
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CORREGEDORA DO     

TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TERRITÓRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/SP, domiciliado        

em Brasília, no gabinete 716 do anexo IV da Câmara dos Deputados, endereço             

eletrônico dep.ivanvalente@camara.leg.br, vem à presença de Vossa Excelência,        

respeitosamente, com base no artigo 5º, inciso XXXIV, “a”(direito de petição), e 37             

(princípios que regem a administração pública), ambos da Constituição Federal,          

apresentar  

 

REPRESENTAÇÃO 

 

em face de ato praticado pelo responsável pelo 4° Ofício de Notas,            

Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do          

DF, ALLAN NUNES GUERRA, pelas razões a seguir expostas. 

 

 

I – DOS FATOS E DO DIREITO 

 

01. Na última semana ganhou repercussão nacional a aquisição de uma mansão           

no Setor de Mansões Dom Bosco, Conjunto 32, Lote 1, em Brasília, Distrito             

Federal, realizada pelo Senador FLÁVIO BOLSONARO.  

02. A negociação estimada em R$ 6 milhões causou grande estranheza em           

razão de uma série de motivos, entre eles, a incompatibilidade da renda do             

Senador e de sua esposa com o valor da transação, a taxa de juros para o                

financiamento cobrada pelo Banco de Brasília, controlado pelo Governo do          
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Distrito Federal, comandado por um aliado de primeira hora do Presidente da            

República, e pelo fato de a ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA,            

COM PACTO ADJECTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E       

FINANCIAMENTO FORA DO SFH ter sido realizada por um cartório de           

Brazlândia e não em Brasília, onde o imóvel está situado.  

03. O documento foi lavrado no 4° Ofício de Notas, Registro Civil,           

Protesto, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF que tem como            

responsável o Tabelião ALLAN NUNES GUERRA. 

04. Quando o documento lavrado veio à público, mais uma conduta atípica           

passou a fazer parte do contexto que envolve a transação. No documento, o             

Tabelião, contrariando todos os dispositivos legais e a própria prática cotidiana do            

cartório tarjou uma série de dados das partes envolvidas na transação. 

05. Conforme matéria publicada pelo Jornal o Estado de São Paulo, no dia 05             

de março de 2021: 

“O cartório onde o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)        

registrou a compra de uma casa de R$ 6 milhões em Brasília            

escondeu informações da escritura pública do imóvel, documento        

com os dados do negócio que deveria ser acessível a qualquer           

pessoa que o solicitar. O ato, do 4.º Ofício de Notas do Distrito             

Federal, contraria a prática adotada em todo o País e          

representa tratamento diferenciado ao filho do presidente       

Jair Bolsonaro, segundo especialistas consultados pelo      

Estadão. As leis que tratam da atividade cartorial não preveem o           

sigilo. Na cópia da escritura obtida pela reportagem no cartório,          

que fica em Brazlândia, região administrativa a 45 km de Brasília,           

há 18 trechos com tarjas na cor preta. Foram omitidas          

informações como os números dos documentos de       

identidade, CPF e CNPJ de partes envolvidas, bem como a          

renda de Flávio e da mulher, a dentista Fernanda Antunes          

Figueira Bolsonaro. 

Para comprar o imóvel, o filho "01" de Bolsonaro financiou R$ 3,1            

milhões no Banco de Brasília (BRB), com parcelas mensais de R$           

18,7 mil. Como revelou o Estadão, as prestações representam 70%          

do salário líquido de Flávio como senador - R$ 24,7 mil. Outras            

duas escrituras de imóveis em nome da família Bolsonaro         
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obtidas pela reportagem no mesmo dia, mas em cartórios         

distintos, foram fornecidas sem qualquer tarja. Uma delas        

do próprio presidente da República. Procurado, o titular do         

cartório, Allan Guerra Nunes, disse ao Estadão que tomou a medida           

para preservar dados pessoais do casal. Em um primeiro         

contato, ele não soube explicar em qual norma embasou         

sua decisão. Mais tarde, em nota, Nunes afirmou que as          

informações são protegidas pela Lei 105/2001, que dispõe sobre o          

sigilo das operações de instituições financeiras. A regra, porém, não          

se aplica a cartórios de notas. "Ele (Flávio) não me pediu nada.            

