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A Sua Excelência  

O Senhor Deputado Federal  

JOSÉ NELTON  
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Câmara dos Deputados Brasília/DF 

 

Assunto: Sugestões grupo temático GTCARTOR: Simplificação e modernização de atos 

 

 

Excelentíssimo Presidente, 

 

O desenvolvimento da tecnologia da informação impõe que os registradores 

adotem ferramentas eletrônicas no desempenho de suas atividades, em benefício do 

incremento da segurança jurídica, da eficiência da atividade e para a comodidade dos 

usuários. Além disso, é imperioso que tais recursos venham em auxílio da dinamização 

do mercado de crédito, para auxiliar na retomada da economia e na geração de 

empregos. Nessa linha, há algumas medidas que este grupo de trabalho deve prever 

no texto a ser apresentado, de modo a atender estas premissas. São elas:  

• CRIAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE GRAVAMES – CNG.  

É essencial que o sistema registral se organize de modo a facilitar o acesso dos 

agentes de mercado às informações do comprometimento patrimonial dos tomadores 

de crédito, a partir da pesquisa de seu CPF/ CNPJ. Também é inafastável que 

organizem uma estrutura hábil para receber documentos com múltiplas garantias 

destinadas a registros econômicos diversos, medida que interessa sobremaneira aos 

setores econômicos, notadamente ao Agronegócio. Esta medida colocaria o Brasil 

alinhado com a Lei Modelo de Garantias da UNCITRAL. 

 OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS PELOS REGISTRADORES 

PARA A PUBLICAÇÃO DE ESTATÍSTICAS, CRIAÇÃO DE UM ÍNDICE DE PREÇO DE IMÓVEIS 

E DISPONIBILIZAÇÃO DE MAPA DE TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS.  

 

Os registros econômicos devem ampliar seu potencial de utilidade à 

comunidade de usuários e ao mercado, ampliando o uso dos dados decorrentes dos 

atos que praticam para outras finalidades de interesse público. Nessa linha, a 

divulgação de estatísticas e o desenvolvimento de um índice de preço de imóveis são 

incrementos do sistema indispensáveis a um país que pretende crescer e erradicar a 

pobreza.  
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Do mesmo modo a criação de um MAPA NACIONAL DE TRANSAÇÕES 

IMOBILIÁRIAS, a exemplo de que ocorre em países como os EUA e Reino Unido. O 

MAPA deve utilizar uma base geodésica, a partir da qual é possível identificar o imóvel, 

com suas informações cadastrais, endereço, número de matrícula e valores venais e de 

transferência. Esta ferramenta contribuirá para a redução do custo de contratação de 

crédito, podendo substituir mecanismos onerosos de avaliação de imóveis, de 

confiabilidade frequentemente contestada, inclusive com redução de prazo. Além 

disso, a publicação de tais informações contribuirá para a redução de expectativas 

irreais dos contratantes e, com isso, para a redução do tempo dos negócios. 

 

 OBRIGATORIEDADE DE INTEROPERABILIDADE ENTRE AS ESPECIALIDADES 

EXTRAJUDICIAIS PARA MAIS CONFORTO DO USUÁRIO, ESPECIALMENTE COM USO DE 

DEDE (DOCUMENTO ELETRÔNICO COM DADOS ESTRUTURADOS). 

 

As atividades notariais e de registro devem atualizar seus processos eletrônicos 

e otimizar seus recursos para sua interoperabilidade. Não é razoável que o usuário 

tenha que se deslocar de um cartório a outro (como do Notas para o Registro Civil e 

depois ao Registro de Imóveis, às vezes mais de uma vez em cada um deles) para 

resolver um tema de seu interesse.  

 

O Brasil deve alinhar-se às estratégias ESG (Environmental, Social and 

Governance Strategies), na linha definida pela ONU, de modo a melhorar sua imagem 

internacional, na medida em que evidencie sua preocupação ambiental.  Isso passa 

pela revisão de nossos processos burocráticos, para eliminar, na medida do possível, o 

uso de papel. O documento eletrônico com dados estruturados (DEDE) e a CERTIDÃO 

ELETRÔNICA são peças fundamentais nesse processo.  

 

Nesse sentido, a obrigação de uso (para a recepção e devolução) de DEDE é 

essencial para o funcionamento de uma engrenagem fluida e eficiente. Especialmente 

entre registros econômicos, notários e entidades de crédito, a medida proporcionará 

redução de prazos e custos em operações de venda e compra, por exemplo. Na 

contratação do crédito, os efeitos serão, além dos já mencionados, a padronização da 

contratação de empréstimos e financiamentos, com incremento de sinergia das 

estruturas de mercado com o sistema extrajudicial. 

 

Na expectativa de que as informações apresentadas possam contribuir com o 

relatório final, deixo meus agradecimentos e coloco este gabinete a disposição para o 

que se fizer necessário.  

 

 

Luísa Canziani 

Deputada Federal 

PTB - PR 
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