
A TI e as novas políticas 
estão acabando com o 

lobby dos cartórios

Os serviços notariais 
e de registro já 
estão sendo afetados 
pelas mudanças 
tecnológicas do atual 
contexto de economia 
do conhecimento

As inovações tecnológi-
cas sempre foram um 
fator fundamental para 

as transformações que marcam 
a evolução do sistema capita-
lista, o qual é caracterizado 
por uma sucessiva disputa 
concorrencial entre o velho, 
caracterizado pelos modelos 
dinâmicos, e o novo, cuja pauta 
é a inovação. Nesse contexto, 
toma lugar o processo da des-
truição criativa.

Ou seja, o agente econômico 
que não seguir buscando ino-
vação será destruído por novos 
produtos, métodos, processos 
e tecnologias que tornarão o 
agente incumbente obsoleto, 
levando-o à exclusão de mer-
cado. Com as atividades carto-
rárias não seria diferente. Os 
serviços notariais e de registro, 
os quais se relacionam com o 
sistema econômico, influen-
ciando decisões no mercado, 
já estão sendo afetados pelas 
mudanças tecnológicas. 

Uma das tecnologias associa-
das à transformação das ativi-
dades notariais e registrais é a 
Blockchain, que, por sinal, foi 
implementada recentemente 
pelo Colégio Notarial do Bra-
sil - Conselho Federal (CNB/
CF) por meio da plataforma 
e-Notariado. Nela é possível 
acessar escrituras públicas de 
compra e venda de imóveis, 
doação, partilha, inventário e 
união estável, por exemplo, as-
sim como assinar documentos 
eletronicamente e ter a firma 
reconhecida. 

Outra decisão recente, a 
nova Lei nº 14.382 de 2022, 
publicada em 27 de junho, dá 
eficácia ao Sistema Eletrônico 
dos Registros Públicos (Serp), 
o qual tem como função uni-
ficar os sistemas cartorários 
em todo território brasileiro 
com o objetivo de conceder 
consultas, registros e certidões 
de forma virtual e com um 
prazo reduzido. A Lei é apli-
cada em relações jurídicas que 
envolvam oficiais de registros 
públicos e aos usuários dos 
serviços de registros públicos. 

Com com sua implemen-
tação, se torna dispensável 
a impressão de certidões, as 

quais passarão a ser extraí-
das por meio eletrônico. Para 
garantir segurança jurídica, os 
critérios do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) devem 
ser respeitados, a exemplo 
da obrigatoriedade do uso 
de tecnologia que permite 
ao usuário a identificação de 
sua autenticidade. O Serp 
promete vantagens como a 
desburocratização. Outro 
benefício previsto é a rapidez 
no andamento das demandas, 
já que os cartórios se tornarão 
interconectados e os prazos 
tendem a ser reduzidos. 

As matrículas de imóveis 
passarão a ser emitidas em 
até quatro horas e os prazos 
de registro das escrituras de 
compra e venda sem cláusulas 
especiais, requerimentos de 
averbação de construção, can-
celamento de garantias, dentre 
outros, serão reduzidos para 
cinco dias úteis. Diante deste 
cenário, se torna inimaginável 
pensar que, ainda hoje, vive-
mos a espera de uma certidão 
por até 30 dias.

A questão a ser discutida 
daqui por diante é sobre o 
impacto financeiro promovido 
pelas novas tecnologias. Isso 
porque entendemos que deve 
haver a redução dos custos 
de transação de modo geral 
justamente porque, no Brasil, 
os custos estão diretamente 
associados às impressões 
e aos armazenamentos de 
documentos físicos. Todo 
esse movimento tecnológico 
defende a integração dos sis-
temas registrais. Mas é preciso 
entender qual a postura que 
será tomada pelos cartórios 
a respeito das reduções de 
custos - já que se mostra óbvia 
essa possibilidade. 

Os valores praticados em 
cartórios inviabilizam negocia-
ções e reduzem a circulação de 
riquezas no país. O Direito deve 
acompanhar a evolução da 
sociedade. Agentes notariais 
e registrais são particulares 
que contribuem com o poder 
público e, por isso, devem 
respaldo à soberania da Cons-
tituição. Logo, exige-se acom-
panhamento desses agentes a 
respeito do avanço tecnológico 
que a sociedade brasileira vem 
enfrentando, sob o risco de não 
mais serem vistos por meio de 
suas funções sociais, mas de se 
tornarem, de fato, obsoletos.
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CE, advogada especialista em 
imobiliário, societário e contratos.

