nesses 9 anos, todos 
vivenciaram esta Lei, sua utilidade e que já mostrou que é boa, 
eficiente e que tem excelentes resultados. A ideia que trouxe para 
uma reflexão é exatamente ampliar a possibilidade de utilização 
da Lei 11.441 ou ampliar a possibilidade de se lavrar a escritura 
pública de separação, divórcio, inventário e partilha focadas no 
aspecto patrimonial. 

Minha ideia nesse encontro foi exatamente trazer pontos para 
uma reflexão e me colocar à disposição para transformar em uma 
realidade ainda maior a ampliação da escritura pública e a atuação 
do notário.
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RDNR – Como vê a importância da atividade notarial e registral 
no processo de desburocratização de atos no Brasil? 
Francisco Cahali - A atuação dos notários é sempre muito eficien-
te. A prática dos atos realizados pelos notários obtém um resultado 
muito útil para a sociedade. Por esta razão podemos realmente li-
gar a atuação dos notários com a desburocratização. É uma forma 
eficiente de praticar alguns atos necessários à vida do cidadão, ao 
nosso dia-a-dia e, principalmente, com a seriedade e a responsabi-
lidade que tem um notário.

RDNR – Como avalia os resultados da Lei 11.441/07 que instituiu 
o divórcio, a separação, o inventário e a partilha extrajudicial?
Francisco Cahali - Essa Lei realmente é muito positiva. Estabele-
ceu a possibilidade de separação, divórcio, inventário e partilha no 
Tabelionato. Ela permite que se retire do Poder Judiciário a prática 
de determinados atos e mostra a eficiência dos notários nessa ma-
téria. Você consegue através de uma escritura pública de inventário 
e partilha um resultado muito mais rápido e eficiente. Esse é um 
lado bem positivo. O número mais de 1 milhão de atos praticados 
nesse período mostra como esta Lei foi muito benéfica.

RDNR – Quais seriam as propostas que poderiam ampliar o al-
cance da Lei 11.441/07?
Francisco Cahali - Nossa ideia é exatamente trazer para um deba-
te, a possibilidade de ampliação das hipóteses de utilização da Lei 
11.441. O que pretendemos: ampliar as hipóteses em que poderão 
ser feitas as escrituras de separação, divórcio, inventário e partilha 
através de escritura pública. Entendemos que essa Lei foi muito 
positiva, que a utilização da escritura pública de inventário é muito 
positiva, pragmática e eficiente. Devemos ampliar a sua utilização. 
No caso de inventário e partilha a proposta é que mesmo existindo 
testamento em algumas situações específicas, seja possível celebrar 
uma escritura pública de partilha. Essa é uma das propostas. Ha-
veria necessidade talvez de uma mudança normativa, ou haveria 
necessidade de uma interpretação do próprio Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), ampliando as hipóteses de cabimento de um in-
ventário extrajudicial mesmo quando há testamento. 

RDNR – Quais seriam as outras possibilidades de desburocrati-
zação de atos?
Francisco Cahali - Já é reconhecida a excelência da atuação dos no-
tários. A ideia é criar uma nova figura, que seria a figura do execu-
tor do testamento. Ou seja, é aquela pessoa indicada pelo testador 
que vai cumprir o testamento. O testador indica o tabelião com a 
atribuição deste promover a partilha dos bens. Ele teria essa fun-
ção específica. Ou seja, mesmo existindo testamento, ao invés de 
ir ao Judiciário, em que são desconhecidos os juízes, o Ministério 
Público, o promotor que vão avaliar qual é a vontade do testador, 
qual é a vontade da pessoa. Qual é a nossa ideia? É criar uma figura 
específica. A própria pessoa, o próprio testador, nomeia o tabelião 
como sua pessoa de confiança. A partir do momento que nomeia 

o tabelião como sua pessoa de confiança, esse tabelião que teria a 
função de promover a partilha, tal qual ele, testador, estabeleceu. 
Aí o processo não vai para o Judiciário, vai direto para o tabelião, 
que é a pessoa de confiança de quem lavrou o testamento. É uma 
proposta, mas é uma proposta que exige uma mudança de Lei, 
porque hoje toda vez que tiver o testamento, tenho que fazer uma 
passagem para o Judiciário. Esta seria uma maneira de dar ainda 
uma atribuição ainda maior para o tabelião, que com certeza, sabe-
rá atender com a melhor eficiência possível.

RDNR – O senhor propôs a atuação do notário como partidor. 
Como se daria isso?
Francisco Cahali - Alguns países, como a Espanha e o Chile, têm 
uma figura de auxiliar da Justiça, o partidor. É uma pessoa que ve-
rifica o acervo a ser inventariado e divide nas proporções corretas 
entre os herdeiros. Esse partidor não analisa a qualidade de her-
deiro nem o valor do quinhão. Simplesmente verifica o patrimô-
nio e faz uma divisão cômoda. Esta atuação poderia também ser 
feita, se houver uma mudança legislativa, pelo tabelião. Ele verifica 
esse patrimônio e atuará como partidor propriamente, verificando 
eventuais partilhas que passam pelo Judiciário. É uma outra mu-
dança legislativa que poderia ampliar ainda a atuação dos notários 
no nosso sistema.

RDNR - Alteração no processo de inventário 
Francisco Cahali - O Código Civil Exige que o processo de inven-
tário seja aberto em 60 dias após a data do falecimento. Se não 
for aberto nesses 60 dias ocorre à incidência de uma multa. Em 
nosso entender, por conta exatamente dessa multa, muitas pessoas 
procuram a abertura do processo no Judiciário para não pagar. 
Entram no Judiciário só com essa finalidade. Trata-se de uma folha 
simples com um pedido de abertura de inventário. Sou contrário a 
esta previsão, pois entendo que não deve ter multa, ao menos em 
60 dias, porque as vezes em 60 dias as pessoas não trataram ainda 
da acomodação dos seus interesses. Se não tiver esta necessidade, 
certamente teríamos a facilitação de não ingressar mais um proces-
so no Judiciário e a partilha seria promovida através de escritura 
pública. Passado esses 60 dias, se não tiver nenhuma sanção, as 
pessoas se sentem mais confortáveis de procurar um tabelião de-
pois de, por exemplo, seis meses e promover perante o tabelião a 
escritura pública. Com esta exigência é complicado. Se um cliente 
me procurar eu falo: “olha se em 60 dias vocês não fizeram acordo, 
não tenho como promover escritura pública. Nós precisamos obri-
gatoriamente entrar com um processo sobre pena de pagamento 
de multa”. Tirando essa regra, passou 60 dias, teve uma acomo-
dação dos interesses, vamos promover por escritura pública. Lem-
brando que existem datas para recolhimento de imposto sobre 
pena também de multa, ou desconto. Isso é outra questão, uma 
questão tributária. Estou falando apenas da multa que incide no 
caso de não abertura do inventário em 60 dias. Essa que no meu 
entender precisa ser derrubada.

Falamos com: Francisco José Cahali, doutor em Direito 
pela Pontifícia universidade Católica de São Paulo PuC/SP

“A atuação dos notários é sempre muito eficiente”
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tema que me foi atribuído é a respeito da ativi-
dade de protesto. Em que medida a atividade 
notarial e de registro pode ser utilizada para, de 
alguma maneira, tornar mais eficiente o desem-
penho dessa atividade estatal delegada, especi-
ficamente dentre as atividades, dentre as várias 

especialidades, o protesto?
Sabe-se que o artigo 11 estabelece que qualquer documento 

que caracteriza dívida, para que possa apurar o seu cumprimento 
ou descumprimento, pode ser levado a protesto, basta ser um do-
cumento de dívida. Durante muito tempo nunca se concretizou 
a possibilidade, mesmo no primeiro plano, que uma espécie de 
dívida pública pudesse ser objeto de protesto. A razão é simples, 
porque já existiam instrumentos específicos para a cobrança das 
dívidas de natureza tributária. Há um lançamento tributário, uma 
cobrança de tributo formalizado pela autoridade administrativa 
competente, o fiscal de renda estadual, federal e municipal, o que 
passa a ser o prazo de um processo específico. Havendo impon-
tualidade no pagamento dessa obrigação, esse valor é inscrito em 
dívida ativa e deve seguir para execução fiscal. 

Uma Portaria do Ministério da Fazenda, da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional estabelecia que se o valor fosse uma dívida 
de baixa expressão econômica isso redundava e o processo ficava 
suspenso. A dívida pública ficava parada, portanto, uma adminis-
tração ineficiente. Em uma conta de aritmética, era mais custoso 
para o Estado destinar um procurador da Fazenda Nacional, no 
caso fosse uma dívida federal, ou um procurador do estado, ou 
municipal, para de alguma maneira desempenhar as suas ativida-
des na obtenção daquele recurso. Custava mais caro colocá-lo nes-
sa atividade do que simplesmente tocar uma atividade que fosse 
mais vantajosa. Não compensava. 

Não compensa gastar o ordenado no pagamento desse servidor 
público, com uma dívida que não irá receber pela baixa expressão 
econômica. Vale mais a pena alocar por uma questão de eficiência, 
em vista do quê? Da possibilidade de uma execução fiscal que te-
nha um proveito econômico imediato, que o Estado possa receber. 
Por causa disso, o Estado é de uma ineficiência na cobrança de cer-
tas dívidas. É claro que isso não passou despercebido. Inicialmente 
órgãos de controle, principalmente, os Tribunais de Contas dos 
Estados, começaram a identificar que os poderes públicos eram al-
tamente ineficientes na cobrança dos valores, das obrigações tribu-
tárias pagas. Não só imposto, taxa, contribuições, e qualquer outra 
espécie de dívida pública, mas qualquer valor que fosse mostrado 
como dívida pública e que fosse da situação econômica. 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em uma decisão 
datada ainda de um processo de 2006, incentivou os municípios 
de São Paulo que começassem a utilizar o instrumento do protesto 
como mecanismo de concretização a respeito dessa matéria. Tra-
balhei durante um tempo como consultor da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo, e me lembro que, na realidade o 
Estado de São Paulo pretendeu implementar o protesto da dívida 
pública. Aquilo virou a Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo de pernas para o ar, todos querendo correr atrás. Pensava: 
mas qual o grande problema disso? Qual era o argumento? Falei 
“você já tem um instrumento idôneo para a cobrança desses valo-
res segundo o regime jurídico de Direito Público”, e naquela época 
a única finalidade da atividade notarial e de registro era o reco-
nhecimento de firma, dada a minha ignorância. Ninguém sabe da 
atividade notarial de registros na faculdade, porque simplesmente 
não se ministra esse campo. 

O que falei da atividade notarial e de registro com o professor 
Luiz Ferreira da Rocha. Tem particularidade colaborada com a ad-
ministração pública, categoria na qual se caracteriza a quem? O 
concessionário, o permissionário, o delegatório, e tem o notário 
e registrador. Esses são aqueles que realizam atividade-ponte pró-
pria, que realizam prisão em flagrante de delito e pronto. Essa é a 
referência que se tem da atividade notarial e de registros nos cursos 
de bacharelado. 

Me perguntava: “qual é o problema de haver o protesto de dívi-
da? ” E qual era a resposta que se ouvia na época? Porque o Estado 
já tem um instrumento próprio para a cobrança desses valores. 
Qual é o instrumento próprio? Inscreve em dívida ativa e qual é a 
consequência da inscrição em dívida ativa? Automaticamente não 
consegue obter a certidão negativa de débito. Quando não con-
segue obter a certidão negativa de débito significa dizer que ele 
é indiretamente constrangido à prática de certos atos em relação 
ao Poder Público. Por quê? Sem a Certidão Negativa de Débito 
(CND) você não assina contrato, empréstimos com BNDES, não 

“Recuperação de Dívidas 
com Segurança e Rapidez”
maurício Zockun - Doutor em Direito Administrativo pela PuC/SP

“Primeiro, o protesto da obrigação tributária 
é altamente eficiente. Segundo, pode ser 
realizada antecipadamente, tornando mais 
eficiente a cobrança. Terceiro, tem-se que 
aguardar que a obrigação seja líquida e 
exigível, para o lançamento de obrigações ou 
auto lançadas, depois do prazo de pagamento”

O
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consegue participar de licitações, não obtém o requisito de habi-
litação. Além disso, é eventualmente inscrito no Cadin, que é o 
Cadastro de Devedores do Poder Público, portanto, aquilo trazia 
consequências perante o Poder Público.

Na condição de cidadão, a situação de inadimplência produz 
efeitos deletérios apenas em relação ao Poder Público? Não. Na 
realidade, a situação de inadimplência caracteriza a impontualida-
de no pagamento da obrigação. Portanto aquela situação, teorica-
mente de impontualidade, quando o Poder Público leva aquilo ao 
conhecimento de todos, produz efeitos em relação a todos, pois 
manieta a sociedade do conhecimento da real situação da pessoa 
no cumprimento das suas obrigações. De toda sorte, aquilo foi 
contestado judicialmente. Depois de muita pressão o Estado de 
São Paulo recuou no posicionamento, não deixando mais haver 
qualquer espécie de protesto de certidão de dívida ativa, portanto 
de natureza tributária. 

A Lei 12.767 alterou esse panorama que foi suscitado pelo Con-
selho Nacional de Justiça, num procedimento administrativo es-
pecífico que é o Projeto de Lei e Outras Proposições 4537/2009, 
em que numa consulta realizada, em um procedimento arbitrado 
no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Conselho Nacional 
de Justiça deu a seguinte opinião: não existe nenhum impedimen-
to para isso. Com base nisso foi editada e aprovada a Lei 12.767, 
que na realidade viabiliza propriamente o protesto de dívida ou 
qualquer espécie de outra obrigação de natureza pecuniária para 
identificar a sua impontualidade. O problema é que isso vai sen-
do objeto de uma discussão judicial. A Confederação Nacional 
da Indústria propôs hoje a Asin 5135, contestando justamente a 
constitucionalidade desse dispositivo. 

Trata-se de dois aspectos nesse panorama central. Um efetiva-
mente pode se dar o protesto da dívida pública, da maneira mais 
eficiente possível? E dois, se procede justamente esse pensamento 

maurício Zockun, doutor em Direito Administrativo pela PuC/SP

“Com o protesto você oferece conhecimento 
social, porque essa é a essência da atividade 

notarial, tornar público a prática de certos atos”



44 Revista Anoreg Brasil

a respeito da Confederação Nacional das Indústrias, a despeito da 
lisura do protesto das obrigações públicas. 