Quem decidiu colocar a tarja fui eu. Quando eu fui analisar o            

conteúdo da escritura, acidentalmente tem essa informação da        

renda", disse Nunes. 

Ele não explicou a razão de também ter omitido números de           

documentos de identificação pessoal. "Se hoje me pedirem cópia de          

escritura com financiamento bancário eu vou omitir os dados da          

pessoa", afirmou o cartorário, que admitiu nunca ter incluído tarja          

em escrituras públicas antes. "Não há nenhum tratamento        

privilegiado, de maneira alguma."  

Nos 299 artigos da Lei de Registro Público, não há previsão de            

sigilo de informação, seja pessoal, bancária ou fiscal. A advogada          

Ana Carolina Osório, especialista em direito imobiliário, vê        

tratamento privilegiado a Flávio neste caso. "Não existe        

embasamento para se colocar tarja nessas informações. A        

publicidade é um dos princípios basilares do direito        

registral. O cartório tem o objetivo claro de proteger,         

digamos assim, os dados do Flávio Bolsonaro, porque é         

um documento público e as informações ali são de         

interesse de quaisquer interessados", avaliou. "Diferente      

seria se estivéssemos divulgando a informação de renda prevista no          

Imposto de Renda, por exemplo." 

Em outra medida que contraria a norma vigente, o 4.º          

Ofício de Notas ainda requisitou que o pedido da cópia da           

escritura fosse formalizado por e-mail com a informação        

sobre o motivo da solicitação do documento. Pela Lei de          
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Registros Públicos, isso não é necessário. "Qualquer       

pessoa pode requerer certidão do registro sem informar        

ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do          

pedido", diz o trecho da lei. Questionado sobre a omissão das           

informações, a corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito         

Federal e Territórios, a quem cabe fiscalizar a atividade dos          

cartórios, não se manifestou. Em nota, a Associação dos Notários e           

Registradores do Brasil afirmou ser "responsabilidade do       

notário/registrador avaliar no caso concreto os preceitos legais de         

acesso à informação". Nesta semana, Flávio disse que o negócio foi           

"transparente" e que usou "recursos próprios" e um financiamento         

para comprar a casa.”1 (Grifamos) 

 

06. Importante colacionar a imagem da escritura trazida pela matéria         

mencionada para termos uma ideia da gravidade dos fatos narrados: 

1 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/03/06/cartorio-oculta-dados-de-flavio-bolso
naro-em-escritura-de-casa.htm 
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07. Importante ressaltar que a formalização de Escritura em cartório tem          

exatamente como objetivo tornar público o negócio jurídico, de maneira a proteger            

não apenas as partes envolvidas, mas também terceiros eventualmente         

interessados no bem transacionado2. 

08. De acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios “A             

escritura pública é o instrumento que comprova a celebração de um negócio            

jurídico. É o instrumento lavrado por tabelião, no Livro de Notas, que a escreve              

de forma descritiva, qualificando as partes contratantes e descrevendo e          

caracterizando o negócio que os participantes desejam celebrar.” 

2 https://www.tjdft.jus.br/informacoes/perguntas-mais-frequentes/extrajudicial/escrituras 
5 

 



09. A publicidade da Escritura é decorrente de lei e protege as partes envolvidas             

na transação, situação que torna ainda mais suspeita a conduta adotada pelo            

Tabelião ALLAN NUNES GUERRA ao tentar impedir a publicidade dos dados           

sobre a transação realizada pelo Senador FLÁVIO BOLSONARO. 

10. A falta de transparência do Tabelião veio se somar com as muitas outras             

suspeitas que recaem sobre o Senador e que são objeto de inquéritos que tramitam              

junto ao Poder Judiciário3.  

11. Entre as acusações que pesam contra o Senador está a de apropriação            

indevida da remuneração dos seus assessores, a contratação de assessores          

fantasmas, a lavagem de dinheiro, organização criminosa e a relação com           

milicianos, criminosos que atuam na cidade do Rio de Janeiro praticando crimes            

que vão desde a extorsão até a prática de homicídios. 