Valeska Alves (*)

D - CX: Soluções e Tendências
A Track.co, startup especialista em indicadores de performance da 
Experiência do Cliente, promove a 6ª edição do CX Summit, maior e 
principal evento de CX da América Latina. O encontro de especialistas 
da área está marcado para os dias 16 e 17 de novembro. Investir em 
estratégias de relacionamento com o consumidor, é peça-chave para 
o sucesso de qualquer negócio. E o objetivo do encontro é fazer com 
que as empresas possam se inspirar nos cases de sucesso apresenta-
dos no evento e se conectem com outros profissionais e corporações 
que estão inovando com os seus clientes. Mais informações: (https://
cxsummit.com.br/).

E - Identidade Nacional
A Meta, companhia brasileira especializada em transformação di-
gital, desenvolveu em parceria com o Ministério da Justiça toda a 
tecnologia para a Carteira de Identidade Nacional (CIN). O objetivo 
será evitar fraudes, ao unificar a carteira de identidade em todos 
os estados. É a primeira etapa de uma série de ações que serão 
implementadas nos próximos meses, que trarão mais segurança e 
benefícios ao cidadão e permitirão integrações com outras bases 
de dados do Governo. A CIN passará a adotar o CPF como número 
de registro único. Com versão física e digital, a nova carteira de 
identidade permitirá a checagem dos dados do cidadão por QR 
Code, tecnologia que foi desenvolvida pela Meta.

F - Empreendedor do Ano
As inscrições para a 25ª edição do Programa Empreendedor do Ano 
Brasil estarão abertas até o próximo dia 15. Promovido pela EY Brasil, 
uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, o 
programa objetiva reconhecer o legado e o esforço de líderes em-
presariais que vêm gerando transformações significativas no mundo 
dos negócios, com impactos positivos para a sociedade. Criado em 
1986, o Programa Empreendedor do Ano (EOY) surgiu nos Estados 
Unidos. No Brasil, é realizado desde 1998, com mais de 300 executi-
vos brasileiros homenageados e reconhecidos pela EY desde então. 
Inscrições: (https://www.ey.com/pt_br/entrepreneur-of-the-year/
ey-entrepreneur-of-the-year-brazil).

A - Atendimento e Suporte
A pandemia mostrou a importância do atendimento ao cliente ao passo 
que evidenciou a precariedade do mesmo. Com isso, as empresas estão 
cada vez mais buscando por soluções eficientes, enquanto os profissio-
nais da área precisam se capacitar. Diante desse cenário, a Movidesk, 
empresa de tecnologia que disponibiliza o software de atendimento ao 
cliente mais completo do Brasil, anuncia o lançamento da Universidade 
Movidesk, uma plataforma educacional, 100% digital e gratuita, que 
disponibiliza cursos exclusivos sobre estratégias, metodologias e boas 
práticas de atendimento ao cliente. Mais informações e inscrições, no 
limk: (https://universidade.movidesk.com/collections?category=lide-
ranca-atendimento).

B - Bem-estar Animal
As tratativas técnicas para a construção de normas globais para o bem
-estar animal, e os impactos conjunturais desta tendência de mercado, 
estarão em pauta no Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura 
(SIAVS), maior evento dos setores do país, que acontece entre os dias 
9 e 11 de agosto, no Anhembi Parque, em São Paulo. Além das oportu-
nidades de negócios, o evento será palco do maior congresso técnico 
do setor, com intensa programação e mais de 100 palestrantes. O peso 
político do evento é outro diferencial. São esperadas autoridades dos 
poderes executivos e legislativos nacionais e dos estados, ampliando o 
papel do evento como principal ponto de debate dos rumos dos setores. 
Confira a programação em: (www.siavs.com.br).

C - Pagamentos Instantâneos
A Remessa Online, plataforma de transferências internacionais, firmou 
parceria com a empresa britânica de tecnologia Modulr, fornecedora de 
serviços integrados de pagamentos digitais para o continente europeu. 
A união entre as empresas conecta a fintech brasileira aos sistemas 
de pagamentos instantâneos UK’s Faster Payments (Reino Unido) e 
Single Euro Payments Area (Zona do Euro). Com  histórico de 400 mil 
clientes atendidos, a empresa tem criado oportunidades para empresas 
e pessoas físicas estabelecerem relações comerciais, prestarem serviço 
para diferentes países, acessarem investimentos e realizarem sonhos, 
como morar e estudar no exterior. Outras informações: (https://www.
remessaonline.com.br/).