Como nasce a obrigação tributária? Sabendo o momento que 
nasce a obrigação tributária identifica-se em que momento pode 
ser objeto de protesto ou não. Hoje o protesto é largamente uti-
lizado para comprovar a impontualidade no pagamento de certas 
obrigações líquidas e exigíveis. O Novo Código de Processo Civil 
diz que uma sentença judicial passada em julgamento pode ser 
objeto de protesto. A Decisão que fixa alimentos ou sentença que 
fixa o pagamento de pensão, também pode ser objeto de protes-
to. Inclusive, algum sustento inclusive ao descumprimento dessa 
ordem caracteriza crime de desobediência. Ninguém dúvida da 
executoriedade dessas decisões. Porque que elas podem ser leva-
das a protesto? Teoricamente bastaria a força da própria sentença. 
Existe muito mais do que apenas os protestos de tais obrigações, 
a figura de apontarem impontualidade, revelar para a sociedade 
a situação daquela dada pessoa no cumprimento de certas obri-
gações. Portanto, tem um efeito profilático. Quando é que surge 
obrigação tributária? A partir de que momento ela pode ser pro-
testada? Muitos dizem: “A obrigação tributária inscrita em dívida 
ativa pode ser objeto de protesto. Antes disso, não há necessidade 
de propriamente aguardar a inscrição de dívida ativa para que haja 
o protesto de dívida pública. Por quê? As obrigações tributárias, 
tributo de uma maneira geral, podem nascer com vários mecanis-
mos que denominamos lançamento. Há algumas situações que é o 
denominado auto lançamento, ou lançamento para homologação. 
É como se faz declaração de rendimento no final do ano, declara 
quanto é que você deve, eventualmente até expede o documento 
de arrecadação de receitas ferais, que é o DARF, indica o momento 
do pagamento, e recolhe ou não. Quando é que a dívida pública, 
nessas situações tem o atributo de liquidez, certeza e exigibilidade? 
Quando é o próprio particular que informa a administração tribu-
tária, o quanto que ele deve, informa que ele é o devedor, ou seja, 
identifica o ano e quanto deve, e já inclusive no momento que ele 
faz isso, ele aponta a data de pagamento do tributo, o tributo a 
partir do momento em que lança. Ultrapassado o prazo de paga-
mento já é automaticamente exigível. 

Para saber se isso é verdade, é necessário aguardar a inscrição na 
dívida ativa para efetuar o protesto dessa obrigação, se é líquido, 
certo e exigível? A resposta é não. Quais são os tributos sujeitos 
a auto lançamento? A maioria dos tributos. Porque o auto lança-
mento transpassa para o particular o encargo de constituir o tribu-
to. A partir do momento que você lança o tributo, ou autolança 
o tributo, e ultrapassar o prazo de pagamento, a administração 
pública pode automaticamente levar isso a protesto. 

Quais são os tributos que são feitos os auto lançamentos? São 
ICMS e CIMS, imposto sobre circulação de mercadorias e servi-
ços de competência estadual sujeito ao auto lançamento e a GIA, 
quando ele encaminha para a administração tributária está dizen-
do quanto é que tem que recolher de ICMS. 

No plano federal o Documento de Contribuições e Tributos 

Federais (DCTF), informa para a administração tributária quanto 
que deve. Automaticamente no momento que isso é informado, 
indica qual é o prazo de pagamento. A maioria esmagadora dos 
tributos estaduais e federais, assim como os municipais, como o 
caso de ISS, são sujeito a auto lançamento. Hoje o modelo atual 
adotado informa para a administração tributária o quanto a pes-
soa deve e já automaticamente efetuam o recolhimento. O quanto 
devem e não efetuam o recolhimento, a obrigação tributária que 
vocês indicaram que é o ISS, ele é líquido e certo, passou o prazo 
de pagamento, é exigível. Você pode ter protesto dessa dívida. 

Que atributo inovador a inscrição em dívida ativa dessa obri-
gação tributária confere essa obrigação? Primeiro que a obrigação 
tributária é inscrita em dívida ativa geralmente pelo procurador do 
estado. Em regra, a Constituição do Estado de São Paulo prevê que 
ser inscrito em dívida ativa é a obrigação, é competência exclusiva 
do estado. Qual é o atributo que se dá a obrigação tributária por 
força da inscrição em dívida ativa? Se não houver a inscrição em 
dívida ativa, não pode levar a obrigação líquida e certa, e exigível, 
não pode cobrá-la judicialmente. O único atributo da inscrição em 
dívida ativa, pelo ponto de vista jurídico, é dar a obrigação tributá-
ria ao atributo da executoriedade. Basta exigibilidade para que ela 
possa ser levada a protesto. Se o que se busca é o modelo da eficiên-
cia na recuperação de obrigações de natureza tributária, a maioria 
delas pode ser encaminhado pela dívida pública diretamente pelo 
órgão arrecadador, pelas Secretarias da Fazenda Estadual, Federal 
e Municipal. Pode ser encaminhado também diretamente para os 
cartórios de protesto para fim de protesto. 

Por que existe uma resistência a levar uma obrigação tributária a 
protesto antes da inscrição em dívida? A razão é menos nobre, mas 
a natureza é eminentemente pragmática, por uma simples razão: 
boa parte das Procuradorias do Estado e boa parte das Procurado-
rias dos Municípios, há um legítimo interesse. 

Portanto, é um motivo dizer: “Se eu não inscrever em dívida 
ativa eu não vou ganhar um quinhão daquilo se eventualmente for 
cobrado do particular. Se eu esperar a inscrição em dívida ativa, eu 
vou ter direito a um quinhão, então o protesto vai com a cobrança 
dos honorários”. Essa é a razão que eu consigo entender porque 
os procuradores optam por isso, mas isso é péssimo. Na realidade 
isso atrasa o recebimento de uma dada quantia pelo estado para 
inscrição em dívida ativa.

Pela ótica dos procuradores realmente se deve evitar o protes-
to de dívida antes da sua inscrição. Mas pela vista da eficiência 
do Estado isso é terrível, isso é patológico. Por exemplo, no mu-
nicípio de São Paulo uma parte substancial da remuneração dos 
procuradores advém do quê? Da percepção de honorários. Existe 
um choque de interesses, um choque de interesses do Estado na 
recepção eficiente de recursos públicos, e um choque de natureza, 
claramente, corporativista, que não quer que isso ocorra antes da 
inscrição em dívida ativa porque pode haver a cobrança. 

Mas qual que é a solução para atender as duas partes? Inscrever 
em dívida ativa, ou ultrapassado o prazo regular de pagamento, 
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inscrever-se automaticamente em dívida. Deveria ser algo automá-
tico, porque se romperia essa resistência que existe por parte da 
Procuradoria, a cobrança de obrigações. Em alguns municípios 
não estão nem se importando com as Procuradorias. Por exemplo, 
no município de São Paulo isso é uma briga difícil. Procuradoria 
do Estado também é muito difícil. O problema maior é na Procu-
radoria da Fazenda Nacional. Por quê? Porque com o advento do 
Novo Código de Processo Civil, todos os procuradores, todos os 
advogados públicos, passam a ter direito a percepção de honorá-
rios. Então essa é uma luta que será enfrentada em todos os mu-
nicípios, todos os estados, com relação a protesto dessas dívidas. 

Existe ainda na construção de obrigações tributárias uma situa-
ção peculiar, mas que é uma situação menor, em relação ao nasci-
mento dessas obrigações. Quando em regra se tem um tributo que 
é sujeito ao auto lançamento, o particular informa quanto deve à 
administração tributária, indica o momento do pagamento, e se 
não pagar a dívida tributária, será líquida e exigível. Só que em 
dadas efetuações o Poder Público adota um modelo diferente em 
que ele informa para o particular quanto se deve e quanto deve ser 
pago a título de tributo. Onde é que isso ocorre? Através do IPTU, 
IPVA, onde recebemos o carnê em casa para pagar, e temos que pa-
gar. Esse é o chamado lançamento direto e o lançamento de ofício. 

Ultrapassado o prazo de pagamento desta obrigação deve ser la-
vrado, denominado auto de infração. E o auto de infração confere 
ao particular o quê? A possibilidade de se defender no prazo de 30 
dias depois de haver a notificação do prazo da lavratura do auto 
de infração. Nesses tributos em que existem um determinado lan-
çamento direto de ofício, ultrapassando o prazo de pagamento, já 
pode protestar automaticamente. O Código Tributário Nacional 
confere nessas circunstâncias o dever de a administração pública 
lavrar o auto de infração, notificar com aviso de recebimento da 
lavratura do auto de infração, conferindo o prazo para o contri-
buinte se defender, e só nessa hipótese, se o contribuinte não se 
defender no prazo de 30 dias, a obrigação ela passa a ser líquida e 
exigível, e se não for apresentada defesa no prazo de 30 dias, pode-
se protestar. Se o particular se defender em relação a esses tributos 
lançados diretamente, é necessário terminar o curso do processo 
administrativo. 

Tenho um caso que está acontecendo desde 2002 aguardando 
julgamento no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recur-
sos Fiscais. O pessoal reclama da inércia do Poder Judiciário, mas 
não conhece o problema na esfera administrativa, demora horro-
res para resolvido. Existe uma grande possibilidade de incremento 
da percepção de recurso ao estado, decorrente da impontualidade 
do pagamento de obrigações mediante o protesto. Falam protesto 
da dívida pública, mas não é da dívida pública, é protesto da obri-
gação tributária.

O que se sustenta em desfavor do protesto da dívida pública, 
um tema de objeto da Adin 5135, os notários administradores não 
precisam se defender disso. Por quê? Tenho acompanhado siste-
maticamente as Procuradorias dos Estados e as Procuradorias dos 

Municípios, tem defendido a viabilidade do protesto. E por quê? 
Porque existem os dados, é extremamente eficiente se comparado à 
cobrança judicial, extremamente célere, expedita, ágil, consegue re-
cuperar dívidas que simplesmente o estado não cobrava. É verdade 
que recentemente eles ampliaram a faixa de obrigações tributárias 
que podem ser objetos de protesto porque justamente se revelou 
um instrumento altamente eficiente na recuperação de valores, e 
para o estado, a custo zero para o estado. Não existe mecanismo 
mais eficiente que o estado tenha conseguido localizar, na visão 
dele, nem de pequenos nem de relevantes valores. Mas é consti-
tucional essa cobrança e esse protesto de dívida pública? Primeiro 
ponto, a atividade notarial de registo é uma atividade de natureza 
pública, portanto contratamos uma atividade de natureza delega-
da, um instrumento dotado de fé pública que atesta a impontuali-
dade no cumprimento, mas da obrigação por um particular. 

A partir do momento que isso é revisado, o grande atributo disso 
é a publicidade que se dá a essa situação. O protesto em si mesmo, 
não causa mal a ninguém. Por quê? Ele caracteriza a impontualida-
de. O que existe são pessoas que acessam, na realidade, o conheci-
mento do protesto e são efeitos na ordem econômica para aquele 
protesto. Simplesmente as pessoas perdem o crédito na praça. 

O problema está na atividade do protesto ou nos efeitos decor-
rentes da atividade do protesto? O problema não está no protesto, 
está na ordem econômica. 

O que se reclama não é do protesto, são dos efeitos que o pro-
testo causa. Só que isto não é um problema da Lei do Protesto 
ou da Lei 12.767, que o autorizou. É daqueles que se valendo das 
informações obtidas perante os bancos do Estado ou dos bancos 
dos Tabelionatos, dão efeito a esse protesto na ordem pública. Não 
há nenhum vício em relação ao protesto, porque se houvesse, seria 
um dos efeitos que poderia eventualmente constranger a atividade 
econômica do particular, mas esse é um problema que outra parti-
cular causa, que não o agente delegado. 

Portanto, não vejo vício nenhum nessa atividade. Pelo mesmo 
fundamento, não me parece que o protesto cause um ônus exces-
sivo ao particular, pelo contrário, o protesto não traz efeito ne-
nhum senão o reconhecimento da sociedade pelos efeitos que dele 
advém. Primeiro, o protesto da obrigação tributária é altamente 
eficiente. Segundo, pode ser realizada antecipadamente, tornan-
do mais eficiente a cobrança. Terceiro, tem-se que aguardar que a 
obrigação seja líquida e exigível, para o lançamento de obrigações 
ou auto lançadas, depois do prazo de pagamento. 

Não existe nenhuma inconstitucionalidade na autorização legis-
lativa dada pela Lei 12.767 a respeito da viabilidade desse procedi-
mento, razão pela qual me parece que essa Adin é um mecanismo 
que se adotou para contestar um reconhecimento da impontuali-
dade. Com o protesto você oferece conhecimento social, porque 
essa é a essência da atividade notarial, tornar público a prática de 
certos atos.

Desejo que protesto prospere em relação às obrigações tributá-
rias.
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RDNR – Como avalia o impacto da possibilidade do protesto 
de dívidas públicas em Cartórios?
Maurício Zockun - É uma iniciativa inovadora que ocorreu no 
Estado de São Paulo, com uma razão fundamental. Já se reconhe-
ceu que dívidas de pequeno valor são muito mais onerosas para 
o Estado cobrá-las, porque tem que remunerar todo o pessoal e 
todo o instrumental necessário do que propriamente o protes-
to. Para cobrar dívidas de pequeno valor, o Estado é obrigado a 
movimentar um conjunto de servidores, todo um aparato estatal 
que só se justifica para valores dívidas de grande magnitude eco-
nômica. No Estado de São Paulo, as dívidas de pequeno valor 
não se cobravam. O protesto veio como instrumento já previs-
to pela ordem jurídica, uma atividade delegada que serve como 
um instrumento legítimo para cobrança de obrigações líquidas, 
certas e exigíveis. O Estado buscou incrementar sua eficiência 
utilizando o Cartório de Protesto para uma finalidade pública. O 
protesto de dívida ativa via cartório de protesto é rápido para o 
Estado, não tem custo e aquelas dívidas que não ele cobraria por 
serem antieconômicas passam a ser possíveis através do Protesto.

RDNR – O aumento do número de protestos está relacionado 
à crise econômica pela qual o País passa?
Maurício Zockun - Não vejo que haja qualquer espécie de re-
lação do protesto de dívida pública com a crise que atualmen-
te vivemos, pelo contrário, ele é instrumento que já concebido 
em favor do Poder Público pode ser o meio para minimizar os 
efeitos dessa ação que nós vemos. Por exemplo, o Dr. Leonardo 
Almada fez referência do Estado do Rio de Janeiro que passa por 
gravíssima crise econômica financeira. E lá não se levam títulos 
de dívida ativa a protesto. Em outras palavras, o Estado do Rio 
de Janeiro, ao que me consta, não vem utilizando esse eficiente 
modelo para cobrança de dívida, o que a rigor é lamentável.

RDNR – E como a avalia a eficiência do protesto de dívida 
ativa?
Maurício Zockun - Há um estudo levado a cabo pela Procuradoria 
da Fazenda Nacional, que dá conta de que 30 a 40% dos valores 
das dívidas protestadas são pagas. Segundo o Instituto de Estudos 
de Protesto de Títulos do Brasil, do total das dívidas protestadas 
50% acabam sendo liquidada pelos devedores. Ao passo que a re-
cuperação das dívidas via judicial é expressivamente menor. Dá-se 
conta que de 1 a 10% dos valores cobrados judicialmente pelas 
procuradorias dos estados, dos munícipios e da União acabam 

sendo recebidos pelo erário. Há que se ponderar que, na verdade, 
os valores protestados, hoje, são de magnitude econômica menor, 
mas eram considerados irrecebíveis pelo Estado. 

