
É o combate às fake 
news, estúpido!

Não é perseguição ou 
censura à liberdade 
de expressão, mas 
sim a contundente 
luta contra a 
indústria das fake 
news 

As ações do STF, as de-
núncias de entidades 
da sociedade civil, e 

até as medidas tomadas por 
pequenos grupos digitais 
são respostas necessárias 
contra um mal que vem con-
taminando a saúde da boa 
informação. A tecnologia e 
os meios de comunicação 
são as lentes que usamos 
para contemplar a realidade 
do mundo. 

A quantidade imensa de 
acontecimentos diários 
relevantes para nossa vida 
e a importância de ter uma 
boa filtragem e seleção 
dos fatos, a distância entre 
onde eles ocorrem e onde 
vivemos são fatores que re-
forçam nossa dependência 
dos meios. Quando interes-
ses escusos e quadrilhas 
começam criminosamente a 
alterar o grau ou opacidade 
desta lente e vidas entram 
em risco, é importante en-
tender a gravidade de uma 
curtida e de um comparti-
lhamento na rede.

A distorção de valores se 
acentua no desabafo presi-
dencial de que a imprensa 
que o defende é perseguida. 
Se defende, não é imprensa. 
Este não é o papel do jorna-
lismo, defender interesses 
de indivíduos, mas sim o de 
lutar pela verdade e atender 
ao interesse público. Esta 
mesma ideia patrimonialista 
da imprensa e dos meios 
é que respalda a ideia de 
que o que me conforta ou o 
que me reafirma é que é a 
verdade. O resto, é plano de 
“esquerdalha” para dominar 
o mundo. 

Neste enredo ficcional, o 
que não é ilusão é o resulta-
do de reenviar para seus pa-
res um vídeo mentiroso ou 
uma “notícia” que distorce a 
realidade. Não há inocência 
no compartilhamento de um 
vídeo que causa o lincha-
mento e a morte de uma 
mãe de família, no boato que 
faz com que idosos caiam na 
lábia de quadrilhas e percam 
a pouca aposentadoria que 
recebem, nas fake news que 
fazem com que as pessoas 
se automediquem e se ex-
ponham à morte, na mentira 
que desonra a imagem de 
indivíduo e causa o suicídio. 

Os exemplos reais da 
brutalidade são muitos, e 
estão ao acesso de qualquer 
pesquisa na internet. Não é 
só uma brincadeira quando 
coloca a ciência e o campo 
da saúde em descrédito, 
promovendo um cenário 
de desinformação que ceifa 
a vida de milhares de pes-
soas. Também não é válido 
ou moralmente defensável 
só porque concordamos ou 
por ser vantajoso em uma 
discussão na internet. O 
“reenvio” irresponsável é 
um gatilho que destrói os 
sonhos e a vida de famílias.

É contra este tipo de abo-
minação e contra quadrilhas 
das fake news, que curio-
samente mantêm relações 
escandalosas e execráveis 
com grupos que estão em 
diversos governos, que são 
urgentes medidas reais de 
coação e combate. Questio-
nável ou não, do ponto de 
vista jurídico a competência 
é do STF para deflagrar 
investigação sobre o tema, 
fato é que a ação escanca-
ra os agentes públicos, os 
atores e influenciadores 
digitais e os financiadores 

que estão coadunados com 
a desinformação e com os 
interessados em tirar pro-
veito do caos promovido 
com as fake news. 

Na prática, o que se re-
força é que o direito de se 
manifestar não corre longe 
da obrigação de se res-
ponsabilizar pelo discurso 
que opera. Além disso, se 
para uns a medida atende 
interesses corporativos 
para responsabilizar quem 
macula a imagem de uma 
das mais importantes ins-
tituições democráticas do 
país, para outros, o mérito 
também reside em dar cara, 
nome e endereço eletrônico 
de quem cria a desinforma-
ção e mantém e alimenta a 
rede de robôs que propaga 
fake news.

