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GT Irib/Abecip – informática no registro. 
Abordagem Preliminar – prospectando o terreno 

 
Sérgio Jacomino 

 
1. Reforma legal 

a. Modernização dos meios de registro 
b. Consagração da fé pública registral 
c. Princípio da concentração 
d. Penhora on-line 
e. Regulação uniforme – criação de um Colégio Registral com atribuições de 

regulação – agências regulatórias. 
2. Escrituras eletrônicas 

a. Mecanismo de aviso de tramitação de títulos contraditórios 
b. Escritura eletrônica – assinatura e certificação – Infra-estrutura de chaves públicas 

e privadas 
c. Transmissão de dados por redes – informação  
d. Emissão de CCI´s e custódia em sistemas Abecip/Irib 

3. Central de indisponibilidades 
a. O que é a indisponibilidade? 
b. Criação de base de dados. Infra-estrutura 
c. Acesso, povoação, atualização e baixa 
d. Interação com sistemas de RI 

4. Certidão on line 
a. Formatação das bases de dados 
b. Criação de indicadores light 
c. Requisição on line 
d. Informação registral com validade jurídica 

5. Propostas de encaminhamento 
a. Recuperação dos estudos Abecip/Irib 
b. Recuperação do PL 3057 para discussões 
c. Diagnóstico do sistema registral brasileiro 
d. Proposta de reforma legal 
e. Modelagem do sistema de troca de informações registrais 

 

1. Reforma legal. 

a) Modernização dos meios de registro. 
 
Os processos de registro mantêm-se quase incólumes há mais de um século. Desde 1846, quando 
se criou o registro hipotecário brasileiro, concebeu-se um sistema de fixação da informação em 
livros cujas referências básicas projetaram-se na legislação superveniente. Mesmo o sistema de 
matrícula, inaugurado em 1976, mantém a marca indelével dos livros fundiários e de indicadores 
que foram concebidos no século XIX. 
 
Quadro comparativo dos elementos estruturantes do registro  
 
Visão tradicional Fólio eletrônico 
Modelo descritivo do bem  Georreferenciamento e variável com a 

descrição do bem 
Especialidade: Modelo descritivo Especialidade: Modelo gráfico 
Modelo descritivo dos títulos – aspectos formais 
e materiais 

Variáveis com indicação e parametrização de 
atos suscetíveis de registro 
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Indicadores pessoal e real Superação do conceito de indicadores 
parcelares e constituição de base de dados 
integrada 

Fichas e livros indicadores Base de dados 
Livro protocolo e controle de contraditório Sistema de acesso e controle de tramitação dos 

títulos 
Ficha de matrícula como medula do sistema Migração da informação para o sistema: 

matrícula backup da informação 
Arquivos em papel e microfilme Digitalização de documentos e armazenamento 

em meios ópticos e microfilme 
Certidão em forma reprográfica (cópia da 
matrícula) 

Processamento eletrônico da informação: 
dados relevantes para a contratação segura 

Recebimento dos títulos em forma cartácea Recebimento dos títulos em forma eletrônica 
Bases de dados auxiliares local Bases de dados auxiliares remota 

(Internet/Intranet)  
Visão parcelar da informação – modelo 
atomizado 

Visão integrada da informação – modelo 
holístico 

Canais de input e output difusos Canais parametrizados 
Registros de autoria Registros Standard 
Descrição literal Variáveis 
Certidão: Output difuso: joeiramento da 
informação ou cópia reprográfica 

Certidão: Output concentrado: sistemas 
especialistas para joeiramento da informação 

Reprografia: Interpretação da situação jurídica 
do imóvel 

Sistema de depuração da informação 
juridicamente relevante 

 

b) fé pública registral 
 
O desenvolvimento do sistema registral brasileiro encontrou um sério obstáculo na década de 40, 
época em que foram vencidas as teses de Philadelpho Azevedo, Serpa Lopes, Clóvis Beviláqua e 
Lysippo Garcia, entre outros, que sustentavam a prevalência, em nosso sistema, da fé pública 
registral.  
 
No jogo da proteção ao titular inscrito (aspecto estático) ou do terceiro (aspecto dinâmico) o direito 
brasileiro, a partir de 2002, preferiu radicalizar a idéia de que o registro é dependente do título que 
o sustenta e que a aquisição a non domino, mesmo quando se dá a título oneroso e de boa-fé, não 
há de prevalecer em face do verdadeiro titular. 
 