RDNR – Como a administração pública avalia a utilização do 
protesto frente ao procedimento judicial?
Maurício Zockun - Todo administrador público tem um depar-
tamento de cobrança, um departamento jurídico. Uma vez a dí-
vida não paga, a secretaria de Finanças deveria mandar aquilo 
para protesto e se, eventualmente, o protesto não der resultado, 
aí sim, se adotaria o instrumento judicial de cobrança que se 
verifica no cotidiano. Nem uma empresa eficiente sai promoven-
do ação judicial automaticamente porque custa muito. Em vista 
desta deficiência, ela tenta cobrar primeiro extrajudicialmente, 
por meios de um mecanismo que dê eficácia àquela cobrança. 
Quando você protesta a dívida não tem essa condenação, então 
isso em última medida acaba se, por um lado agrada muito o ad-
ministrador, por outro desagrada à parcela da Procuradoria que 
vê o protesto um mecanismo de mitigação de certo rendimento 
que perceberia. Neste primeiro momento, essa é uma visão falsa 
porque os valores protestados são hoje valores que não eram, or-
dinariamente, cobrados pelo Poder Público ou se cobrados não 
eram recebidos.
.
RDNR – Como vê a atual conjuntura de busca por uma maior 
desburocratização? 
Maurício Zockun - Na realidade, você tem que se desapegar de 
certos processos. Existe uma cultura burocrática arraigada no 
desempenho das atividades estatais. A burocracia em si mesmo 
não é um elemento ruim. Ela é um processo, um processo para 
o surgimento do fim. A burocracia sobre essa noção existe tanto 
no setor público quanto no setor privado. A burocracia é simples-
mente um rito. Não existe um mau no rito. O que existe é quan-
do esse rito é prolongado e acaba sendo desviado da finalidade 
precípua dele. O problema é que essa burocracia tem que ser 
reinventada, deve ser otimizada. Você não aniquila a burocracia. 
Você altera o sistema burocrático, no caso o atual sistema buro-
crático da cobrança de uma dívida do setor que vem se revelan-
do ineficiente ao menos para cobrança de dívidas de pequeno e 
médio valor para um sistema burocrático eficiente na cobrança 
dessas mesmas quantias. O que nós temos é a mudança de pa-
radigma burocrático, de um paradigma burocrático ineficiente 
para o eficiente.

Falamos com: maurício Zockun, doutor em Direito Administrativo pela PuC/SP

“O Estado buscou incrementar sua 
eficiência utilizando o Cartório de 
Protesto para uma finalidade pública”
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ossuo um carinho muito grande pelo Registro Civil. 
Talvez até por ser professor de Direito Civil, e em razão 
disso é muito comum abordar durante as aulas situa-
ções relacionadas ao próprio cotidiano no Cartório de 
Registro Civil. 
O Registro Civil é um dos cartórios que mexem com a 

vida do ser humano, porque é nele que tudo começa e termina, do 
nascimento ao óbito. É nessa especialidade que temos os atos de 
cidadania, em que as pessoas podem ser inseridas na sociedade e 
podem exercer todos os seus direitos. Percebe-se então que o regis-
tro civil tem uma importância muito grande.

O tema é sobre desburocratizar a cidadania, o registro civil e o 
novo conceito de serviços interligados. Até inverteria o conceito 
e diria que a interligação do registro civil tem o objetivo maior de 
desburocratizar todos os atos que neles são praticados. 

Além de operacionalizar vários atos de uma maneira muito mais 
célere, ágil e eficaz, o registro civil vai até a sociedade. Eu já registrei 
um filho na maternidade, já passei por tudo isso. Quando recebe-
mos uma DNV e encaminhá-lo para o registro civil ali dentro do 
próprio hospital, percebemos sua importância, para que as pessoas 
não fiquem sem registro. Essa possibilidade da aproximação do 
registro civil com a sociedade é fundamental, até porque todas as 
pesquisas relacionadas ao sub-registro mostram exatamente que 
houve uma redução considerável, sensível, no percentual existen-
te, a ponto de hoje, graças a um trabalho, esforço hercúleo do 
registro civil, que vários segmentos da sociedade também acompa-
nharam, dentre eles o CNJ, pode-se afirmar que no Brasil não há 

subregistro.
Existia muita burocracia para se retirar o CPF. Lembro que 

quando era criança, para abrir uma conta poupança, abria-se com 
o CPF do representante legal. Era o representante, o pai, a mãe, 
a avó que tinha que ir ao banco, auxiliar e permitir a abertura 
da conta. Hoje, uma criança nasce identificada. Se quiser abrir 
uma conta bancária, tem essa oportunidade. Tudo isso mostra 
exatamente a preocupação e a importância de acompanhar os an-
seios da sociedade, de verificar tudo aquilo que vai acontecendo 
de novo dentro da sociedade, e tudo isso no intuito de facilitar e 
desburocratizar.

Alguns atos que começam a ocorrer no registro civil de cerca de 
seis anos para cá, quando o Provimento 13, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), estendeu para o Brasil inteiro a possibilidade de 
o registro civil estar na maternidade e realizar o assento de nas-
cimento, sem a necessidade das pessoas irem até o cartório. Até 
porque muitas pessoas acabam tendo dificuldade de locomoção e 
falta de informação. 

O reconhecimento de paternidade é outro ponto muito im-
portante de se ressaltar. Até porque, reconhecimento voluntário 
é algo pouco falado no banco de graduação. Quando se fala de 
reconhecimento de filhos, voluntário e judicial, se dá ênfase ao 
reconhecimento judicial. Deste modo, acaba ensinando o aluno a 
litigar, a entrar com processo.

As próprias universidades hoje fomentam um pouco essa ques-
tão da litigiosidade. São poucas as oportunidades que os alunos 
têm de interiorizar a possibilidade de resolverem conflitos de ou-
tras formas. Existem muitos professores que lutam para isso, mas 
existe uma grade curricular, que, por exemplo, retirou o Direito 
Notarial e Registral dos cursos de graduação. Em minha opinião 
isso foi um crime, porque o aluno infelizmente sai do curso de 
graduação sem saber as funções de um Cartório. É fundamental 
conhecer as especificidades de cada um dos cartórios, seja ele de 
Registro ou Eleitoral.

A questão do do reconhecimento voluntário de paternidade 
acaba não sendo tão abordado. Hoje, um Provimento do CNJ, 
após uma luta árdua realizada pela Arpen e pela Anoreg, permitiu 
a possibilidade de se fazer o reconhecimento de paternidade em 
qualquer Cartório de Registro Civil. Se antes existia aquela descul-
pa: “Meu filho foi registrado em outra cidade, em outro Estado, e 
não tenho condição de ir até lá”, hoje ela não procede mais.

Se o pai de uma pessoa registrada em Porto Alegre (RS) quiser 
reconhecer a paternidade em Tocantins, no Piauí, em Alagoas, ou 
em qualquer outro Estado, isso é possível. Já está normatizado pelo 
próprio CNJ, que colhe toda a declaração, o reconhecimento e 
envia para o Cartório da origem.

Sobre esse assunto é pertinente citar o professor Luiz Edson Fa-

Desburocratizar a Cidadania: 
O Registro Civil e o Novo 
Conceito de Serviços Interligados
Christiano Cassettari - Doutor em Direito Civil pela uSP

“O Registro Civil é um dos cartórios que 
mexem com a vida do ser humano, porque é 
nele que tudo começa e termina, do nascimento 
ao óbito. É nessa especialidade que temos os 
atos de cidadania, em que as pessoas podem 
ser inseridas na sociedade e exercer todos os 
seus direitos. Percebe-se então que o registro 
civil tem uma importância muito grande”

P
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chin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que escre-
veu um artigo intitulado “Filho das Estrelas”, porque antigamente 
a certidão do registro civil era feita na máquina de escrever, e não 
havendo a comprovação da paternidade o campo era inutilizado. 
Deste modo, pegava-se o símbolo asterisco para completar aquela 
linha. Assim, a pessoa ficava “filho das estrelas”, pois na verdade 
não tinha pai em seu assento de nascimento. 

A própria possibilidade de se fazer isso em qualquer Cartório 
de Registro Civil do País inteiro é algo muito bom. É um facilita-
dor, desburocratiza o acesso a um dos direitos fundamentais mais 
importantes que o cidadão tem, que é do registro de nascimento. 
É importante deixar claro que todos os países no mundo, todas 
as convenções internacionais, retratam a importância do registro 
de nascimento, falam da necessidade de ter o acesso à cidadania 
registrada. 

Antigamente a ideia era criar uma série de empecilhos na hora 

do registro para ver se aquele ato era fidedigno. Era tanta preocu-
pação que gerava uma série de problemas na vida de muitas pes-
soas que não conseguiam registrar. Agora a mentalidade mudou, 
a sociedade evoluiu, e hoje a ideia é justamente se abrir para o re-
gistro. A ideia da sociedade contemporânea é a de ter um registro, 
dar cidadania, permitir que a pessoa possa exercer seus direitos é 
fundamental. Isso passa até pela produção assistida. Quando surgi-
ram as técnicas de reprodução assistida e começaram a aparecer as 
pessoas filhas de dois homens ou duas mulheres, por exemplo, até 
mesmo por problema do próprio Poder Judiciário, que por muito 
tempo acabou tendo preconceito em conceder adoção para casais 
homossexuais, alegando que uma criança que fosse criada num 
lar homossexual também seria homossexual. Não há pesquisa no 
mundo, nenhuma, que aponte isso. 

A questão desse preconceito fez com que os homossexuais bus-
cassem outra possibilidade de terem filhos dentro dos seus rela-

Christiano Cassettari, doutor em Direito Civil pela uSP
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“Este cidadão precisará ter um apoio muito 
grande também dos tabeliães de notas para 

orientar e dizer: “Essa escritura precisa agora 
ser registrada no Cartório de Registro Civil”, 
para dar publicidade e para a pessoa poder 

assumir um estado diferente daquele que tinha”

cionamentos, que é pela técnica de reprodução assistida. Nessa 
técnica, é muito comum acontecer de uma mulher ceder o óvulo e 
a outra ceder a barriga, para as duas participarem do que chamam 
de projeto parental. Chama-se projeto no sentido de envolvimen-
to, de envolver todas aquelas pessoas que estão dentro do relacio-
namento, derrubando uma presunção milenar do Direito Civil 
de que mater semper certa est (sempre há certeza sobre quem é a 
mãe). Hoje, mater mais ou menos certa est, por conta justamente 
da questão da barriga de aluguel, que não é o nome mais ade-
quado, pois não há possibilidade de pagamento de aluguel, como 
existem em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a 
profissão e a questão do contrato são regulamentadas. 

No Brasil se luta também para se trazer o contrato, devido aos 
muitos problemas nessas técnicas de reprodução assistida, até 
mesmo quando envolve casais heterossexuais. Por exemplo: uma 
mulher impossibilitada de gestar um filho, cede o óvulo dela, o 
espermatozoide do marido, só que esse embrião é implementado 
no útero de outra pessoa. A mídia já noticiou certos casos, como 
de gêmeos, em que um deles era portador de Síndrome de Down. 
Ao perceber isso o casal diz: “Me dê o bonzinho, o outro pode ficar 
com você”. É mais ou menos essa conversa. Por isso a questão do 
contrato hoje na sociedade é muito debatida, para evitar certas 
situações.

Nos Estados Unidos há acompanhamento. Existe até a possibi-
lidade de prever no contrato a dieta alimentar que a mulher vai ter 
que seguir, por conta de se preocupar já com a saúde da própria 
criança. Isso é uma realidade, acontece no mundo inteiro, e no 
Brasil não seria diferente. 

Quando ocorria o nascimento, o que deveria ser feito? Por conta 
da presunção de mater semper na DNV, vem escrito “à mãe que 
pariu” ao invés de “a mãe que deu à luz”. Por conta disso, o regis-
trador ficava de mãos atadas porque não havia como proceder ao 
registro, porque se fizer um DNA num caso desses, dá que é filho 
não é da mãe que deu à luz, mas sim da mãe que contribuiu com 
o material genético.

Para termos uma ideia, até pouco tempo atrás, era necessário 
entrar com uma ação judicial. Os advogados, que passam por esses 
problemas no Fórum, da morosidade do Judiciário, de uma ação 
judicial, em muitos momentos orientam ao cliente a quê? A iniciar 
esse processo antes mesmo da criança nascer. Antes de a criança 
nascer já se dá entrada na ação para ter uma decisão favorável, para 
que seja possível fazer esse registro. Imagine, nasce à criança, e a 
ação está tramitando, e a mesma fica sem o registro até ter uma 
decisão final? Esse é um problema sério.

Existe um Provimento específico, que é o 52/2016, Provimento 
do CNJ, que vem autorizar o registro civil a fazer o registro de 
nascimento nestes casos de técnicas de reprodução assistida em 

situações diferentes do que vem descrito na DNV. No caso de duas 
mulheres ou dois homens constarem no assento de nascimento. 
A questão da padronização das certidões contribuiu muito para 
resolver esse problema.

Na época da discussão da adoção homoafetiva, uma das descul-
pas que se usava era pôr culpa no registro civil, que não tinha a ver 
com o assunto. Falavam: “Olha, não vai ser autorizado à adoção 
homoafetiva, porque o registro civil tem uma certidão que vem 
escrita ‘pai’ de um lado e ‘mãe’ do outro”. Mas isso mudou. As 
certidões foram padronizadas no País inteiro, porque cada Estado 
tinha um modelo. Agora a certidão tem sua filiação, e essa filiação 
está preparada para ter um pai, uma mãe, dois pais, duas mães, e 
até mesmo o caso de multiparentalidade de dois pais e uma mãe, 
duas mães e um pai, três pessoas, rompendo com o modelo dú-
plice. 

O Provimento 52 tem uma importância muito grande justa-
mente por permitir e avançar no sentido de autorizar o registrador 
civil a proceder a esse registro sem a necessidade de uma ação judi-
cial. Claro, ainda muitas coisas serão necessárias para avançar, até 
porque esse Provimento coloca algumas questões formais para a 
pessoa conseguir chegar ao registro.

Outra questão importante no registro civil é a questão do ca-
samento entre pessoas do mesmo sexo, autorizado pelo CNJ. A 
possibilidade de casamento e de conversão de união estável entre 
pessoas do mesmo sexo gera também todas as consequências nor-
mais de um casamento tais como modificação de nome, a altera-
ção do estado civil da pessoa. 

Talvez o Brasil seja o único País no mundo que tenha o casamen-
to homossexual autorizado não por Lei, mas sim por um órgão 
do Poder Judiciário, que permitiu que isso pudesse acontecer. Por 
meio da Resolução 175/2013, o CNJ permitiu o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo.

 Uma das coisas mais interessantes que aconteceram há dois 
anos, e que a sociedade ainda vem conhecendo, e precisa de maior 
publicidade, é a possibilidade de se registrar a união estável no 
registro civil. Considero esta como uma das questões mais impor-
tantes, porque caminhamos no sentido de equiparar união estável 
a casamento. Não vejo muito sentido ter duas uniões com dois 
nomes diferentes e as duas, ambas, com as mesmas consequências 
jurídicas. 

Acredito que o brilho da união estável é justamente ter diferen-
ças sobre o casamento. Mas ao longo do tempo houve, tanto na 
Doutrina quanto na Jurisprudência, um desejo de equiparação. 
Começou a se falar em equiparação de direitos, em igualdade de 
união estável e de casamento. Muitos problemas acabaram aconte-
cendo na união estável, que no casamento não ocorrem, por conta 
de já ter regras específicas. A união estável é fática, não se forma 
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por uma escritura, por um contrato, por uma sentença, por uma 
declaração de alguém. 