G - Encontro de Empreendedores
Nos próximos dias 22 e 23, no hotel Radisson Blu, em  Belo Horizonte, 
acontece o ‘Ufire Congress’, evento que reúne alguns dos maiores em-
preendedores do país. Eles revelarão a metodologia própria e exclusiva, 
que fez com que seus respectivos negócios se tornassem mais rentáveis, 
bem como exemplos de sucesso. Oportunidade única para empresários 
e gestores do setor fitness, principalmente aqueles que desejam virar 
a chave de seus negócios. O encontro é um meio prático e eficiente de 
reciclagem na forma de enxergar a gestão, o marketing e as vendas em uma 
empresa moderna. Mais informações e inscrições: (www.ufire.com.br).

H - Falando Dinheirês
Para auxiliar a manter uma vida financeira saudável e facilitar o enten-
dimento de palavras e expressões do universo financeiro, a Serasa lança 
o dicionário “Falando Dinheirês”. O glossário, com linguagem acessível 
e simplificada, foi elaborado por especialistas da Serasa e traduz cerca 
de 200 termos usados com frequência no noticiário econômico e no rela-
cionamento entre clientes e bancos. O dicionário explica, por exemplo, 
o significado de expressões como agente financeiro e pecúlio. Com um 
sistema de busca por ordem alfabética que facilita a localização do termo 
procurado, o dicionário está disponível gratuitamente no link: ((https://
ajuda.serasa.com.br/hc/pt-br/categories/360005506991).

I - Curta Duração
Entre os dias 18 a 28 de agosto, acontece a 33ª edição do Festival Inter-
nacional de Curtas de São Paulo, Curta Kinoforum. Reconhecido como 
um dos mais importantes eventos mundiais dedicados ao filme de curta 
duração, o festival este ano acontece de forma presencial e online, e tem 
como destaque um programa especial celebrando o centenário de nasci-
mento do cineasta Pier Paolo Pasolini. “Pelas Mãos de Pasolini” reúne cinco 
títulos, realizados entre 1960 e 2021. As obras trazem participações do 
diretor italiano como roteirista e narrador, ao lado de um curta brasileiro 
com inspiração pasoliniana e um episódio por ele dirigido para o longa 
“RoGoPaG – Relações Humanas”. Saiba mais: (https://kinoforum.org/).

J - Municípios Mineradores  
Nos dias 22 e 23 de agosto, no auditório do Tribunal de Contas do Es-
tado de Minas Gerais (TCE-MG), em Belo Horizonte, acontece quarta 
edição do Encontro Nacional dos Municípios Mineradores. Com o tema 
central “Por Dentro da Mineração”, o objetivo é conscientizar prefeitos, 
representantes das entidades mineradoras, funcionários públicos, se-
cretários municipais e fiscais de todo o país sobre o funcionamento da 
atividade mineradora, incluindo as fases de licenciamento, implantação,  
operação, comercialização e chegando até à exaustão. A programação e 
outras informações estarão disponíveis no site da AMIG nesta semana. 
Acompanhe em: (https://www.amig.org.br/).
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Segundo a pesquisa 
apurada pela Confe-
deração Nacional do 

Comércio (CNC), o indica-
dor apresentou crescimento 
em todos os meses de 2022, 
alcançando 80,2 pontos 
neste mês, acumulando um 
avanço de 10,1% no primeiro 
semestre do ano.

Apesar da melhora geral 
do indicador, os homens 
revelaram maior intenção 
de consumo do que as mu-
lheres, com uma diferença 
de 6,4 pontos. 

O aumento pode ser atri-
buído às medidas de suporte 
à renda e a uma avaliação 
mais positiva do mercado 
de trabalho. Destaque para 
o crescimento de 13,3 pon-
tos na intenção de consumo 
das famílias com ganhos 
até dez salários mínimos, 
que atingiu 77,3 pontos, 
em junho, fazendo com que 
elas se aproximassem mais 
da parcela de famílias com 

O aumento pode ser atribuído às medidas de suporte à renda e a 
uma avaliação mais positiva do mercado de trabalho.

Preços da indústria 
subiram 1,83% 
em maio

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede o preço 
dos produtos na saída das 
fábricas, registrou inflação de 
1,83% em maio deste ano. A 
taxa é inferior aos 2,08% de 
abril, mas superior ao 0,99% 
de maio de 2021. Segundo o 
IBGE, o IPP acumula taxas de 
9,06% no ano e de 19,15% em 
12 meses.