Essa concepção é considerada imperfeita e não traz os benefícios que se esperam de um bom 
sistema registral que deve estar predestinado à proteção do tráfico jurídico imobiliário.  
 
Pode-se enunciar o princípio da fé pública registral assim: “aquele que fiado no que o registro 
publica, adquire o imóvel ou o direito, a título oneroso, e de boa-fé, fica mantido no direito”.  

c) princípio da concentração 
 
Estamos tentando construir um sistema que possa atrair todas as circunstâncias ou vicissitudes 
que podem ser opostas ao adquirente. Esse princípio nada mais é do que o princípio de 
inoponibilidade: o título não inscrito não pode ser oposto ao registrado.  
 
O registro recebe todas as constrições, onerações, restrições e demais direitos ou obrigações que 
tenham por objeto aquele determinado bem imóvel. Sejam públicas ou privadas,  judiciais, 
urbanísticas, ambientais, agrárias, administrativas, convencionais, sejam direitos com eficácia real 
(além do que tradicionalmente se inscreve no registro), todas essas circunstâncias figurarão no 
registro e não prejudicarão o adquirente. 
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Para que essas circunstâncias figurem no registro, é necessário criar uma infra-estrutura ágil e que 
sejam desenvolvidos canais de trânsito de informações entre as várias instâncias envolvidas. 

d) penhora on line de bens imóveis. 
 
A eficácia das decisões judiciais – especialmente nas execuções – tem merecido a atenção dos 
especialistas e rendido uma série de reformas legais e a fixação de jurisprudência que privilegia a 
publicidade registral no cotejo com a estrita dos distribuidores ou do processo. 
 
Para a constituição de um bom sistema de penhora on line é preciso reformar a legislação 
diminuindo as peias formais impeditivas do registro - aspectos processuais devem incumbir 
exclusivamente ao juízo: intimação do cônjuge, indicação de depositário, extensiva discriminação 
de dados replicados da matrícula (descrição do imóvel, nome e qualificação completa etc.) e 
amplificação das atribuições do registro: notificação de todos que têm direitos e interesses 
inscritos.  
 
Pela notificação de todos os que figurem no registro – credores, devedores, titulares de domínio ou 
direitos limitados – alcança-se uma publicidade autorizadora dos atos subseqüentes de 
expropriação forçosa do bem. Como desenvolvimento do princípio de fé pública registral, o terceiro 
adquirente em hasta pública fica mantido e preservado na posição jurídica, ainda que, por outra 
forma, os procedimentos da penhora, como fenômeno processual, possam sofrer alguma 
intercorrência (o exemplo do defeituoso sistema de preferências nos créditos quirografários serve 
para compreender as deficiências do sistema). 
 
Aqui também os canais de suporte da informação deverão ser construídos com a modelagem da 
informação da penhora, registro da constrição e certidão final com redução a variáveis 
perfeitamente consistidas na entrada da informação. Exemplo: Identificação da origem (juízo, 
processo, data), identificação do bem (número da matrícula ou transcrição) e nome do executado 
(com RG ou CPF somente). Presumem-se intimados o cônjuge (quando casado for). 
 

c) Regulação uniforme – criação de um Colégio Registral com atribuições de regulação – 
agências regulatórias. 
 
A carência de um sistema de regulação uniforme de procedimentos registrais é patente.  
 
Podemos aventar alguns modelos organizativos: 
 

• Conselho Federal de Notários e Registradores 
• Agências Regulatórias 
• Instâncias regulatórias federais instaladas no Conselho Federal de Justiça 
• Retorno às origens: a regulação federal 
• Auto-regulação 

 
É preciso refletir sobre as questões agudas da regulação infraconstitucional das atividades 
notariais e registrais - especialmente na vertente regulamentária.  
 
O Irib tem mantido uma reflexão sobre as quatro grandes vertentes que se originam do art. 236:  
 

a) Regulamentação das atividades e responsabilidade (§ 1), 
b) Fiscalização pelo judiciário (§ 1 in fine), 
c) Emolumentos (§ 2) e 
d) Concurso (§ 3). 
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O relacionamento dos notários e registradores com o Judiciário encontra seu núcleo duro no art. 
236, § 1. Os demais temas foram disciplinados por leis ordinárias.  
 