O Código Civil diz que a união estável é criada pela convivên-
cia. Se não tiver convivência não adianta nada. Tanto que, se fizer 
um contrato dizendo assim: ”Vou conviver com a pessoa” aquele 
contrato não prova nada, porque tem que ter a convivência. A 
declaração de que convive há algum tempo é muito importante 
nesse tipo de contrato, para dizer que o requisito legal acabou sen-
do preenchido. Mas não se tinha um local para se der publicidade 
aquilo. Com relação ao casamento sabemos que já existe no regis-
tro civil um procedimento específico de publicidade, mas para a 
união estável não. 

As pessoas começaram a usar a união estável da seguinte manei-
ra: quando havia interesse, vivia-se em união estável, quando não 
havia interesse, era-se solteiro. Quando o indivíduo se direcionava 
a um Tabelionato de Notas, por exemplo, queria alienar um imó-
vel e não queria pedir autorização para a companheira, dizia: “Sou 
solteiro”. O tabelião tinha que lavrar uma escritura de alienação de 
um imóvel de cinco milhões, e estava escrito: “Sou solteiro”. Tanto 
que se criou até uma figura interessante em alguns Estados, São 
Paulo foi um deles, que é o “solteiro sem união estável”. 

Foram encontradas escrituras com a qualificação “solteira sem 
união estável”. Deste modo, era colocado “divorciado sem união 
estável”, “viúvo sem união estável”, e pasmem, tinha que colocar 
até “casado sem união estável”, porque separado de fato permite 
também a constituição de uma união estável. É uma situação bem 
complicada, pela ausência dessa formalização, desse registro, da 
publicidade.

Foi discutido se isso seria registado em algum lugar, falou-se em 
registro de imóveis, se falou em registro de títulos e documentos. 
Muitos acabaram registrando a união estável nesses locais, mas 
quando o registro de imóveis pegava a questão da união estável, 
tinha a dúvida “Será que eu vou fazer o registro no mesmo livro do 
Pacto Antinupcial, ou eu vou fazer uma averbação na matrícula? 
Como vou operar?”. 

São Paulo colocou no Código de Normas dizendo: “Escritura 
tem que ir para o registro de imóveis, vai lá para ser objeto de 
publicidade”. De repente o Provimento 37/2014 do CNJ, que veio 
tratar da união estável, veio resolver e disse: “A união estável tem 
que ir para o registro civil. No registro civil que essa união estável 
vai ser registrada”. Porém o Provimento coloca o registro como 
facultativo, não especifica uma obrigatoriedade das pessoas regis-

trarem. 
Sabemos que hoje, o Cartório de Notas acaba sendo procurado 

com mais frequência, no que tange a questão da união estável, 
por conta da escritura. A pessoa vai ao Cartório, lavra a escritura, 
e acha que terminou. Este cidadão precisará ter um apoio muito 
grande também dos tabeliães de notas para orientar e dizer: “Essa 
escritura precisa agora ser registrada no Cartório de Registro Ci-
vil”, para dar publicidade e para a pessoa poder assumir um estado 
diferente daquele que tinha.

Mas, existe estado civil na união estável? É neste ponto que 
quero chegar. Estamos defendendo nos cartórios o surgimento 
do estado civil da união estável com a realização do registro. A 
ideia sempre foi equiparar, mas quando se tentou dissociar a união 
estável do casamento, a justificativa era sempre pela ausência da 
publicidade. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
tem posição de que quem vivesse em união estável não precisa de 
outorga para alienar imóvel. Está escrito em todos os julgados que 
é assim que deve funcionar, pois a união estável não é pública, 
ninguém tem bola de cristal para conseguir adivinhar que o outro 
vive em união estável. 

Se a união estável é registrada no registro civil, ganha publici-
dade e deverá ter os efeitos dessa publicidade. Um dos efeitos da 
publicidade é assumir algumas coisas importantes, tais como, a 
outorga conjugal, que vai passar a ser necessária. Aliás, a certidão 
de união estável vai servir, inclusive, para a pessoa, tirar um RG. 
Sabemos que para tirar o RG, necessita-se da certidão de nasci-
mento ou de casamento. Atrás do documento vem escrita à sigla 
da certidão que foi apresentada, tem os números da certidão e tem 
escrito a sigla “CN” para certidão de nascimento, e “CC” para 
certidão de casamento. 

Não sei se as Secretarias de Segurança Pública dos Estados já 
estão preparadas para colocar uma nova sigla para a escritura de 
união estável, porque vai vir descrito ali naquela escritura o núme-
ro do livro, de folhas, com o indicativo da existência dessa união. 

A certidão de união estável é muito parecida com a do casa-
mento, entretanto é registrada em outro livro que é o “Livro E”. O 
único Cartório de Registro Civil que tem competência para fazer 
esse registro é sempre o Registro Civil da Sede, o 1º Registro Civil, 
que é o Cartório que tem o Livro E.

Feito o registro, tem-se certidão. Tudo o que se registra em Car-
tório vem em certidão, porque a sociedade dá mais valor para a 
certidão do que para o registro, tanto dizem: “Preciso consertar a 
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certidão”, são poucas as pessoas que falam: “Preciso retificar o re-
gistro”. Não, vamos entrar com uma retificação de certidão. Quer 
retificar? Rasgue e faça de novo. A certidão é mais fácil do que o 
registro. 

O que quero deixar claro é que essa certidão vai servir tanto 
para se tirar um RG, quanto para vários atos dentro da sociedade, 
para um concurso público, emissão de passaporte, vai ser o docu-
mento de apresentação da pessoa na sociedade. Caso a pessoa se 
apresente como cidadão que vive em união estável, com uma certi-
dão do registro civil, o que parece ser? Que ela tem um estado civil. 

Uma coisa mal resolvida na doutrina civilista brasileira é: onde 
nasce o estado civil de uma pessoa? Se houver curiosidade de se 
fazer essa pesquisa, descer todos os livros de Direito Civil da pra-
teleira e buscar essa resposta, para não dizer ninguém, raríssimas 
pessoas vão abordar esse assunto. Por quê? Porque para abordar 
esse assunto tem que falar um pouquinho de Direito Registral, e 
temos um problema que é o civilista que pouco se fala de Direito 
Registral, o intercâmbio entre o Direito Civil e o Direito Registral 
acaba às vezes não sendo feito. 

Considerando que o nascimento do estado civil ocorre dentro 
do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, é lá o locus 
específico para se ter um estado civil. É lá que eu ganho o estado 
de solteiro quando há o registro do nascimento. É lá que se registra 
um casamento, se averba um divórcio, uma separação, se registra 
um óbito e o estado de viuvez. O estado civil nasce no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Naturais.

A partir do momento em que o Cartório de Registro Civil acei-
ta o registro de uma união estável, desta maneira nasce o estado 
civil e convivente. É esse o nome que está em uso. Pode ser que 
amanhã ou depois alguém dê outro nome para isso, mas nasceu 
o estado civil, por hora eu diria, é estado civil de convivente. Por 
quê? Porque houve um registro, e esse registro vai ganhar todos os 
efeitos da publicidade. Por exemplo, vai ser encaminhada para o 
registrador que registrou o nascimento daquelas pessoas, a infor-
mação da existência da união estável para fazer uma anotação. No 
registro de nascimento da pessoa estará escrito: “Constituiu união 
estável com fulano de tal, no Cartório tal?”. A grande questão tam-
bém, que vai ter que ser posta em discussão na sociedade, é se esse 
registro não teria que inviabilizar um casamento. Se a pessoa está 
registrada no nascimento, o registrador civil, para fazer uma habi-
litação de casamento, pede a certidão de nascimento atualizada.

Por que justamente a certidão atualizada? Porque a informação 

do registro civil é mutante, ela vai se renovando com o tempo, pre-
cisa estar atualizado, pois tem muita gente que briga, fala mal do 
coitado do registrador civil nessa situação porque eles acreditam 
que a certidão de nascimento é uma coisa que deve se perpetuar ad 
eternum, tanto que, quando alguém rasga a certidão de nascimen-
to, coloca fita adesiva, plastifica e diz: “Ai meu Deus”. Bate no filho 
porque rasgou a certidão, e fala: ”É o meu documento”, como se 
fosse um RG. Coitada, só vai servir para peça de museu, porque 
ela já fica desatualizada. 

Estando descrita a informação na certidão de nascimento que 
a pessoa vive em união estável, isso poderia permitir uma segunda 
união estável? Será que poderia permitir um casamento? Infeliz-
mente o Provimento não deixou claro. Ele dá a entender que se 
for possível, sim. 

Ora, não tem proibição específica, mas me parece que teríamos 
que aproveitar essa publicidade, a informação existente, para im-
pedir uma segunda união estável, uma terceira união estável, um 
novo casamento dessa pessoa, justamente por conta da publicida-
de que foi conquistada, que foi dada no Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais.

A união estável pode hoje ser registrada quando se tem uma 
escritura, ou quando se tem uma sentença, e o Provimento ainda 
diz que é possível registrar a união estável na hipótese específica 
até mesmo do seu término. Para ter um registro de união estável 
não precisa levar a dissolução para o Cartório de Registro Civil, 
não precisa nem estar registrada a união estável. Essas informações 
seriam fundamentais e importantes para se dar de fato os efeitos 
desejados para a união estável, porque até a aplicação de separação 
obrigatória na união estável, a jurisprudência já vem fazendo. 

As pessoas que vivem uma união estável e tem mais de 70 anos 
vão sofrer no Judiciário com a separação obrigatória. Chegamos 
num ponto complicado, pois a jurisprudência dá a entender que 
na união estável o que vale, em termos de regra patrimonial, é a 
regra do momento da aquisição do bem. 

Para fazer uma escritura de união estável, em regra, deve-se pri-
meiro viver em união estável, depois se faz o documento. A pessoa 
vai até o tabelião e declara algo que já existe. Diz assim: “Já que nós 
vamos declarar o que já existe você pode colocar, por gentileza, aí o 
regime da comunhão universal?”. “Pois não”. O que acontece? Do 
momento da constituição da união estável até a escritura, como 
não tinha regra, aplica-se a do Código Civil: comunhão parcial. 

Feita a escritura, passou a vigorar a comunhão universal, e a 
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jurisprudência tem uma resistência muito grande de dar efeito 
retroativo para o contrato. Este é outro ponto também bem dis-
cutido. Se haveria ou não essa possibilidade de dar um efeito re-
troativo para o contrato de convivência, dizendo: “Eu quero união 
estável desde o momento que ela nasceu, desde a sua origem”. Se 
não temos essa possibilidade de regresso nos seus efeitos, o que 
vai acontecer? Da constituição da união até a escritura, comunhão 
parcial. Da escritura para frente, comunhão universal.

Quando a pessoa faz 70 anos, seria premiada com a separação 
obrigatória. Três regras patrimoniais na mesma união. Pense o se-
guinte: Não tem um contrato, não assinou, não disse “eu quero 
isso?”. Isso tem que vigorar para sempre, não pode ser modificado, 
não pode ser alterado. Acredito que, levando para o registro civil, 
irá se resolver também esse problema. 

Seria inconcebível falar com uma pessoa que registrou uma 
união estável no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 
com uma regra, de comunhão universal, de comunhão parcial, só 
porque agora está com 80 anos vai vigorar uma separação obriga-
tória na vida dessa pessoa.

A publicidade da união estável vem solucionar uma série de 
problemas, situações muito discutidas e debatidas na sociedade, 
podem terminar se colocar fim na questão do registro. Mas a socie-
dade precisa ainda conhecer a importância desse registro, porque 
já que ele é facultativo, para ela poder levar de fato até o cartório, 
ou pelo menos dizer: “Só vamos agora, a partir de hoje, entender 
como união estável mesmo, para a produção dos seus efeitos exter-
nos, não internos, porque seria outra situação entre os companhei-
ros, mas para efeitos externos é necessário registro, para a pessoa 
se movimentar e poder constituir da forma correta, como é feito 
com o casamento”.

Cito também outro ponto importante de desburocratização do 
registro civil, que são os Provimentos Estaduais de Reconhecimen-
to de Filiação Socioafetiva. A parentalidade socioafetiva no nosso 
País é uma realidade. A jurisprudência já aceitou isso. Já existem 
até julgados reconhecendo a multiparentalidade. No doutoramen-
to sobre esse tema, multiparentalidade, que é a possibilidade de se 
ter de três ou mais pessoas num assento de nascimento, verifica-
mos que esta já é uma realidade em praticamente todos os Estados 
do País. Existem Provimentos em alguns Estados que autorizam o 
reconhecimento de parentalidade afetiva diretamente em cartório 
de Registro Civil. Isso foi feito inicialmente em Pernambuco, de-
pois foi replicado no Ceará, também no Maranhão e o Estado do 

Amazonas tem Provimento dessa natureza.
O presidente da Anoreg Santa Catarina, Otávio Margarida, ca-

pitaneou também a ideia, foi até a Corregedoria local, aprovando 
o Provimento nesse sentido, que é um dos mais recentes. Reco-
nhecendo justamente uma nova realidade social, porque as nossas 
crianças às vezes não têm a oportunidade de serem criadas pelos 
seus pais. Com a facilitação do divórcio, o número aumentou con-
sideravelmente, mas não porque ficou facilitado, talvez porque a 
sociedade também tenha mudado um pouco sua cabeça. 

Antigamente as pessoas pensavam se deveriam se casar. Eu, por 
exemplo, fiquei um mês internado em casa pensando: devo casar, 
não devo casar, caso, não caso. Hoje, as pessoas já não pensam 
mais, de repente falam: “Vamos casar, porque qualquer coisa a 
gente vai e descasa”. Assim rapidamente. Deste modo os números 
acabaram aumentando, e claro, essas pessoas vão procurar novos 
relacionamentos, e procurando novos relacionamentos quem é 
que vai criar as crianças? Padrastos e madrastas.

Nesta realidade as crianças são cuidadas, na grande maioria 
das vezes, por padrastos e madrastas, que às vezes tem um contato 
maior do que o pai biológico, ou talvez até um contato maior do 
que a mãe biológica também. Essas relações socioafetivas hoje na 
nossa sociedade são realidades. Aliás, sempre foram, sempre exis-
tiram, mas a partir de agora entramos num novo momento, que 
é o momento que permite dar efeitos jurídicos para essas situa-
ções, permitindo de fato que a pessoa tenha três heranças. Permitir 
que a pessoa esteja inserida em um plano de saúde, pedir pensão 
alimentícia para os três envolvidos. Por isso o Judiciário terá de 
ser criterioso para verificar e investigar mesmo a existência desse 
laço afetivo. A instrução processual será importante, fundamental 
e necessária nesse sentido. A questão da socioafetividade hoje é 
uma realidade com desdobramento, inclusive, para a multiparen-
talidade. 