Da mesma forma, mas 
com ferramentas distintas, 
vemos surgir ações na socie-
dade civil como a Sleeping 
Giants, que vem desven-
dando uma das faces mais 
absurdas das estratégias de 
alimentação do mercado das 
fake news, que é sua forma 
de sustento. Sites que sur-
gem com a única função de 
promover a desinformação 
são financiados por grandes 
empresas, algumas delas, 
pasmem, de administração 
pública, como o caso do 
Banco do Brasil. 

A simples ação de ir às 
redes sociais e publicar nas 
páginas destas empresas 
que elas estão financiando 
fake news tem gerado um 
impacto imenso na rede, 
e atacando na fonte das 
quadrilhas. Absurdo, em 
meio a isso, é perceber, no 
caso do Banco do Brasil, 
um esforço do governo, a 
partir da secretaria de co-
municação, e de familiares 
da presidência, em remar 
contra a maré e continuar 
“aplicando” recurso público 
nestes sites de propagação 
de mentiras.

A única coincidência 
entre a deflagração dos 
inquéritos do STF e das 
denúncias da Sleeping 
Giants é a simultaneidade. 
De resto, são medidas que, 
quer seja no seio do poder 
público judiciário quer seja 
na sociedade civil, demons-
tram que a guerra contra as 
fake news e as quadrilhas 
que atuam em meio ao caos 
da desinformação não pode 
ficar apenas no discurso, e 
deve ganhar ares de con-
cretude. 

O resultado imediato e 
palpável, neste momento, 
é o de fazer recuar os que 
acham que podem escrever 
e compartilhar o que bem 
entendem na rede sem que 
a Polícia Federal bata na 
porta das suas casas às tanta 
de uma manhã qualquer; 
ou ainda que as empresas 
que se preocupam com a 
imagem institucional reti-
rem o respaldo financeiro 
dos sites de desinformação. 
Num amanhã possível, o 
resultado que se espera é 
que a repercussão promova 
uma legislação mais efetiva 
para criminalizar tais atos, 
e que a sociedade deixe de 
enfrentar com normalidade 
o compartilhamento de “no-
tícias falsas”. 

Em alusão ao mote da 
campanha presidencial dos 
EUA na década de 1990, 
que escancarava o eixo 
importante daquela disputa 
de urna, “It’s the economy, 
stupid”, a tônica da atuali-
dade em meio à pandemia 
de de desinformação: “É 
o combate às fake news, 
estúpido!”.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: BENWILSON JOSÉ PASSOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
aposentado, estado civil viúvo, nascido em Mariana - MG, no dia (20/03/1950), residen-
te e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Euclides dos Passos e de 
Lourdes de Oliveira Passos. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA CUNHA TORRES, de 
nacionalidade brasileira, profissão aposentada / do lar, estado civil divorciada, nascida 
em Guimarães - MA, no dia (16/02/1960), residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Joaquim Torres Filho e de Raimunda Cunha Torres.

O pretendente: FERNANDO MATOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
agente de viagens, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/07/1980), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Recelino de Oliveira e 
de Sebastiana de Matos Oliveira. A pretendente: ANA PAULA BARLETTA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (26/04/1997), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Cid Omar Conceição e de Maria Aparecida Barletta Conceição.

O pretendente: LUCAS MATSUMOTO TOMINAGA, de nacionalidade brasileira, profis-
são administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/05/1991), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Taeru Tominaga e de 
Yuria Matsumoto Tominaga. A pretendente: KARINI GABRIELLE PEREIRA SCHIEZARI, 
de nacionalidade brasileira, profissão economista, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (24/08/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Wilson Schiezari e de Sandra Regina Pereira Schiezari.

A Norma nº 100/2020 foi 
publicada pela Corre-
gedoria Nacional de 

Justiça do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), órgão 
que fiscaliza os serviços dos 
cartórios, e dispõe sobre 
a realização de atos nota-
riais eletrônicos a distância 
utilizando a plataforma 
e-Notariado, desenvolvida 
pelo Colégio Notarial do 
Brasil - Conselho Federal 
(CNB/CF). 

