
 

 

DECRETO N
o
                  , DE               DE                    DE 2008. 

 

Regulamenta os arts. 37 à 41 da Lei n
o
 11.977, 

de 07 de julho de 2009, que tratam do sistema 

de registro eletrônico no âmbito dos serviços 

de registros públicos e do acesso às 

informações de registros públicos pelo Poder 

Executivo Federal, e dá outras providências. 

 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 37 à 41 da Lei n
o
 11.977, de 07 de 

julho de 2009. 

 

 D E C R E T A : 

 Art. 1º  Este Decreto regulamenta os arts. 37 à 41 da Lei n
o
 11.977, de 07 de julho de 

2009, que tratam do sistema de registro eletrônico e do acesso às informações de registros públicos 

pelo Poder Executivo Federal, e dá outras providências. 

  Art. 2º  O sistema de registro eletrônico a ser instituído pelos serviços de registros 

públicos, de que trata a Lei n
o
 6.015, de 31 de dezembro de 1973, observará os prazos e condições a 

serem estabelecidos pelo Ministério da Justiça, com base em pronunciamentos do Comitê Gestor 

Interministerial, previsto no art. 5º deste Decreto.  

 § 1º O Comitê Gestor Interministerial de que trata o caput terá prazo de 60 dias, após 

a publicação deste Decreto, para apresentar ao Ministério da Justiça as primeiras deliberações 

tratando dos prazos e condições a serem seguidos pelos serviços de registros públicos, de que trata a 

Lei n
o
 6.015, de 31 de dezembro de 1973, na instituição de sistema de registro eletrônico. 

 § 2º As deliberações do Comitê Gestor Interministerial serão encaminhadas ao 

Ministério da Justiça para publicação no Diário Oficial da União e disponibilizadas na rede mundial 

de computadores, em sitio do Ministério da Justiça. 

 Art. 3º Os sistemas de registro eletrônico, os sistemas de informação, as redes de 

transmissão de dados, os sistemas de armazenamento de dados e os portais informativos e de 

serviços do registro eletrônico deverão observar os padrões de interoperabilidade definidos na 

Arquitetura de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING) e as normas estabelecidas pela 



 

 

Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

 § 1º Devem ser adotados preferencialmente padrões abertos, ou seja, aqueles que 

possibilitem a interoperabilidade entre diversos aplicativos e plataformas, internas e externas, a 

aplicação sem quaisquer restrições ou pagamento de royalties e possam ser implementados plena e 

independentemente por múltiplos fornecedores de programas de computador, em múltiplas 

plataformas, sem quaisquer ônus relativos à propriedade intelectual para a necessária tecnologia. 

 § 2º O padrão eXtensible Markup Language (XML) deve ser utilizado para 

intercâmbio de dados para todos os sistemas do registro eletrônico. 

 § 3º Devem ser observados os componentes técnicos dos segmentos de interconexão, 

segurança, meios de acesso, organização da informação e áreas de integração para governo, os quais 

serão atualizados anualmente pelo Comitê Gestor Interministerial e disponíveis no portal 

http://www.governoeletronico.gov.br/. 

 § 4º Deve ser observado o Catálogo de Interoperabilidade da e-Ping no que diz 

respeito ao padrão de dados e serviços web (webservices).  

 Art. 4º Para viabilizar o acesso às informações de registros públicos pelo Poder 

Executivo Federal fica instituída a Plataforma de Informações de Registros Públicos que 

compreende os recursos de tecnologia da informação e comunicação necessários para a recepção, 

armazenamento e transmissão de dados e informações de registros públicos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. 

 § 1º A Plataforma de Informações de Registros Públicos operacionalizará o 

recebimento e a disponibilização de dados e informações de Registros Públicos demandados por 

órgãos da administração pública federal por meio de Portal na rede mundial de computadores; 

 § 2º A gestão da Plataforma de Informações de Registros Públicos será realizada pelo 

Comitê Gestor Interministerial de que trata o art. 5º.  