O que nos interessa de perto é verificar em que medida a Lei 8935/94 foi exitosa na 
regulamentação da diretriz constitucional que se refere à disciplina das atividades.  
 
Consideramos que a Lei foi infeliz. O art. 30, inc. XIV é um desastre. Para concentrar o ponto de 
vista ao máximo, pode-se dizer que o judiciário deveria ser um parceiro indispensável não na 
regulação difusa a cargo de cada juízo competente, mas na firmeza das decisões, em grau de 
recurso, da denegação ou deferimento de registro. Ou seja, quando se instaure um dissenso que 
origina uma resistência qualificada a uma pretensão de registro (ou averbação), o Judiciário seria 
chamado a decidir a causa (digo-o no sentido próprio, com discreto elastério) com o cimento da 
coisa julgada material. No mais, a lei (federal) deverá encontrar uma regulamentação minuciosa 
por decreto federal, concretizando a própria CF/88 que prevê a reserva legal para legislar sobre 
registros públicos. 
 
Outra coisa, muito distinta, seria a fiscalização dos "atos próprios", dando uma maior eficiência e 
consistência à função correcional.  
 
O fracasso das agências regulatórias 
 
Em relação ao dito Conselho de notários e registradores, gostaria de introduzir alguns elementos 
para a nossa reflexão.  
 
O Conselho de notários e registradores está sendo anunciado como uma espécie de agência 
regulatória das atividades notariais e registrais no Brasil. A advertência que se pode fazer é que a 
triste sina das agências regulatórias (Anatel, Anael, etc.), que foram concebidas como um 
importante marco regulatório de atividades essenciais, algumas a cargo da iniciativa privada, deve 
ser bem analisada, principalmente depois da investida do Executivo para lhe furtar a autonomia e 
independência, jungindo-as aos Ministérios respectivos. Ou seja, o que todos temiam está por 
acontecer: o Executivo federal mandou projeto de lei ao congresso modificando o perfil das 
agências regulatórias. O assunto virou vexata quaestio no governo e fora dele, gerando uma 
grande desconfiança do mercado. Vem bem a calhar a pergunta: será que a captura dos serviços 
registrais e notariais pelo Executivo, a largo prazo, nos interessa? Atrevo-me a acrescentar: 
interessará à sociedade? 
 
Instrumentalização política do registro 
 
A questão é a seguinte: instrumentalização política do registro. O registro deve ser independente. 
Dessa independência - inclusive em face do próprio Estado - é que depende a confiança dos 
operadores. Lembremo-nos que interagindo com o Judiciário, ao lado de quem sempre estivemos, 
é muito mais nítida a simetria de atividades homólogas; no caso específico do registro podemos 
dizer que é uma atividade de jurisdição voluntária, tutela pública de interesses particulares; o 
pronunciamento registral opera uma mutação jurídica que se aproxima de uma sentença. É muito 
mais fácil compreender e trabalhar a consolidação da independência jurídica do registrador num 
ambiente judicial do que no âmbito estrito onde viceja um administrativismo feroz.  
 
“Estadualização” do registro 
 
A "estadualização" do registro, via regulamentação pelas Corregedorias-Gerais de Justiça dos 
Estados, é histórica e apresenta aspectos positivos e negativos. Os negativos: em regra, torna-se 
praticamente impossível implementar uma política de âmbito nacional quando se deve apoiar 
procedimentos de registro em regras locais. Haverá tantos regulamentos de registro quantas forem 
as corregedorias estaduais. Tenho sustentado que a fiscalização dos serviços notariais e registrais 
pelo Judiciário é indiscutivelmente uma certificação dos nossos serviços e está bem que assim o 
seja. Coisa muito distinta é a normatização ou regulação, como se prefira. Se da CF/88 decorre a 
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regra de que compete privativamente à União legislar sobre registros públicos, logicamente que 
caberia à União regulamentar a LRP fixando balizas para o exercício, com liberdade jurídica, de 
nossas atividades. Os aspectos positivos: o Judiciário vela pela independência dos registros. Os 
registros estão sob a tutela do Judiciário e esse fato lhe empresta uma credibilidade e uma 
segurança inequívocos, além de tornar difusa a intervenção administrativa, dificultando uma 
manipulação política da instituição.   
 
