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A pedido do Instituto de Regis-
tro Imobiliário do Brasil (Irib),
aTendências Consultoria reali-
zou uma análise econômica dos
12.659cartóriosdoPaís,comba-
se em dados do ano passado. In-
tituladaRegistros de imóveis, re-
gistros civis e serviços notariais
noBrasil:umavisãoeconômica,a
radiografiaéumtrabalhoinédi-
to quanto à atividade exercida
pelos cartórios, “pouco com-
preendida emtermos de sua re-
levância”, diz a introdução.

“Não existia uma referência
econômicaatualemrelaçãoaos
cartórios nacionais”, informa o
coordenador do estudo, Ernes-
toGuedes.“Aindaháumagran-
de falta de informações nessa
área.” Segundo a pesquisa, que
levou mais de quatro meses pa-
ra ser concluída e envolveu o
trabalho de seis consultores, a
principal função econômica do
sistemanotarialéreduziraassi-
metria de informações sobre o
bemnegociado. “No caso de um
imóvel, é o vendedor que sabe
mais arespeito dapropriedade,
e essa característica tem de ser
corrigida pelo cartório, por
meio de dados sobre o estado
desse bem e do seu dono”, afir-
ma Guedes.

Outra vantagem da estrutu-
ra notarial é a proteção contra
açõesjudiciáriasepossível lava-
gem de dinheiro. “A falta de in-
formações sobre a situação de
um imóvel pode resultar em
ações litigiosas no futuro. O
bom funcionamento do sistema
de registros exerce um papel
importante na redução de lití-
gios.Alémdisso,eleprovêsegu-
rança jurídica contra riscos en-
volvidos na transação de uma
propriedade”, diz.

A elevação dos custos na ela-
boração de contratos é um dos
produtos dessa falta de infor-

mações. “Em uma venda a pra-
zo, por exemplo, um sistema
de registros confiável reduz
despesas atuais e futuras.”

DESIGUALDADES
Retrato do Brasil, os cartórios
refletemtambémasdesigualda-
des existentes no País. Segun-
do o economista Gustavo Loyo-
la, sócio da Tendências, “há

uma heterogeneidade muito
grande entre essas empresas.
Algumas são altamente infor-
matizadas, enquanto outras
apresentam baixo nível de uso
de tecnologia”, observa.

“Essa diferença prejudica o
bom funcionamento do merca-

do”, completa Guedes.
Uma barreira para a moder-

nização dos cartórios, aponta o
economista, é o tratamento tri-
butário concedido a essas em-
presas. Como eles não existem
enquantopessoajurídica,“oen-
tetributadoéotitular(docartó-

rio),naqualidadedepessoafísi-
ca”, diz o estudo.

Com isso, o recolhimento do
imposto de renda é feito sobre o
faturamento, e não sobre o lu-
cro, como é com as demais em-
presas nacionais.Segundo o re-
latório, os investimentos são
mais onerosos para os cartó-
rios em virtude desse modelo
de tributação.

“A inexistência da deprecia-
ção de investimentos, procedi-
mentocontábilquepoderiacon-
tribuir para tornar o fluxo de
caixa mais favorável, e elevan-
do (assim) a capacidade de in-
vestimento”,torna-seumobstá-
culo para os cartórios. “Estes
são penalizados em suas neces-
sidades de equipamentos, sof-

twares e sistemas integrados.
E, quando há investimento, os
gastoscertamentesãorepassa-
dos aos clientes”, diz Guedes.
“Um cartório tem de investir
em atualização constante.”

DIGITALIZAÇÃO
Em São Paulo, o processo de in-
formatização dos 18 cartórios
de registros de imóveis iniciou-
sehácercadecincoanos,segun-
do o presidente do Irib, Helvé-
cio Castello. “Todos eles estão
interligados e conectados ao
TribunaldeJustiçadeSãoPau-
lo, trocando informações entre
si por meio eletrônico.”

Umdosbenefíciosjácontabi-
lizados graças à modernização
dessas empresas é o processa-
mento da certidão negativa do
imóvel. Há cerca de um ano,
uma pessoa interessada em ob-
ter financiamento pelo Sistema
Financeiroda Habitação(SFH)
tinha de tirar esse documento
em cada um dos 18 cartórios da
cidade (para provar que não
possuía um imóvel em São Pau-
lo). “Agora não é mais necessá-
rio esse trabalho, basta dirigir-
se a um dos cartórios e fazer es-
se trabalho”, diz Castello. A
obrigatoriedade do documento
físico,noentanto,aindaédeter-
minada pela legislação. ●

A pedido do Irbi, a consultoria Tendências levou quatro meses para fazer um relatório sobre o setor
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12.659
é o total de cartórios, incluindo
os de imóveis, noPaís

275
é o total de cartórios de imóveis
no Estado

56mil postos
é o número de empregos gerados
no setor

Um dos obstáculos
é que cartórios não
são considerados
pessoa jurídica

LOYOLA–“Hácartóriosaltamente informatizadoseoutrosnão”
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