 § 3º A Plataforma prevista no caput funcionará como canal único para o envio de 

informações ao Poder Executivo. 

 Art 5º Fica instituído o Comitê Gestor Interministerial, composto pelos seguintes 

órgãos: 

 I – Ministério da Justiça, que o presidirá; 

 II - Ministério do Planejamento; 

 III – Ministério da Previdência Social; 



 

 

 IV – Ministério da Fazenda; 

 V – Ministério da Saúde; 

 VI – Ministério do Desenvolvimento Agrário (INCRA); 

 VII – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI); 

 VIII – Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH); 

 § 1º  O Comitê Gestor poderá convidar para participar de suas reuniões 

representantes de outros órgãos do Poder Executivo ou de entidades representativas dos serviços de 

registros públicos.  

 § 2º O Conselho Nacional de Justiça poderá indicar representante para compor o 

Comitê de que trata o caput, tendo este as mesmas prerrogativas concedidas aos representantes dos 

órgãos listados nos incisos I a VI do caput. 

 §3º Os representantes convidados na forma do §1º não terão direito a voto nas 

deliberações do Comitê Gestor. 

 §4º O Ministério da Justiça atuará como Secretaria-Executiva do Comitê Gestor 

Interministerial. 

 Art. 6º Compete ao Comitê Gestor Interministerial: 

 I – elaborar e aprovar seu regimento interno; 

  II - estabelecer e divulgar diretrizes, normas técnicas e procedimentos operacionais 

relativos ao recebimento, processamento e disseminação de informações de registros públicos no 

âmbito do Poder Executivo Federal; 

  III - desenvolver ações visando o aprimoramento da qualidade da informação; 

 IV - instituir a Plataforma de Informações de Registros Públicos e Portal de 

Informações de Registros Públicos a ser disponibilizado na Rede Mundial de Computadores; 

  V – regulamentar a utilização das bases de dados produzidas pela Plataforma de 

Informações de Registros Públicos; 

  VI - garantir de forma permanente a consistência e integração dos diversos projetos 

de políticas públicas no uso de informações de registros públicos; 

 VII - assessorar os órgãos do Poder Executivo e Poder Judiciário no que se refere ao 

uso de informações de registros públicos; 

 VIII – interagir com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Associações 

Representativas das serventias visando propor medidas de aprimoramento da qualidade da 



 

 

informação de registros públicos;  

 IX – requisitar novas informações a serem encaminhadas pelos serviços de registros 

públicos ao Poder Executivo Federal; 

 X – deliberar sobre cronogramas e condições a ser observadas na instituição de 

sistema de registro eletrônico, pelos serviços de registros públicos de que trata a Lei n
o
 6.015, de 31 

de dezembro de 1973,; 

 XI – deliberar acerca das requisitos mínimos que devem ser atendidos na elaboração 

dos documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registros públicos, de que trata a Lei n
o
 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, ou por esses expedidos; 

 XII – dar publicidade as suas decisões, sempre que possível, pelo uso da rede 

mundial de computadores.  

 Art. 7º Os serviços de registros públicos deverão disponibilizar aos órgãos do Poder 

Executivo, sem ônus, as informações de registros públicos sob a sua guarda, resguardadas as 

garantias de sigilo previstas em lei. 

 § 1º O Comitê Gestor Interministerial definirá os dados que deverão ser 

disponibilizados e especificará a política de acesso a esses dados pelos órgãos do Poder Executivo 

Federal, pelos órgãos dos demais poderes e pelo público em geral. 

 § 2º As informações previstas no caput serão enviadas pelos serviços de registros 

públicos por meio eletrônico, conforme definição do Comitê Gestor Interministerial. 

 Art. 8º Enquanto não autorizado pelo Comitê Gestor Interministerial, ficam os 

serviços de registros públicos obrigados a continuar enviando informações diretamente aos órgãos 

interessados, nos termos da Lei, sem prejuízo do envio das mesmas informações à Plataforma de 

Informações de Registros Públicos, prevista no art. 4º. 

 Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 