O protocolo permite ainda 
a realização de autentica-
ções de documentos, reco-
nhecimento de firmas, pro-
curações públicas, como as 
de fins previdenciários para 
recebimento de pensão do 
INSS e atas notariais. Tudo 
isso com assinatura digital. 
Para a presidente do Colégio 
Notarial do Brasil, Giselle 
Oliveira de Barros, a norma 
traz, entre outras vantagens 
para os cidadãos, praticidade 
nesses procedimentos, além 
de colocar os cartórios no 
século 21. 

“Quer dizer, em uma pla-
taforma digital, com aten-

A norma traz praticidade nesses procedimentos, 
além de colocar os cartórios no século 21.
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O Poupatempo lançou 
uma cartilha com infor-
mações sobre os serviços 
digitais oferecidos de forma 
remota, com eficiência e 
qualidade, sem a neces-
sidade de sair de casa. 
O material foi produzido 
para esclarecer dúvidas 
frequentes dos cidadãos 
durante o período em que 
as unidades de atendimen-
to estão fechadas, devido ao 
novo Coronavírus. 

A cartilha está disponível 
no site (www.poupatempo.
sp.gov.br) e quem acessar 
vai poder consultar os prin-
cipais serviços do Estado 
por meio do portal e apli-
cativo Poupatempo Digital. 
O material traz ainda infor-
mações sobre documentos 
importantes, como RG, 
Carteira de Habilitação, 
CPF, Carteira de Trabalho, 
além de orientações sobre 
solicitação do Seguro-de-
semprego e Cartão BOM, 
da EMTU. 

“Nesse momento em que 
as pessoas precisam ficar 
em casa, inovamos com um 
material didático explicati-
vo que reúne as principais 
dúvidas recebidas pelos 
canais de atendimento do 
Poupatempo. Nosso obje-
tivo é facilitar o acesso às 
informações e continuar 

É possível consultar e realizar diversos serviços como se 
estivesse na unidade.
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Ajuste no 
departamento jurídico 
para o mercado pós-
pandemia

A economia pós-pande-
mia passará por profundas 
mudanças. Empresas como 
Twitter, XP Investimentos 
e NuBank já avisaram que 
manterão funcionários, ou 
parte deles, trabalhando de 
forma remota mesmo depois 
da pandemia. Além disso, 
especialistas acreditam que 
a forma de consumo de pro-
dutos e serviços será altera-
da, e vão preferir continuar 
comprando de forma online. 

Para as empresas isso 
significará uma mudança 
profunda nas relações comer-
ciais, especialmente para as 
relações consumerista e de 
trabalho. “As mudanças são 
profundas. As empresas que 
passaram a vender online, por 
exemplo, têm que lidar com 
regras de troca e devolução 
que não estão presentes nas 
compras em lojas físicas”, 
explica o advogado especia-
lista em Direito Empresarial, 
Leandro Rufino. 

Nas relações trabalhistas 
também há o que se atentar. 
Por exemplo, a jornada de 
trabalho dos vendedores que 
usam o celular como ferra-
menta pode ser questionada. 
“A relação de tempo será 
diferente. É preciso estar 
atento para não transgredir 
as normas e gerar um passivo 
trabalhista”, alerta Rufino. 
Ainda em relação às relações 
de trabalho, as novas formas, 
ainda pouco consolidadas, 
como o teletrabalho e traba-
lho intermitente, devem pas-
sar a integrar o dia a dia dos 
empresários e trabalhadores. 

E não é só com os empre-
gados da empresa que haverá 
mudança de relação jurídica, 
isso também devo acontecer 
com fornecedores. Empresas 
que tinham apenas estrutura 
física e passaram a vender on-
line têm de escolher a forma 
com que vão contratar quem 
fará essa entrega. 

“Se é um empregado da em-
presa que será aproveitado 
para essa função, é preciso 
regulamentar a situação tra-
balhista dele, com salário 
equivalente bem como  todos 
os direitos, se existirem. É 
muito importante salientar 
que o empregador não pode 
colocar o trabalhador em uma 
função com remuneração 
inferior a que ele já exercia”, 
destaca o advogado (Fonte: 
Re9 Comunicação).