Outro Provimento interessante é o 53, que autorizou a averba-
ção direta de sentença estrangeira no registro civil quando há um 
divórcio consensual simples, graças ao próprio Código de Proces-
so Civil. O CPC de 2015 trouxe um dispositivo específico sobre 
esse tema. Só quem passou pelo procedimento de homologação 
de sentença estrangeira sabe o drama que era para se homologar 
tudo certo, para poder dar continuidade. A possibilidade de se 
fazer essa averbação direta no registro civil é outra forma também 
de desburocratizar e permitir acesso à cidadania e formalizá-la de 
modo adequado.
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RDNR – Quais as principais alterações recentes promovidas no 
Direito de Família?
Christiano Cassettari - Dentre as alterações que podemos elencar 
de alguns anos para cá, estão a questão do casamento homoafeti-
vo, da conversão de união estável do homossexual em casamento, 
aliás, do próprio reconhecimento da união estável homossexual, 
também, com todos os efeitos da união estável já existente no Có-
digo Civil. Podemos ressaltar também a questão da parentalidade 
sócioafetiva, que é justamente uma forma de parentesco decorren-
te do afeto nas relações familiares. Também a multiparentalidade, 
que é a possiblidade de três ou mais pessoas no registro de nasci-
mento e também a questão do registro da união estável no cartório 
de registro civil das pessoas naturais, essa uma grande modificação 
que aconteceu no intuito de dar publicidade para a união estável.

RDNR – Como vê o avanço da instituição da união estável no País?
Christiano Cassettari - A união estável é uma união fática, que nas-
ceu justamente por causa dos relacionamentos longos que as pes-
soas tinham. Aqueles namoros longos de 18 ou 20 anos. Então a 
união estável veio na verdade para dar efeitos jurídicos para certos 
e determinados relacionamentos. Com o passar do tempo a união 
estável acabou sendo um pouco desvirtuada, acabou se tornando 
uma opção dentro da sociedade. Quando a pessoa tinha um rela-
cionamento, analisava se preferia casar ou viver em união estável. 
Com isso começou um reclame social de se equiparar todos os 
efeitos da união estável ao casamento. Muitos efeitos do casamen-
to acabam não podendo ser aplicados por essa diferença básica, de 
que a união estável é uma união fática e o casamento uma união 
formalizada de acordo com uma formalidade prevista em lei. Por 
isso, me parece que o registro da união estável é fundamental para 
que se dê a publicidade e se resolvam certos problemas presentes 
na sociedade, tais como, se é necessário ou não a questão da ou-
torga de quem vive em união estável numa alienação imobiliária, 
uma questão que traz insegurança para muitos notários, muitos 
registradores imobiliários e que eventualmente agora poderia se 
solucionar com essa publicidade. Não haveria mais o porquê de se 
falar que não haveria necessidade de uma autorização para alienar 
o imóvel. Então já se equipararia a união estável ao casamento. 
Esse registro segundo provimento do CNJ é facultativo. Defendo 
que deveria existir uma obrigatoriedade para que as pessoas pu-
dessem compreender que a certidão de união estável, extraída de 
um registro, feita no cartório serviria para apresentar a pessoa na 
sociedade. Substituíra sua certidão de nascimento e casamento, 
para todos os fins, porque tem a mesma força de uma certidão de 
casamento, pois trata-se de uma união reconhecida pela própria 
instituição federal que agora ganha publicidade sendo registrada 
em um registro civil.

RDNR – Você defende a criação do estado civil de convivente. 
Como se daria este estado civil?
Christiano Cassettari - O Estado civil é criado dentro do cartório 
civil das pessoas naturais. É lá que se ganha o estado de solteiro 

quando nasce, é lá que se registra um casamento, que se averba 
uma separação, um divórcio, então indo para o registro civil, nasce 
o estado civil. As pessoas que vivem em união estável e já registra-
ram, tem estado civil, as que não registaram, não tem. Houve uma 
mudança de estado dentro do cartório especifico e a publicidade 
daquela união e relacionamento foi dada. Por isso temos defendi-
do nas nossas palestras o estado civil de convivente, que é quem 
vive em união estável registrada no RCPN.

RDNR – Como avalia as inovações que facilitaram o procedi-
mento de reconhecimento de paternidade?
Christiano Cassettari - Esse quadro de reconhecimento de paterni-
dade é fundamental porque sempre tivemos um problema muito 
grande que é a ausência do nome do pai no registro de nascimen-
to. Isso historicamente sempre aconteceu. Ser dada a possibilidade 
de facilitar que esse reconhecimento seja feito diretamente pelo 
cartório sem a necessidade de uma ação judicial, é fundamental, 
porque vai dar acesso a direitos fundamentais, a garantias, para 
que a pessoa possa de fato ter um pai para pedir alimentos, es-
tar ligada a outros parentes, incluir o nome de seu pai. É muito 
importante a possibilidade de se fazer o reconhecimento em um 
cartório de registro civil de um Estado diferente do que registrou 
o nascimento e ter o reconhecimento de paternidade sem precisar 
ir até o local. Os Cartórios de Registro Civil são pioneiros neste 
processo de desburocratização deste procedimento, que trouxe um 
enorme ganho de cidadania.

RDNR – Outra novidade é a questão da parentalidade socioafetiva.
Christiano Cassettari - Os provimentos de parentalidade socioafe-
tiva só retratam uma mudança na sociedade, um reconhecimento 
que já existe na nossa sociedade há muito tempo, só que antiga-
mente não produzia efeitos e isso gerava injustiças. Muitas pessoas 
criavam outras, mas quando acontecia um falecimento não tinha 
direitos, não eram inseridas em planos de saúde. A questão de 
hoje se levar para o registro civil a questão da parentalidade so-
cioafetiva é só corrigir uma injustiça histórica.

RDNR – Como avalia a chama “união poliafetiva”?
Christiano Cassettari - A união poliafetiva é uma realidade, por-
que muitas pessoas vivem em união poliafetiva. Só que me parece 
que temos que ter uma mudança no sistema, porque o sistema ain-
da é monogâmico. As próprias decisões jurisprudenciais são tam-
bém decisões no sentido de monogamia, seja para a união estável 
ou casamento. Me parece que para termos uma união poliafetiva 
teremos que ter uma mudança legislativa dentro do sistema, e por 
hora isso não foi feito. Acredito que em um futuro próximo isso 
mude, e não tem nada a ver a com nossa defesa da parentalidade. 
Se de uma união poliafetiva nasce uma criação e ela é criada pe-
los três, ela será registrada pelos três. Agora a questão patrimonial 
daquela união, se vai gerar divisão de patrimonial ou de bens, já é 
uma segunda situação. A união poliafetiva, ao meu ver, dependeria 
de uma modificação legislativa.

Falamos com: Christiano Cassettari, doutor em Direito Civil pela uSP

“Os Cartórios de Registro Civil são 
pioneiros neste processo de desburocratização”
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omeço o assunto dando um exemplo de uma situa-
ção que passei alguns anos atrás. Hoje estou afasta-
do da advocacia, mas minha essência de advogado 
é na área empresarial. Lembro-me de que em uma 
determinada oportunidade, onde um cliente esta-
va constituindo uma câmara arbitral, logo quando 

as câmaras arbitrais passaram a ter uma intensificação maior, esse 
cliente me pediu para que elaborasse o estatuto. Pediu para que pro-
cedesse ao registro, o que foi feito e registrado na junta comercial.

Em determinado momento, depois de alguns meses desse do-
cumento efetivamente registrado, algum burocrata pensou nesse 
documento que a atividade de soluções alternativas de conflito, 
ainda que todos aqueles componentes do elemento de empresa 
no desenvolvimento dessa atividade, não fazia jus ao registro nas 
juntas comerciais e que, portanto, deveria ser transformada em 
uma sociedade simples. O que foi estranho. 

Entramos com recurso, foram feitas algumas ponderações, en-
fim, o resultado foi: era mais viável buscar transformação para um 
cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. A Junta Comercial 
determinou a suspensão e efetivamente o cancelamento. A empre-
sa existia, adquiriu um CNPJ, mas do dia para a noite, passou a ter 
seus atos suspensos e posteriormente, cancelados. 

Tentaram buscar o registro perante o Cartório de Registro Ci-
vil de Pessoas Jurídicas. Qual foi a surpresa? O cartório negou. 
Segundo os critérios da empresariedade, não caberia que aquela 
atividade, que tinha todo o componente do elemento de empresa, 
conjugação dos fatores de produção, tivesse seu registro em cartó-
rio. Resultado, até hoje a empresa não existe. Não existe na junta, 
não existe no cartório. 

Em outro exemplo, um advogado passou a exercer a atividade de 
administrador judicial em falências e recuperações judiciais. Em 
um determinado momento, o magistrado que o nomeava, pediu 
que ele se formalizasse, no sentido de criar uma pessoa jurídica 
para exercer essas funções com total legitimidade, transparência. 

Foi o que ele o fez. 
Buscando registro na junta comercial, ela exarou uma exigência 

dizendo que não era uma atividade empresarial. Detalhe apenas 
interessante. A própria lei de falência e recuperação judicial en-
tende que a pessoa jurídica, a sociedade empresarial pode exercer 
a atividade de administrador judicial. Esse cidadão ficou por volta 
de alguns meses buscando incessantemente esse registro, que não 
conseguiu. Acabou constituindo uma sociedade, uma pessoa jurí-
dica simples para que pudesse exercer essa atividade.

Dou esses dois exemplos concretos, porque depois de 14 anos 
da vigência do novo Código Comercial, ainda não se definiu efeti-
vamente essa questão da empresariedade e o seu registro perante as 
juntas comerciais e os cartórios. Hoje não há a menor dúvida que 
cooperativa deveria ser registrada em cartório, afinal a natureza 
dela é de uma sociedade simples, e se não houvesse essa obrigato-
riedade perante os cartórios, que fizesse, portanto, a opcionalida-
de, de que o registro se desse ou nas juntas ou no cartório, o que 
não é possível. Enfim, essas questões mostram a dificuldade que 
muitas vezes tem outras repercussões também.

Fui duas vezes presidente da Junta Comercial. Passei por quatro 
vezes pela presidência, sendo que não tenho a menor dúvida que a 
capacitação técnica nos cartórios é muito superior aos integrantes 
das Juntas Comerciais e explico. Primeiro, o Colégio de Vogais, 
que é aquele formado por integrantes de determinadas entida-
des da sociedade civil para solucionar determinadas análises de 
documentos colegiados, que seriam sociedades anônimas, fusões, 
cisões, aquisições de todas as naturezas, transformações societárias. 
Muitas vezes esse vogal é alguém que foi aposentado de alguma 
atividade e que não conseguiu determinadas reposições, e alguém 
o nomeou para aquela função. O sujeito, na maioria das vezes, não 
tem capacitação técnica para exercer uma atividade muito impor-
tante, que é análise documental formal dos documentos que di-
zem respeito às sociedades anônimas, fusão, cisão e incorporação. 

Outra situação. Com as transformações das juntas comerciais 
gradativamente em autarquias, não é incomum que paroquial-
mente algum gestor ligado a determinado partido político acabe 
tomando conta daquele instrumento que deve servir ao público 
para, efetivamente, se tornar um apadrinhador, um feitor de situa-
ções que proporcionam uma melhoria política e não do serviço 
público, como um todo. Aqueles assessores técnicos que deveriam 
ter uma habilidade técnica no direito societário deixam de tê-lo e, 
portanto, apadrinhamentos políticos nesses cargos em comissão, 
acarretam invariavelmente uma dificuldade tremenda, em que 
senso? Falta de uniformidade nas exigências exaradas na mesma 
junta comercial.

Se eu der entrada em dois documentos idênticos, tomarei exi-
gência em um e deferimento do outro. Ora, não há um critério 

Direito Empresarial e os Atos de 
Registro: Eficiência a Serviços da 
Produção e do Emprego
Armando Luiz Rovai - Secretário Nacional do Consumidor do ministério da Justiça

“A burocracia necessita ter uma ordem natural 
e inclusive uma racionalização nos atos. É 
muito importante que se tenha um diálogo 
bastante fino, uma sintonia muito próxima 
entre aquilo que a atividade produtiva deseja e 
o essencial é que sejam os cartórios”
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avaliativo correto nas 27 juntas comerciais que existem em todo o 
Brasil. Existe um expediente, chamado Sinrem, mas só existe no 
papel. Esse expediente deveria formalizar todo o agrupamento das 
informações das juntas comerciais no Brasil, mas não funciona, 
até porque o antigo DNRC, hoje Drei, não conseguiu emitir as 
instruções normativas que dessem a devida uniformização. Quan-
do um documento é colocado para registro perante o registro em-
presarial, a primeira coisa que tem que se fazer é rezar, porque o 
registro, se acontecer ou não, dependerá de uma série de outras 
situações. Isso vem mudando no Brasil, se tornando mais transpa-
rente, à medida em que se torna mais efetiva a necessidade de se 
trazer uma transparência e cidadania plena nas atividades onde o 
Poder Público está envolto.

Já o titular do cartório se preocupa com a idoneidade, com a 
atividade, porque é o seu cartório. Tem, inclusive, a responsabilida-
de civil por aqueles atos. O gestor público que está passando pela 

junta comercial, logicamente deveria estar imbuído de todas as 
práticas probas, idôneas necessárias, mas às vezes não se dá conta, 
por ignorância do seu papel perante o registro público de empresas 
mercantis, e porque não é efetivamente o titular daquela atividade. 
Está de passagem. 

Neste atual cenário poderia até pontuar tecnicamente em ter-
mos de Direito societário, questões que não vão bem, por culpa 
também do Código Civil de 2002, que é mal estruturado. Na rea-
lidade, o Código Civil de 2002, do artigo 966 ao artigo 1.195, 
tem a sua inspiração no modelo italiano, mas até a tradução do 
empreendedor italiano foi feita equivocadamente no Código Civil 
de 2002. Confundiram-se determinadas questões onde se travou a 
prática societária, seja na sociedade simples, seja na sociedade sim-
ples limitada, seja na sociedade limitada empresária. Até porque 
outros dois tipos societários, sociedade de nome coletivo e coman-
dita simples, só existem no papel, são tipos societários que não 

Armando Luiz Rovai - Secretário Nacional do Consumidor do ministério da Justiça

“A segurança jurídica que não tenho hoje 
nas juntas comerciais é a segurança jurídica 

existente nos cartórios”
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deveriam nem ter sido contemplados, porque não têm utilização.
Em números de um rol de 5 milhões de empresas em atividade 

no Estado de São Paulo, por volta de 2.200.000 são sociedades 
limitadas empresárias, por volta de 2 milhões, 1.950.000 empresas 
individuais, o restante é cooperativa, sociedade anônima, consór-
cio, e agora Eireli. 

Eu tenho 12 sociedades em comanditas simples registradas na 
junta comercial do Estado de São Paulo, e garanto que não são 
todas que estão em atividade. Tenho 30 sociedades em nome cole-
tivo e garanto que nem todas estão em atividade. São tipos socie-
tários onde a inerência do risco do desenvolvimento da atividade 
negocial exige que os sócios tenham um cuidado maior. Ninguém 
irá se propor, hoje em dia, com todas as problemáticas que é em-
preender, uma sociedade nesses dois tipos societários. 