12. Diante das denúncias que pesam contra o Senador, a possibilidade de que            

ele tenha utilizado um serviço vinculado e fiscalizado pelo Poder Judiciário para a             

prática de ilícitos relacionados a recursos obtidos ilicitamente causou grande          

indignação entre membros do Poder Judiciário, conforme aponta matéria         

publicada pelo jornal O Estado de São Paulo: 

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal        

Federal (STF), disse neste sábado ao Estadão que é         

“condenável” e “muito ruim em termos de avanço cultural” a          

atitude do cartório onde o senador Flávio Bolsonaro        

(Republicanos-RJ) registrou a compra de uma casa de R$ 6          

milhões em Brasília. Conforme revelou o Estadão, o        

cartório escondeu informações da escritura pública      

do imóvel, documento com os dados do negócio que         

deveria ser acessível a qualquer pessoa que o        

solicitar. O ato, do 4.º Ofício de Notas do Distrito Federal,           

contraria a prática adotada em todo o País e representa          

tratamento diferenciado ao filho do presidente Jair       

3 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46994829; 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-04/flavio-bolsonaro-e-denunciado-por-lavagem-dinheiro-e-organizac
ao-criminosa-no-caso-da-rachadinha.html; 
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/flavio-bolsonaro-e-denunciado-por-organizacao-criminosa-no-e
squema-das-rachadinhas 
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Bolsonaro, segundo especialistas consultados pela     

reportagem. 

“É tudo muito ruim em termos de avanço cultural. A boa           

política pagou um preço incrível, abandonando a       

transparência e a publicidade. Algo condenável a todos os         

títulos”, afirmou Marco Aurélio Mello. 

“Vem-nos da Constituição Federal, do artigo 37, que atos         

administrativos, como no caso o ato do cartório, são         

públicos, visando ao acompanhamento pelos contribuintes e       

a busca de fiscalização que deságue na eficiência. É         

incompreensível a omissão. E por quê? Por que omitir? Há          

alguma coisa realmente que motiva esse ato, porque nada         

surge sem uma causa.” 

Na cópia da escritura obtida pela reportagem no cartório,         

foram omitidas informações como os números dos       

documentos de identidade, CPF e CNPJ de partes envolvidas,         

bem como a renda de Flávio e da mulher, a dentista           

Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro.  

Marco Aurélio Mello questionou a atitude do senador, de         

optar por um cartório em Brazlândia, região administrativa        

localizada a 45 km do centro de Brasília.“É estranho que não           

se tenha feito a escritura num cartório de notas aqui do           

centro, ou seja, de Brasília propriamente dita”, comentou. 

Ministros de tribunais superiores ouvidos reservadamente      

pela reportagem também condenaram a atitude do cartório.        

Para os magistrados, a omissão dos dados em uma escritura          

pública pode caracterizar improbidade administrativa e ser       
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investigada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e         

Territórios (TJDFT) e pelo Conselho Nacional de Justiça        

(CNJ). 

………………………………………………………………………………….”4 

13. Diante disso, é inegável a gravidade da conduta do Tabelião responsável           

pelo 4° Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos e            

Pessoas Jurídicas do DF, o Sr. ALLAN NUNES GUERRA, razão pela qual            

torna-se imprescindível a instauração de procedimento para apurar as         

circunstâncias em que os dados da transação realizada pelo Senador FLÁVIO           

BOLSONARO foram omitidos e as razões que levaram a esta omissão. 

14. Em razão da competência conferida a este órgão pela Constituição e pela            

Legislação, peticionamos solicitando a instauração de procedimento para apurar as          

condutas do referido Tabelião. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Brasília, 09 de março de 2021. 

 

 

IVAN VALENTE  

DEPUTADO FEDERAL PSOL/SP 

 

4 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/omissao-de-dados-de-flavio-bolsonaro-por-cartorio-e-co
ndenavel-e-ruim-em-termos-de-avanco-cultural-diz-marco-aurelio/ 
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