Cartórios de notas realizam serviços 
por videoconferência em todo país

A realização de divórcios, compra e venda de imóveis, doações, partilhas e inventários de bens imóveis 
urbanos e rurais no Brasil pode ser feita por meio de videoconferência por todos os cartórios de notas 
do país desde a última quarta-feira (27)

óbitos; cartórios de protes-
to; tabelionatos de notas; e 
de registros de documentos 
e títulos da pessoa jurídica. 
Em alguns estados, como o 
Rio de Janeiro, por exemplo, 
ainda existem distribuido-
ras de contratos marítimos, 
lembrou a presidente do 
CNB.

Segundo Giselle, essa 
plataforma é exclusiva dos 
tabeliões de notas, que são 
aqueles que lavram os atos 
de escrituras, procurações, 
reconhecimento de firmas, 
autenticações. Inventários, 
partilhas, divórcios também 
são feitos nos tabeliona-
tos de notas, graças à Lei 
11.441/2007, que possi-
bilitou que esses serviços 
fossem feitos em cartórios, 
extrajudicialmente. Com 
isso, os inventários que po-
diam se arrastar por anos na 
Justiça ganharam agilidade. 
A realização de um inven-
tário em cartório de notas 
é, atualmente, um processo 
muito ágil, mesmo não sendo 
efetuado de maneira digital, 
afirma Giselle (ABr).

dimento único para o país 
inteiro. É uma plataforma 
que uniformiza o atendimen-
to nos cartórios de notas no 
Brasil inteiro. Você faz isso 
com muito mais segurança, 
já que é uma coisa mantida 
pela inscrição da classe, 
que congrega mais de 9 mil 
cartórios”, afirmou. Além da 
uniformidade, a presidente 
do CNB destacou que a 
ferramenta torna mais fácil 
o acesso do cidadão aos ser-
viços dos cartórios. “É uma 
ferramenta importante que 
vai trazer mais agilidade para 

o atendimento nos cartórios 
de notas”.

Criada durante a pande-
mia do novo Coronavírus, a 
norma vai vigorar de forma 
permanente após o fim da 
crise. “Ela ajuda no trâmite 
todo, no trânsito de docu-
mentos. Acho que facilita 
bastante. Você tem uma 
redução de custos indire-
ta”. Giselle esclareceu que 
há cinco tipos de cartórios: 
de registro de imóveis; de 
registro civil das pessoas 
naturais, que registram 
casamentos, nascimentos e 

Cartilha do Poupatempo esclarece 
dúvidas sobre serviços digitais

CPTM e Qualidade do Ar, 
por exemplo.

O Poupatempo é um 
programa do Governo do 
Estado, executado pela 
Prodesp. Iniciado em 1997, 
conta atualmente com 
76 unidades, em todas as 
regiões do Estado. Mais 
digital, moderno e ágil, o 
Poupatempo, programa 
mais bem avaliado do 
Governo de São Paulo, 
ampliou a quantidade de 
serviços online, oferecendo 
um vasto leque para que os 
cidadãos possam concluir 
seus atendimentos de ma-
neira autônoma, com mais 
rapidez e praticidade (AC/
Prodesp/Poupatempo).

atendendo cada vez mais e 
melhor”, destaca Ernesto 
Mascellani Neto, superinten-
dente da Prodesp, empresa 
que gerencia o programa 
Poupatempo. 

Mesmo com o fechamento 
temporário das 76 unidades 
do Poupatempo, por meio 
da versão mobile é possível 
consultar e realizar diversos 
serviços como a solicitação 
da segunda via da CNH, 
Certidão de Prontuário, Con-
sulta de Pontos, Indicação de 
Condutor, Licenciamento de 
veículos (CRLV), IPVA 2020, 
acordo da CDHU, acesso ao 
Seguro Desemprego, Car-
teira de Trabalho, situação 
das linhas do Metrô e da 
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