Por outro lado, foi pensado, e faço a menção honrosa à autoria 
intelectual do novo Código Comercial para o Brasil, da lavra do 
professor, o nosso colega da PUC, professor Fábio Ulhôa Coelho, 
que realmente vislumbrou a necessidade de que haja uma mu-
dança, uma alteração nesse procedimento registrário também em 
toda a estrutura empresarial. Ocorre que, como todo projeto de 
lei, passa por uma série de modificações, tanto que eu que fui tão 
incentivador do projeto do novo Código Comercial não conheço 
o projeto na sua parte final. Não posso dizer que conheça, mas sei 
também e com toda a simpatia e respeito que tenho ao projeto 
do novo Código, que é um código moderno. Vejo também que 
não foi especificado aquilo que o Brasil mais precisa para se desen-
volver: quebrar a burocracia. Não é a burocracia no sentido mais 
engessado do desenvolvimento da atividade. A burocracia no seu 
senso fundamental é importante. Max Weber que já tratava socio-
logicamente da questão da burocracia comprova que a burocracia 
é importante para o desenvolvimento do Estado. É importante 
que exista um Estado onde a burocracia funcione, o que não pode 
haver é uma burocracia que esteja enviesada, que crie dificuldades 
e proporcione oportunidades de malversação.

A burocracia necessita ter uma ordem natural e inclusive uma 
racionalização nos atos. É muito importante que se tenha um diá-
logo bastante fino, uma sintonia muito próxima entre aquilo que 
a atividade produtiva deseja e os órgãos de registro, sejam as juntas 
comerciais, sejam os cartórios.

A concessão do serviço do registro público de empresa para 
iniciativa privada seria uma alternativa. Por que não esse serviço 
ser estendido de uma maneira igualitária, inclusive, inserindo os 
cartórios nessa toada? É algo para se pensar. A segurança jurídica 
que não tenho hoje nas juntas comerciais é a segurança jurídica 
existente nos cartórios. 

Eu mesmo possuo duas, três empresas, e quantas vezes eu penso 
que talvez fosse melhor para minha segurança pessoal transfor-
má-las em sociedades simples, uma vez que o objeto até poderia 
compreender essa situação, já que a situação da empresariedade 
ficaria em segundo plano, visto que haveria mais segurança. Sei 
que estando em um cartório de qualidade, tão relevante, não vou 
ser objeto de uma fraude, porque hoje nas juntas comerciais, o 
fator fraude é algo evidente. Como combater esse excesso de frau-

des que hoje existem no sistema do registro empresarial? Solicitar 
reconhecimento de firmas, pedir mais praxes burocráticas nesse 
sentido, mas talvez criar outros mecanismos em que a tecnologia 
poderia ser uma parceira muito importante, talvez as assinaturas 
eletrônicas.

Faz-se algo muito errado hoje na sistematização do registro pú-
blico de empresas mercantis. Em que sentido? Ao invés de se pen-
sar em um aprimoramento das relações societárias para a maior 
segurança dos sócios e dos terceiros interessados, criam-se mecanis-
mos de abreviação de determinados procedimentos. Esquecemos 
que uma relação societária prescinde efetivamente daquilo que os 
sócios desejam entre si para o desenvolvimento de uma atividade 
negocial. Essa é a essência da sociedade, duas ou mais pessoas con-
tribuindo com bens ou serviços para o desenvolvimento de uma 
atividade produtiva e a essência que é também ligada ao princípio 
da livre iniciativa. 

Um País que quer se desenvolver, ser forte e estar entre os paí-
ses de primeiro mundo, precisa ter uma empresa, uma atividade 
negocial forte, seja sociedade empresária ou a sociedade simples, 
mas que gere o desenvolvimento, que gere todos os preceitos da 
função social da empresa. É necessária a facilitação dos meios 
inscricionais e registrais, mas isso não pode deixar de lado aquilo 
que é essencial, que quando se vai empreender é por um único 
e exclusivo objetivo: ganhar dinheiro. Os sócios querem ganhar 
dinheiro. Como podem estabelecer suas regras? Protegendo-se por 
meios contratuais de modo mais objetivo. 

Outra questão importante está na Secretaria Nacional do Con-
sumidor (Senacon), um serviço que tem como base um consumo 
que considera suas relações com os cartórios extremamente fiéis, 
corretas e transparentes. O cidadão comum possui uma impres-
são muito oportuna nesse sentido da legalidade. Alguns caminhos 
poderiam ser adotados até para tornar mais capitalizado perante 
a sociedade. Por exemplo, questões relativas à possibilidade de so-
luções alternativas de conflitos. A Senacon desenvolveu metodolo-
gias de auto composição através de plataformas virtuais, onde não 
há necessidade de um terceiro, seja conciliador ou mediador. As 
partes simplesmente através dessa plataforma tentam achar uma 
composição, onde apenas há uma monitoração do Poder Público. 
Não é uma forma de heterocomposição com a arbitragem ou a 
jurisdição estatal, mas de auto composição. 

Já que os cartórios fazem essa frente direta perante o cidadão, 
por que não terem essa oportunidade de desenvolverem essas ques-
tões de litigância de todas as naturezas? Inclusive, seria uma forma 
de tirar do Poder Judiciário esse excesso de processos. São mais de 
115 milhões de processos em trâmite no Brasil. Não é possível se 
fazer Justiça, não tem previsibilidade, não há segurança jurídica, de 
modo a dar oportunidade de se atingir o ideal de Justiça. 

São fatores que, portanto, conseguem casar os atos registrais, 
os atos que geram publicidade, segurança e eficácia no registro, à 
manutenção e preservação da empresa, que é fundamental para 
um País se desenvolver e justamente o consumidor, que terá uma 
oportunidade de ter um maior acesso em função da sua natural 
vulnerabilidade.
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RDNR – Qual a importância dos cartórios no processo de desbu-
rocratização dos atos no Brasil?
Armando Rovai - Essencialmente o que se busca é uma maior 
cumplicidade, segurança e eficácia jurídica dos atos levados a re-
gistro. Tanto os cartórios como as juntas comerciais tem funções 
especificas e atribuídas pela legislação. O que vejo de prima face 
importante é que os cartórios vem desempenhando um grande 
papel de importância principalmente na celeridade de seus atos, 
na confiança que seus atos acabam por produzir aos terceiros in-
teressados, sejam eles especificamente em casos de sociedades, os 
sócios, que tabulam determinadas relações negociais ou os tercei-
ros interessados que terão em seus assentamentos todos os meios 
necessários para tomarem as informações cabíveis para determina-
dos atos da vida negocial. O que vejo fundamentalmente é que os 
cartórios vem se aprimorando, se informatizando, vem tomando 
cada vez mais uma posição importante de destaque na atividade 
negocial. Por outro lado tenho as juntas comerciais que, com atri-
buições especificas, onde são registrados atos segundo a compe-
tência e empresariedade, essa empresariedade definida por lei. O 
que pode ocorrer é uma troca de informações e dados para que 
muitas vezes atos que são levados aos cartórios de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas e atos levados ao Registro Empresarial tenham 
uma convergência de informações mais efetivas para a sociedade 
como um todo. 

RDNR – Como avalia a possibilidade de emissão de CNPJ direto 
em cartório?
Armando Rovai: Vejo de maneira muito positiva porque torna 
mais célere o ato inscricional perante a Receita Federal. O cidadão 
leva os seus atos registrários da empresa, da sociedade negocial que 
está constituindo a efetuar a inscrição automática perante a Recei-
ta Federal. Isso trará um ganho de tempo, uma maior informação 
e informatização a todos aqueles envolvidos no processo de inscri-
ção e de desenvolvimento da atividade negocial.

RDNR – Como vê a possibilidade de que a abertura e encerra-
mento de empresas se dê mediante escritura pública?
Armando Rovai - Temos que tomar um pouquinho de cuidado 

para que isso não venha acarretar uma certa burocracia no desen-
volvimento da atividade negocial. Atividade negocial tem que ser 
lépida, suficientemente acessível para os anseios da atividade pro-
dutiva. Tenho um pouco de receio que introduzir a necessidade de 
dois atos inscricionais ou registrários possa acarretar uma demora, 
uma complicação, um encarecimento ao cidadão e para a atividade 
negocial como um todo.

RDNR – Mas isso não dificultaria a realização de fraudes?
Armando Rovai - Tenho um pouco de receio de que os mecanis-
mos para combater as fraudes sejam tratados de maneiras burocrá-
ticas. Eu prefiro crer que deve se implementar o combater às frau-
des, às práticas de uma versação para as constituições de empresas 
irregulares, mas tenho um temor, me coloco no sentido de que se 
tenha cuidado para que não acarrete uma maior burocracia aos 
expedientes negociais.

Falamos com: Armando Luiz Rovai - Secretário Nacional do Consumidor do ministério da Justiça

“Os cartórios vem desempenhando 
um grande papel de importância”
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nício com uma observação: a partir da década de 80 e, sobre-
tudo por obras que se popularizaram no Brasil, havia uma 
política de expansão de prestação de serviços judiciários, 
fundamentada em uma ideia democrática e republicana de 
acesso à justiça e que de alguma maneira trouxe para o Poder 
Judiciário demandas que não eram apresentadas até então, 

demandas que eram consideradas reprimidas. 
Nessa época foram criados os tribunais de pequenas causas, de-

pois convertidos em juizados especiais, uma série de instrumentos 
de facilitação do acesso ao Poder Judiciário, mas paralelamente 
a isso, alguns anos depois, se deram conta de um problema. Do 
ponto de vista orçamentário, o Judiciário não conseguia viabilizar 
uma estrutura que fosse suficiente e adequada para atender a toda 
essa demanda.

O professor Armando Rovai citou um número de centenas de 
milhões de processos judiciais e esse número é absolutamente 
correto. Logo começamos a pensar em políticas públicas que de 
alguma maneira resultassem naquilo que já foi mencionado como 
desjudicialização ou extrajudicialização. Políticas estas que tem 
duas grandes vertentes.

A primeira de estimular formas alternativas de composição de 
litígios, seja pela adoção da arbitragem pelas grandes empresas e 
pela criação de câmaras arbitrais, seja por formas de auto compo-
sição, como a mediação e a conciliação, que inclusive receberam 
uma menção específica no novo Código de Processo Civil. Uma 
política, também pública, do Conselho Nacional de Justiça, que é 

a criação dos chamados Centros Judiciários de Solução Consen-
sual de Conflitos. 

A segunda vertente, e que interessa especificamente, a subtração 
de competência do Poder Judiciário que teria que tratar de certos 
assuntos e repassar essa competência não a órgãos completamen-
te alheios ou estranhos ao Judiciário, mas a órgãos ou a pessoas 
investidas em relevante função pública como os notários e os re-
gistradores. 

Os notários e os registradores são delegatários de funções jurí-
dicas relevantes com assento constitucional conforme determina 
o artigo 236. No que diz respeito aos notários e também aos re-
gistradores, acredito que uma alteração significativa foi à Lei que 
facultou a realização de separações, divórcios e partilhas consen-
suais por meio de escritura pública. De fato, desafogou o Poder 
Judiciário de uma série de processos que já recebiam um tratamen-
to mais célere. A figura do inventário administrativo que também 
permite que herdeiros capazes e concordes, devidamente assistidos 
por advogados, possam fazer o seu inventario e a sua partilha por 
escritura pública. No que diz respeito aos registradores, foi mencio-
nado à retificação administrativa do registro, a chamada usucapião 
extrajudicial ou administrativa que veio no contexto da lei de regu-
larização fundiária de interesse social e agora, mais recentemente 
por força, também do novo Código de Processo Civil, a inserção 
que permite a chamada usucapião extrajudicial. 

De uma maneira geral, os serviços notariais e registrais estão 
relacionados a aspectos fundamentais da pessoa e, portanto, tem 
uma conexão muito grande com direitos fundamentais. Abordarei 
o aspecto especificamente da usucapião extrajudicial no ordena-
mento jurídico. A usucapião é um modo de aquisição de proprie-
dade mobiliária e não só de aquisição de propriedade imobiliária, 
mas também de outros direitos reais que tenham como pressu-
posto efetivamente a posse. Essa aquisição se dá exatamente pela 
posse, pelo decurso de um prazo e pela inércia do titular daquele 
direito de propriedade que assiste passivamente a aquisição da pro-
priedade pelo decurso desse tempo. A tem um caráter de função 
social, no sentido de que quem possui efetivamente uma proprie-
dade, uma posse ativa acaba dando àquela função social maior de 
quem efetivamente tem apenas uma titulação jurídica. O segundo 
fundamento é a segurança jurídica e a paz social que é a estabiliza-
ção das relações sociais que se dá por meio do tempo. 

Extrajudicialização de 
Procedimentos Relativos a 
Regularização Fundiária, a 
Usucapião Administrativa e a 
Desapropriação
Silvio Luís Ferreira da Rocha – Doutor em Direito Civil Pela Puc/SP e juiz Federal em São Paulo

“Considero importante salientar como positiva 
essa tendência revelada em nosso ordenamento 
jurídico de transladar do Poder Judiciário 
para delegatários de função pública, notários e 
registradores, competência para prática de um 
número maior de procedimentos jurídicos”

I
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O ordenamento com origem no Código Civil, prevê duas mo-
dalidades de usucapião. Usucapião extraordinário que era aquele 
que se contentava com uma posse mais prolongada, sem outros 
requisitos, que já exigia a boa fé e justo título, mas lembrando que 
a Constituição Federal de 88 introduziu a figura de uma usucapião 
constitucional, que tem muito mais a figura de usucapião social, 
porque é aquele usucapião que não sendo proprietário e possuin-
do um imóvel com determinadas características e que exerça a sua 
moradia poderá adquiri-lo. A introdução deste tema pelo Código 
Civil e a criação de outras figuras, como por exemplo, a pró-mo-
radia ou familiar que agora está no artigo 1.240 do Código Civil, 
é exatamente em benefício daquele cônjuge ou convivente que 
permanece no bem de família, enquanto que outro o abandonou. 
Sem contar também a figura da usucapião que foi transposta no 
estatuto da cidade, usucapião rural e eventualmente alguns autores 
também classificam a usucapião indígena. 

Só para mostrar que esse tema da usucapião passou a ter uma 
expansão na sociedade e não se refere apenas as modalidades da 
usucapião extraordinário ou ordinário que estavam contempladas 
inicialmente no Código Civil de 1916. É claro que do ponto de 
vista do tratamento que o ordenamento jurídico dava a isso cabe 
examinar se o bem era hábil ou passível de ser usucapido, se houve 
a posse pelo período determinado em Lei, se essa posse se revestia 
dos requisitos, se era uma posse mansa, pacífica, sem oposição, 
com animus domine, sendo o animus domine muito mais do que 
uma vontade de se portar como proprietário, mas significando ob-
jetivamente a ausência de alguma causa jurídica que impedisse a 
aquisição daquele bem pela usucapião e eventualmente de outros 
requisitos adicionais. 