Em maio, 21 das 24 ativida-
des industriais pesquisadas re-
gistraram inflação, com desta-
que para indústrias extrativas 
(12,5%), refino de petróleo e 
biocombustíveis (2,8%), papel 
e celulose (4,96%) e metalur-
gia (2,05%). Os três únicos 
segmentos com queda de pre-
ços em maio foram máquinas 
e materiais elétricos (-0,27%), 
outros químicos (-1,31%) e 
limpeza e perfumaria (-2,53%).

Entre as quatro grandes ca-
tegorias econômicas da indús-
tria, a maior variação de preços 
veio dos bens intermediários, 
isto é, os insumos industrializa-
dos usados no setor produtivo 
(2,43%), seguidos pelos bens 
de capital, isto é, as máquinas e 
equipamentos usados no setor 
produtivo (2,04%), bens de 
consumo semi e não duráveis 
(0,80%) e bens de consumo 
duráveis (0,62%) (ABr).

Etiqueta indica diferença de conumo 
de até 30% entre produto.
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Intenção de Consumo das Famílias: o 
melhor junho desde o início da pandemia
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) superou, em junho, os resultados apresentados no mesmo 
mês de 2020 e 2021, durante o auge da pandemia

as constantes elevações dos 
juros desaceleraram o avan-
ço no indicador de Acesso 
ao Crédito, que continua 
positivo, mas com queda de 
2,7% no acumulado do ano.

Ao analisar o impacto da 
redução do desemprego 
nas intenções de consumo, 
pode-se perceber que os 
consumidores com menor 
grau de instrução, que não 
concluíram o segundo grau, 
estão mais confiantes. Se-
gundo a economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Catarina Carneiro, o Nível de 
Consumo Atual nesse grupo 
registrou o maior avanço 
anual, de 26% (57,3 pontos), 
enquanto na parcela que 
concluiu o segundo grau o 
crescimento foi de 14,3% 
(65,1). “Grande parte das 
vagas de trabalho abertas 
nos últimos meses foi para 
profissões de menor quali-
ficação”, explica (Gecom/
CNC).

ganhos acima de dez salários 
mínimos, que alcançou 94,3 
pontos.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, observa que 
esse movimento confirma o 
impacto positivo das ações 
de auxílio do governo. “As es-
colhas de consumo nas clas-
ses com rendas mais baixas 

são mais influenciadas pelas 
flutuações econômicas, por 
conta do orçamento familiar 
ser mais apertado”. O indi-
cador Emprego Atual foi o 
único no qual as famílias se 
mostraram satisfeitas, com 
107,4 pontos e com o grau de 
segurança no emprego mais 
alto desde abril de 2020. Já 

A partir de agora, to-
dos os refrigeradores que 
chegarem ao comércio 
brasileiro, fabricados na-
cionalmente ou importa-
dos, devem exibir a nova 
Etiqueta de Conservação 
de Energia Elétrica (Ence) 
do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro). A 
nova etiqueta traz três 
subclasses, indicando di-
ferença de consumo de até 
30% entre os produtos mais 
eficientes. 

Além disso, introduz um 
QR Code que, no primeiro 
momento, vai remeter o 
consumidor ao status do 
registro do refrigerador, 
“se ele está ativo, inativo, 
suspenso ou cancelado”. 
Segundo o chefe da Divisão 
de Verificação e Estudos 
Técnicos Científicos (Di-
vet) do instituto, Hércules 
Souza, “na verdade, tem 
que estar sempre ativo. 
Significa dizer que aquele 
refrigerador atende aos 
requisitos estabelecidos no 

Geladeiras devem exibir hoje nova 
etiqueta de eficiência energética

regulamento e tem liberação 
aprovada pelo Inmetro para 
ser comercializado no mer-
cado nacional”.

Hércules esclareceu que 
inicialmente, o QR Code vai 
fazer apenas o link com a pá-
gina de registro, e o próprio 
consumidor poderá conferir 
o status do registro daquele 
refrigerador. Essa é a no-
vidade que o Inmetro está 
implementando agora com 
a nova etiqueta. O chefe da 
Divet adiantou, entretanto, 
que existe um projeto em 
paralelo para dar robustez 

maior a esse QR Code.
A nova etiqueta para gela-

deiras introduz as subclas-
ses A+++, A++ e A+ para 
classificar os modelos que 
consomem, respectivamen-
te, menos 30%, 20% e 10% 
de energia do que o tradicio-
nal “A”. Com isso, o Inmetro 
pretende destacar para o 
consumidor qual o produto 
que realmente gasta menos 
energia e incentivar que a 
indústria adote novas tec-
nologias em seus produtos, 
para que se tornem mais 
eficientes (ABr).