Quando se fala de usucapião extrajudicial, se observa que em 
último caso cabe não ao juiz natural, não a alguém regularmen-
te investido de competência jurisdicional, mas a alguém que foi 

Silvio Luís Ferreira da Rocha, doutor em Direito Civil Pela Puc/SP e juiz Federal em São Paulo

“De uma maneira geral, os serviços notariais 
e os serviços registrais estão relacionados a 

aspectos essenciais da pessoa e, portanto, tem 
uma conexão muito grande com direitos 

fundamentais”
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investido em uma função pública relevante por ato de delegação. 
No caso brasileiro, o registrador. Essa usucapião, dita extrajudicial, 
tem natureza administrativa e não judicial. É um procedimento 
administrativo que se desenvolve na intimidade de quem exerce 
função jurídica delegada de natureza eminentemente verificadora, 
declaratória, certificatória de aperfeiçoamento dos requisitos legais 
exigidos. Por ter natureza administrativa, não é uma decisão imu-
tável, portanto não vai produzir coisa julgada, o que significa que 
sempre há possiblidade de revisão daquela decisão por deliberação 
judicial e respondendo uma pergunta que também foi de alguma 
maneira ventilada no painel anterior, por se tratar de um procedi-
mento de natureza administrativa, não cabe à autoridade, no caso 
o oficial do registro, desbordar do estrito exame da legalidade nas 
questões que lhe forem apresentadas. 

Não caberia ao oficial do registro questionar a constitucionali-
dade ou a inconstitucionalidade do dispositivo ora aplicável. Por 
quê? Porque no procedimento de regularização fundiária em que 
cabe também a usucapião administrativa, depois de obtido o título 
de legitimação de posse decorrido o prazo de cinco anos, a regu-
larização fundiária de interesse social pode recair sobre domínio 
público e, há o questionamento: “Bom, mas tem o artigo 183 da 
Constituição que diz que não cabe usucapião de bens públicos. 
Como é que um oficial do registro reconhece a aquisição por usu-
capião de um bem que em um processo de regularização fundiária 
de interesse social é considerado bem público?”. Mas não cabe ao 
oficial do registro esse tipo de indagação. A atuação dele é eminen-
temente administrativa vinculada ao princípio da legalidade. 

Do ponto de vista da usucapião extrajudicial, há duas figuras.
Uma restrita, que é aquela que ocorre na regularização fundiária 
de interesse social prevista no artigo 60 da Lei 11.977. Por que ela 
é restrita? Porque se apresenta na hipótese do procedimento de 
regularização fundiária de interesse social e vai se aplicar especifi-
camente aquela modalidade de usucapião constitucional urbana, 
que já é uma modalidade de usucapião fortemente marcada pela 
ideia da função social, porque quem é que vai adquirir a proprieda-
de pela usucapião? Aquele que não é proprietário, que não possui 
outro imóvel e aquele que exerceu uma posse, que pode ser cha-
mada de pró-labore, quer dizer, que na verdade fez aquele imóvel 
a sua moradia. Por que preferencialmente? Porque a parte final do 
artigo 60 daria margem de ampliação para outras modalidades de 
usucapião, mas preferencialmente o programa do Governo Fede-
ral Minha Casa, Minha Vida, que, quando trata da regularização 
fundiária, pensa na conversão do título de legitimação de posse 
ou na ideia de legitimação de posse na conversão de aquisição de 
propriedade.

Em 2004, quando escrevi minha livre docência sobre função 
social da propriedade pública, defendi que os chamados bens 

públicos dominiais podiam ser afetados pela função social da 
propriedade e podiam, inclusive, ser objeto de usucapião. Deve-
se entender que a Constituição Federal de 1988 representou um 
retrocesso nessa matéria, porque os ordenamentos jurídicos ante-
riores admitiam em determinadas hipóteses à usucapião de bens 
públicos, especialmente das terras devolutas. 

O temor do Poder Público de que muitos bens pudessem se 
transferir para o patrimônio privado, fez com que se inserissem 
dispositivos na Constituição proibidores da usucapião de bens pú-
blicos, mas a verdade é que a Constituição defende a ideia da fun-
ção social da propriedade pública, que não pode ser negada para 
determinadas situações, sobretudo para aquelas como no caso da 
regularização fundiária de interesse social em que as pessoas por 
anos e até por décadas ocupam com caráter eminentemente social, 
uma área que, por destinação legal, é considerada pública, não po-
dendo negar a incidência do princípio da função social de modo a 
permitir a aquisição daquela propriedade por parte dos ocupantes. 

Claro que isso depende que a função social seja um princípio 
orientador e ordenador da compreensão da propriedade no nosso 
ordenamento e que inclusive, oriente a interpretação que se possa 
fazer de regras constitucionais. Não se desconhece uma lição de 
que não há hierarquia entre normas constitucionais, mas mesmo 
aqueles que falam que não há hierarquia admitem que entre as 
normas constitucionais haja certa hierarquia. 

Há normas na Constituição que são regras, que são, efetivamen-
te, princípios e, portanto, mesmo as regras constitucionais devem 
ser interpretadas a luz desses princípios e um dos princípios é o 
da funcionalização. Não pode se subordinar a empresa, a proprie-
dade, o contrato não pode deixar de subordinar esses institutos 
jurídicos que são relevantes para as relações sociais a uma ideia de 
sociabilidade que resulte em melhorias para as condições da nossa 
população. No Código Civil podemos citar vários exemplos, mas 
vou citar apenas o artigo 1.228, § 4º, que para alguns é chamado 
também de desapropriação judicial e que se não fosse o princípio 
da função social, teria que dizer que se trata de um artigo inconsti-
tucional. Por quê? Porque ele exatamente modifica a compreensão 
que havia até então da competência reivindicatória do proprietá-
rio. Por quê? Porque se alguém propõe uma ação reivindicatória 
e o réu preenche os requisitos que estão previstos lá no § 4º, por 
exemplo, se está há mais de cinco anos e exerceu atividade social-
mente relevante, pode paralisar a pretensão reivindicatória e ad-
quirir compulsoriamente a propriedade mediante o pagamento de 
indenização. Isso é uma mudança da ideia sobre reivindicação e só 
é possível em função do princípio da função social. 

O artigo 1.228 perdeu muita utilidade por força do Estatuto da 
Cidade que, quando trata da usucapião coletiva, praticamente ani-
quila o artigo 1.228, remanescendo o interesse para bens públicos. 



61Revista Anoreg Brasil

Pode ser que o Poder Público ingresse com uma ação reivindica-
tória e os réus, preenchendo os requisitos do artigo e do inciso, 
queiram a aquisição compulsória daquele bem. É importante dizer 
que o princípio da primazia da realidade não é algo só presente 
no Direito do trabalho. Está presente em todas as relações sociais. 
Não se pode fechar os olhos para a realidade e quem trabalha 
com registros públicos sabe que desde que estes existem, muitos 
loteamentos de áreas legais, áreas públicas só no projeto, porque 
já nascem ocupadas por parte da população e, portanto, perderam 
aquela função principal. 

Do ponto de vista fático houve uma transformação do ponto 
de vista jurídico, ao reconhecer uma desafetação da finalidade 
pública daquele bem. No Direito público o princípio da função 
social entra exatamente pela regularização fundiária de interesse 
social na Lei 11.977, depois de ocorrida a regularização fundiária, 
expedido o título de legitimação de posse. Ao apoiar a ideia de que 
isso poderia ser feito de maneira mais ampla, se pede a conversão 
da propriedade por usucapião extrajudicial. Não há nenhuma in-
constitucionalidade flagrante no artigo 60, apenas aplicação direta 
do princípio da função social.

Para finalizar, o artigo 216 que trata de qualquer espécie de usu-
capião. Não apenas aquela derivada do procedimento de regula-
rização fundiária, mas qualquer espécie de usucapião. Admite-se 
que parte daqueles que acreditam que preencheram os requisitos 
necessários para aquisição de uma propriedade por qualquer uma 
das modalidades de usucapião se apresente perante o registro de 
imóveis. Não só aquisição da propriedade, mas também é possível 
pensar na aquisição de outros direitos reais que pressuponham a 
posse, não só a propriedade. O pedido deve estar instruído com 
elementos que permitam a verificação do preenchimento desses 
requisitos. A Ata Notarial se transformou na grande panaceia 
probatória, vamos dizer assim, do processo judicial e extrajudicial, 
mas de qualquer maneira, a lei fala em Ata Notarial lavrada pelo 
tabelião atestando o tempo de posse do requerente e dos seus 
antecessores, conforme casos e circunstâncias, plantas, certidões 
negativas, justo título. Um dado importante é que essa usucapião 
extrajudicial só vale no caso de ausência de conflito, ausência de 
lide. Por quê? Porque a Lei vai exigir a prévia concordância ou 
anuência de todos os interessados, inclusive, fazendo uma menção 
lá no paragrafo 2º, do artigo 16, que o autor ou o requerente apre-
sente a planta assinada pelos titulares dos direitos reais e de outros 
direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel. 

Uma coisa que me parece errada é a de que no caso da ausência 
de anuência ou de autorização, se faz a intimação do interessado, 
mas se, por exemplo, permanecer em silêncio, esse é interpretado 
como discordância. Realmente houve uma inviabilização do insti-
tuto, porque ou todo mundo concorda, ou então, ainda que um 

ou outro não concorde, se ele simplesmente permanecer inerte, o 
oficial do registro não vai poder reconhecer a aquisição pela usu-
capião. Defendo sugestão para alteração legislativa de mudança. 
Até porque como a decisão é administrativa, se for intimado, não 
manifestou e depois sai à usucapião, se acredita que aquilo causou 
algum prejuízo ao oficial pode depois tentar promover a anulação 
daquele registro. Seria um aspecto, ou pelo menos transformar o 
silêncio com efeito positivo, como é na retificação para concor-
dar. É importante que se diga que mesmo a prévia aquiescência de 
todos, não desonera o oficial, como na retificação, de verificar a 
ocorrência dos requisitos legais, o que me parece que faz o sentido. 
O artigo 5º quando diz que para elucidação de qualquer ponto de 
dúvida, podem ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial 
do registro de imóveis. 

Diante do material que instrui o pedido, se o oficial de registro 
tiver uma dúvida razoável de que os requisitos estão presentes pode 
pedir complementações, mesmo que todos concordem, até para 
evitar a utilização do oficial do registro para cometer uma simula-
ção. Claro que ao final cabe ao oficial do registro acolher o pedido 
e ordenar então a aquisição do imóvel pela usucapião, com aber-
tura de matrícula se isso for necessário, ou então rejeitar o pedido. 

Lembrando que a decisão, seja de acolhimento ou de rejeição, 
tem que ser uma decisão também fundamentada. Em qualquer 
uma das hipóteses, admite-se que se suscite dúvida perante o juiz 
corregedor permanente do registro. Considero importante salien-
tar como positiva essa tendência revelada em nosso ordenamento 
jurídico de transladar do Poder Judiciário para delegatários de fun-
ção pública, notários e registradores, competência para prática de 
um número maior de procedimentos jurídicos. Foi percebido cla-
ramente que quem tem um contato direto com a população, quem 
está presente, pode aconselhar, orientar, quem pode dar uma solu-
ção são os notários e registradores. O Judiciário está um pouco dis-
tante. Acredito que esta é uma tendência que poderia se ampliar, 
com a criação de uma Lei geral de delegação. Pensar o que pode sair 
do Poder Judiciário e ser exercido administrativamente pela classe.

 Não há problema em se conceder competência concorrente 
para os notários, como para os registradores. Acredito que a usuca-
pião poderia ser feita também pelos notários. É claro que os notá-
rios levariam em consideração os elementos constantes do registro 
para poder formular sua decisão e, um dado importante que já 
existe em São Paulo, em relação às retificações extrajudiciais, per-
mitir ao oficial de registro que afastasse impugnações consideradas 
manifestamente infundadas. 

O oficial não pode afastar essa alegação. Contribuiria muito 
porque do jeito que foi feito, ou todo mundo está de acordo ou 
então às partes vão ter que recorrer novamente ao Poder Judiciário 
e me parece que essa não é a solução. 
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necessidade de agilizar e desburocratizar é reiterada 
em todos os debates sobre o sistema de registros pú-
blicos imobiliários. No entanto, o senso comum não 
deve pautar o foco de atuação do poder público, na 
opinião do professor Benito Arruñada, especialista 
na matéria. Para ele, os serviços de cartório precisam 

se preocupar mais com segurança e qualidade.
Arruñada dá aulas na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona 

(Espanha) e esteve no Brasil para encerrar o VII Fórum de Integra-
ção Jurídica, organizado pela Associação dos Notários e Registra-
dores do Brasil (Anoreg/BR).

“Um registro rápido gera economia, mas se não mantivermos 
a qualidade e a segurança, estaremos encarecendo as transações”, 
observou Benito Arruñada, conhecido internacionalmente por 
seus trabalhos de análise de sistemas registrais imobiliários e sua 
perspectiva institucional para dinamização dos negócios.

“Para comprar uma casa, fazer uma hipoteca, o essencial não é 
que se consiga fazer um registro em dez, 15 dias, mas que a tran-
sação seja segura. Claro que é bom que também seja rápido, mas 
o ganho com a celeridade é insignificante se comparado com a 
segurança”, afirmou, durante o evento, no Senado.

Na sua avaliação, o Brasil está “razoavelmente bem” em termos 
de sistemas de registros públicos de imóveis, podendo ser compara-
do a países como Espanha e França, onde esses serviços procuram 
aliar rapidez e segurança para o usuário.

Ele se mostrou, durante sua palestra, um crítico das políticas ins-
piradas pelo Banco Mundial (Bird) pra a modelagem dos sistemas 
de registros públicos de propriedade. Para ele, essas políticas embu-
tem várias armadilhas, tornando suas estatísticas vistosas, mas seus 
resultados práticos discutíveis, quando não desastrosos. Cita como 

exemplo o sistema de hipotecas dos EUA, principal responsável 
pela mais recente crise econômica.

O professor é receoso em relação a reformas do sistema: “Te-
mos de ter o cuidado para que países que têm um bom sistema de 
registros, como os exemplos do Brasil e Espanha, não façam uma 
reforma que pode parecer muito bonita, mas com ganhos muito 
pequenos ou discutíveis, destruindo o essencial”.

RDNE - Como o senhor avalia, a partir de suas análises sobre os 
sistemas registrais imobiliários de diversos países, a importância 
da desburocratização desses serviços?
Benito Arruñada - Não acho que desburocratizar seja a prioridade 
absoluta. Desburocratizar é bom; no entanto, creio que nãos seja 
tudo. A prioridade é não cometer erros, inclusive se tem uma orga-
nização de registro que o custo seja baixo, que é um custo razoável 
e que produz serviços de qualidade, o prioritário é não destrui-la. 
O que estou vendo em muitos países é que nessas organizações 
de registro, que funcionam razoavelmente bem, é que as pessoas 
tendem a não dar valor suficiente para elas, uma vez que estão 
funcionando razoavelmente. E às vezes com essas políticas, como 
as inspiradas pelo Banco Mundial, tendem a ter resultados que 
são discutíveis. Essencialmente, elas se fixam no que não é prio-
ritário. Por exemplo: para comprar uma casa, fazer uma hipoteca, 
o essencial não é que se consiga fazer um registro em dez, 15 dias. 
Realmente, prioritário é que a transação seja segura. É bom que 
além de seguro seja rápido, mas o ganho é insignificante quando 
comparado com a segurança, que é mais importante.

RDNE - Atualmente, no Brasil, se debate a questão da desburo-
cratização. Quais são os cuidados que se devem ter em relação à 
segurança jurídica neste tipo de debate?
Benito Arruñada – É necessário se ter uma visão mais completa. 
A Doing Business faz com que se preste atenção, de uma forma 
muito restrita, aos custos que paga o usuário de um modo visível. 
É necessário pensar em todos os custos e os que paga, além disso, 
antes, no momento inicial quando compra a casa ou quando cons-
titui uma sociedade anônima, etc... É necessário pensar em tudo, 
também nos custos futuros. No caso de uma empresa, quais vão 
ser os custos futuros de contratar com essa empresa ou para con-
tratar essa empresa? O custo de saber quem é o representante da 
empresa. É possível fazer isso de muitas maneiras, mas se o registro 
não controla quem é o seu representante, claramente não vai in-
formar depois nas transações posteriores, não vai poder certificar 
quem é o representante da empresa. Eu não especulo sobre qual 
seria a solução ideal, mas o que sim afirmo é que há um trade-off, 
um “toma lá e dá cá”, um cambalacho entre incorrer custos agora 
ou no futuro.

“Em Cartórios, ter segurança
é melhor do que ter agilidade”
Benito Arruñada, professor da universidade Pompeu Fabra de Barcelona, fala 
sobre o sistema registral brasileiro e a excessiva carga de impostos nos registros

“Para comprar uma casa, fazer uma hipoteca, 
o essencial não é que se consiga fazer um 
registro em dez, 15 dias, mas que a transação 
seja segura. Claro que é bom que também 
seja rápido, mas o ganho com a celeridade é 
insignificante se comparado com a segurança”

A
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RDNE - O senhor faz uma distinção então entre rapidez, que 
não seria o prioritário nesses sistemas, e a segurança – essa sim 
fundamental?
Benito Arruñada - Se fizermos um registro rápido, há uma eco-
nomia, mas se não mantivermos a qualidade e a segurança, estare-
mos encarecendo as transações. Esses planos de desburocratização, 
como os realizados pelo Banco Mundial, esquecem completamen-
te dos de seus efeitos, que são os custos de contratar no futuro. 
Fazem coisas para simplificar os registros, sem se darem conta que 
isso pode aumentar os custos no futuro.

RDNE - Os Estados Unidos enfrentaram uma grande crise hipo-
tecas no final dos anos 1990 e quais foram os ensinamentos dela 
para os sistemas dos cartórios de registros de imóveis?
Benito Arruñada - Eles tiveram uma crise hipotecária colossal, 
que praticamente paralisou todos os registros, porque os registros 

de propriedade eram, e são, um desastre. Os bancos começaram 
a criar um sistema privado de registros de hipoteca, a partir de 
metade dos anos 1990, que também funciona mal. Resumindo, 
estão pagando hoje as consequências de terem, no passado, feito 
registros ruins. Então, temos de ter o cuidado para que países que 
têm um bom sistema de registros – como os exemplos do Brasil e 
Espanha – não façam uma reforma que pode parecer muito boni-
ta, mas que tem ganhos muito pequenos ou discutíveis, destruindo 
o essencial.

RDNE - Parece difícil mensurar a eficiência desses custos por 
um único ângulo, seja o da desburocratização ou da segurança 
e qualidade...
Benito Arruñada - A eficiência tem elemento de custo, mas tam-
bém de valor. Nas políticas de simplificação, o que se costuma fa-
zer é centrar-se muito no custo, mas de forma ingênua, porque se 

O professor espanhol Benito Arruñada, durante evento da Anoreg-BR em Brasília (DF)

“Temos de ter o cuidado para que países que 
têm um bom sistema de registros, como os 

exemplos do Brasil e Espanha, não façam uma 
reforma que pode parecer muito bonita, mas 

com ganhos muito pequenos ou discutíveis, 
destruindo o essencial”
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voltam somente para alguns itens. Por exemplo: fazem políticas 
que consistem em baratear os custos para o usuário e, para isso, in-
vestem em grandes sistemas, que na Espanha chamamos de guichê 
de atendimento rápido (“one stop shop”), um lugar público onde 
o cliente ou o empresário pode fazer todos os trâmites cartorários. 
Isso é redução de custos? Não. Para o usuário, pode parecer que 
ele paga menos, mas quem paga por esse guichê rápido é ele mes-
mo, através de impostos embutidos. Os custos aumentam de uma 
maneira perversa, porque, num sistema convencional, é o próprio 
usuário que gera o custo ao levar o papel para que seja registrado. 
Há também uma troca entre os custos privados e públicos, que no 
final das contas são todos privados (impostos embutidos, pagos 
pelo usuário/contribuinte). É preciso simplificar, mas todas as pro-
postas devem ser analisadas com rigor.

RDNE – O senhor falou sobre a diferença entre o registro de 
direitos e o registro de documentos. Quais são elas?
Benito Arruñada - O registro de direitos proporciona uma maior 
segurança jurídica porque faz um exame exaustivo de todas as 
transações para que não haja direitos prejudicados. Nessa medi-
da, facilita enormemente as transações futuras, reduzindo seus 
custos. Além disso, como ressaltei nos números que explicava na 
conferência, o fazem inclusive com um custo igual ou menor que o 
registro de documentos. Segundo o meu entender, porque evitam 
a duplicação da análise, a duplicação das purgas de direitos que 
são necessárias no registro de documentos cada vez que se realiza 
uma transação.

RDNE - Quais são as principais críticas que o senhor faz em rela-
ção ao relatório Doing Business?
Benito Arruñada - A crítica principal é que levou a políticas de-
sastrosas, a políticas de “maquiagem”. Em essência, os indicadores 
Doing Business medem uma parte dos custos das instituições, e 
claro, ao centrar-se tanto nessa parte mínima dos custos, provoca 
desfoques muito consideráveis, muito graves. Com um exemplo 
simples se entenderá melhor. No terreno das empresas, a Doing 
Business estimulou a criação de organismos de guichê único, assim 
se chama em espanhol, guichê único, onde todos os trâmites po-
dem ser feitos pelo empresário potencial em um único escritório. 
Bom, isso tem uma venda política muito boa, porque o usuário 
reduz custos, não tem que deslocar-se, etc.., mas o que estamos 

fazendo é transferindo estes custos para dentro da Administração, 
porque estes documentos vão ter que circular dentro da Adminis-
tração. Pode ser interessante que circulem dentro da Administra-
ção. Mas existem custos, e devemos compará-los com os custos que 
havia antes. Pensando da forma que está sendo levada pela Doing 
Business , o que se está fazendo é esconder parte dos custos. Outro 
exemplo: quando se compara, na Doing Business quantos trâmites 
existem. Se existe um guichê único, só haveria um trâmite. O que 
acontece é que os trâmites estão dentro. Eles continuam existin-
do, em muitos casos o guichê único é um mero recebedor dos 
documentos, que depois começa a enviar, entrar em contato com 
escritórios diferentes, ou seja, os contatos continuam existindo. Se 
tratando de setor público, é possível que os trâmites internos sejam 
mais caro do que quando existiam de modo privado. 

RDNE – Além dos trâmites necessários, qual outras discrepân-
cias são verificadas no relatório do Banco Mundial?
Benito Arruñada - Não tem nenhum sentido que o Doing Bu-
siness calcule somente os trâmites obrigatórios e se esqueça dos 
trâmites que, mesmo não sendo obrigatórios, são realizados por 
99,99% dos contratantes. Se você compra uma casa em Massa-
chusetts ou em Nova York, vai ter que ir a um advogado, e não só 
isso, o vendedor vai utilizar outro advogado e talvez, se esta casa 
estiver financiada, o banco do vendedor também vai apresentar 
um advogado, e se você contrata o financiamento com outro ban-
co, talvez vá também o advogado desse banco. Ou seja, são quatro 
advogados. Pelo menos, o do comprador e o do vendedor vão re-
ceber muitíssimo mais que qualquer tabelião, ou geralmente bas-
tante mais que qualquer tabelião alemão ou francês. Entretanto, a 
Doing Business calcula o custo do tabelião alemão ou francês por-
que é legalmente obrigatório e calcula o tempo do tabelião, apesar 
de que é um único profissional para todas as partes, o qual gera 
uma economia significativa. Mas o Doing Business não contempla 
a necessidade nem o custo, enorme desses advogados nova-iorqui-
nos, apesar de que praticamente todo mundo utiliza advogados 
nessa transação. A metodologia está feita com esse, entre aspas, 
“truque”. Truque, porque é um truque que favorece enormemente 
o common law em relação ao civil law. O mundo do common law 
é deste tipo de trâmites. Formalmente, não é obrigatório. É obri-
gatório, de fato. Por dois motivos: pela necessidade de assistência 
jurídica, mas também porque às Ordens de Advogados, nos Esta-
dos Unidos, está proibida por norma ética, de agir de maneira im-
parcial, de modo que a figura do tabelião imparcial, do advogado 
imparcial, é simplesmente, por restrição corporativa, inexistente 
pela legalidade vigente. É simplesmente inviável. 

RDNE - Quais são os prejuízos que a grande quantidade de im-
postos sobre o registro da propriedade causa ao sistema registral 
como um todo?
Benito Arruñada - Por um lado, os impostos giram sobre 3 ele-
mentos. Pode-se tributar a propriedade, as transmissões e as mais-
valias, os aumentos de valor. De um ponto de vista econômico, 
talvez o mais negativo seja tributar as transmissões. Quando se tri-
butam muito as transmissões, as pessoas procuram não transmitir, 
não vender, e então preferem deixar seus imóveis ou seus edifícios 
vazios, em espera. Por exemplo, a família que tem um apartamento 
ou um imóvel e tem um filho, espera que ele se case nos próximos 
anos e, além disso, ao invés de vender, no caso espanhol também 
não o alugam, porque o aluguel funciona muito mal, porque é 
muito difícil desalojar em caso de falta de pagamento. Na Espa-

“Se você compra uma casa em Massachusetts 
ou em Nova York, vai ter que ir a um 
advogado, e não só isso, o vendedor vai utilizar 
outro advogado e talvez, se esta casa estiver 
financiada, o banco do vendedor também vai 
apresentar um advogado, e se você contrata 
o financiamento com outro banco, talvez vá 
também o advogado desse banco. Ou seja, são 
quatro advogados”
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“É precisamente com registros eficazes que 
as Fazendas Públicas acabam utilizando a 

eficácia do registro como mecanismo para 
conseguir a eficácia arrecadatória”

nha, mudar de casa supõe um custo ingente. As pessoas às vezes 
se enganam no sentido de que dizem que é o comprador que paga 
o imposto. Isso é bobagem, é a transação que paga. Outra conse-
quência disso é as casas estão vazias, há muitas casas vazias por esse 
motivo. Os recursos não se movem. Tem consequências inclusive 
no mercado de trabalho: se o imposto de transmissões é muito 
grande, muito alto, as pessoas relutam em mudar de cidade. En-
tão, se encontram um emprego que as satisfazem em outra cidade, 
mas não têm um imóvel próprio, mudam-se menos. O imposto de 
transmissão tem, relativamente, esse dano mais prejudicial. Agora, 
é muito fácil quando existe um registro eficaz, é muito fácil de 
arrecadar. Então acontece esse paradoxo, de que é precisamente 
com registros eficazes que as Fazendas Públicas acabam utilizando 
a eficácia do registro como mecanismo para conseguir a eficácia 
arrecadatória. Às vezes, acho que deveriam pensar duas vezes, e 
não sobrecarregar tanto o registro com funções que são acessórias.

RDNE - E como está o Brasil, em termos de prazos e custos para 
os registros públicos de imóveis, em relação ao resto do mundo?
Benito Arruñada – Pelos dados que conheço, o Brasil está bem, 
sobretudo em termos de prazo. Estão similares aos países com siste-
ma mais avançados, levando de 20 a 25 dias para o registro de pro-
priedades. Mas, em termos de ganho, os dados podem ser um pou-
co enganosos. Os países da OCDE aparecem no levantamento do 
Banco Mundial com 21 dias em média para efetivação de um regis-
tro. Muitas vezes esses números se referem aos registros eletrônicos, 
não em papel físico. E as cifras do Brasil, pelo que entendo, são de 
dados referentes a registros em papel. Esses números podem trazer 
uma armadilha. Em cidade como Nova York, por exemplo, muitos 
trâmites que não são obrigatórios, mas que representam custos, 
como ir a um advogado para comprar uma casa, não são computa-
dos. E lá se consultam dois ou três advogados para uma transação 
imobiliária – e nada disso aparece nas estatísticas dos registros.
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      O que é certificação digital?
      A certificação digital é um sistema eletrônico 
que fornece assinatura vir tual para os documentos 
que precisam de cuidados especiais para serem 

manuseados na Internet. O objetivo deste suporte é evitar fraudes nos arquivos. No Brasil, a 
responsável pela segurança dos certificados digitais é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil).
 
      A Anoreg-BR possui certificados digitais?
      A Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG-BR) é Autoridade de Registro 
que possui legitimidade credenciada pela ICP-Brasil para autorizar a emissão dos certificados.

      O que é uma Autoridade de Registro?
      As Autoridades de Registro (ARs), assim como as Instalações Técnicas (ITs), são responsáveis 
pelo processo final na cadeia de certificação digital. Efetuam o atendimento aos interessados em 
adquirir certificados, coletam documentos, fazem a identificação presencial dos requerentes e 
autorizam a emissão dos certificados.

      Quer adquir seu certificado digital ou se tornar uma Instalação Técnica (IT)?
      Ligue para a Anoreg-BR no número: (61) 3323-1555 ou mande um email para:  
certificacaodigital@anoregbr.org.br 
      
     Curta a Anoreg-BR no Facebook 

Certificado
digital Anoreg-BR:

a certeza da
segurança

na transação de
seus documentos

SRTVS Quadra 701, Lote 5, Bloco A, salas 601/607 – Centro Empresarial Brasília
CEP 70340-907 – Brasília/DF – Telefone: (61)3323-1555
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Galeria de Fotos do 
VII Fórum de Integração Jurídica
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A Rede Ambiental e de

Responsabilidade Social dos 

Notários e Registradores (RARES-NR) 

é uma organização não governamental, sem fins

 lucrativos, que tem o único objetivo de contribuir 

para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

Ao longo de sua existência a RARES-NR já atuou em parceria 

com o Ministério do Trabalho e Emprego, Projeto Rondon, 

Departamento de Penitenciária Nacional, Banco Central e com 

Projetos de Sustentabilidade, bem como participa de diversas 

campanhas de interesse da população.

Por meio da atuação da RARES-NR, as iniciativas dos mais de quinze mil 

notários e registradores do Brasil são registradas e divulgadas nas mídias sociais 

e em cada cartório do país, que funciona como um posto de atendimento das 

campanhas.

O cartório interessado em participar da RARES-NR deve enviar e-mail para 

rares@rares.org.br. Por meio de nosso endereço eletrônico é possível conhecer mais 

todos os projetos em andamento: www.rares.org.br

 

Ajude-nos a demonstrar que os cartórios também 

se preocupam com um Brasil mais justo!

Curta a RARES-NR e a ANOREG-BR no facebook



71Revista Anoreg Brasil



72 Revista Anoreg Brasil

Mais uma conquista da atividade.
Venha conhecer!