Estado versus sociedade: o registro fez sua opção! 
 
Voltando ao Conselho, ainda que se pudesse conceber um organismo composto organicamente de 
forma paritária, nada impediria que essa composição fosse simplesmente rompida, depois de 
provada a concentração desse poder nas mãos de um braço do Estado.  
 
Falando mais claramente: o registro é público mas não deve servir estritamente aos interesses do 
Estado; deve projetar-se como uma cidadela fortificada da sociedade, referência de segurança 
jurídica estática (do inscrito) e dinâmica.  
 
Prós e contras do Conselho de Notários e Registradores 
 
Pode-se imaginar um cenário favorável ou uma realidade intolerável com a criação de um 
Conselho Federal com essas características (não nos esqueçamos que estamos abandonando a 
idéia dos tradicionais Conselhos Federais profissionais, que têm uma feição corporativa – não um 
corporativismo de Estado, este sim perigoso). Se de um lado poder-se-ia disciplinar e normatizar 
harmonicamente os procedimentos de registro em todo o país, acabando com as estridências 
verificadas nas normas baixadas por corregedorias locais, deve-se ponderar, de outra banda, que, 
depois de concentrado o poder regulatório nas mãos do Ministério da Justiça, uma vez aberta a 
caixa de Pandora, as surpresas poderão ser bem desagradáveis.  
 
Hefesto criou Pandora tão bonita quanto fútil e irresponsável. Quando a famosa arca foi aberta, 
escaparam os males que Zeus havia recolhido, entre outros a insanidade, o vício e a paixão tão 
tipicamente humanos. Uma vez aberta a porta para a concentração do poder regulatório nas mãos 
do Executivo, as conseqüências podem ser graves. Será que se pode romper uma tradição 
multissecular sem experimentar conseqüências? 
 
Administrativização do registro e a burocracia 
 
Finalmente, penso que deveríamos apreciar a experiência alienígena. A Direção Geral dos 
Registros e Notariado da Espanha, órgão formado por registradores e ligado diretamente ao 
Ministério de Justiça daquele país, já não dá conta das complexas questões que lhes são postas, 
de modo que os registradores conceberam um mecanismo para solução do conflito resultante da 
denegação de registro (a nossa dúvida registral) que consiste em devolver a qualificação a um 
registrador substituto, visando celeridade e harmonização de procedimentos. Para conhecer em 
detalhes a lei indico o texto sistema registral espanhol - mais agilidade e mais segurança: 
http://www.irib.org.br/notas_noti/boletimel910a.asp.  
 
Enfim, enxergo perfeitamente os benefícios da iniciativa de criação de um Conselho. Se 
pensarmos na necessidade imperiosa de interconexão dos serviços registrais como condição de 
sobrevivência num mundo globalizado, e diante da impossibilidade de um Conselho Federal de 
Registradores desligado da correia tracionada do Executivo, talvez a iniciativa seja mesmo 
necessária. Fica a advertência. 
 
Regulação federal 
 
Tenho compreendido que a “estadualização” do registro representa graves embaraços à prestação 
do serviço. A tendência discreta que se verificava no correr dos anos se acentuou a partir de 1976 

http://www.irib.org.br/notas_noti/boletimel910a.asp
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e radicalizou-se com o disposto no art. 30, inc. XIV, que dispõe que são deveres dos notários e dos 
oficiais de registro observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. 
 
Tal orientação choca-se com a regra consagrada no art. 22, XXV da CF/88 que dispõe que 
compete privativamente à União legislar sobre registros públicos. 
 
A profusão de instâncias regulatórias acarreta sérios problemas: 
 

• Assimetrias informativas 
• Fontes regulatórias dispersas e desintegradas – destruição do marco legal 
• Contradições e distorções entre as instâncias decisórias 
• Atomização do sistema 
• Recrudescimento da burocracia 
• Impossibilidade de definição de procedimentos padrão 

 
Uma saída que se poderia aventar para o impasse seria a criação de uma estrutura como a 
esboçada abaixo: 
 
 
 

 

Lei Federal 

Decreto 
federal 

Atos 
normativos 

Reforma da 6015/73 

Presidência da Rep. 

Ministério da Justiça 

Disposições gerais 

Regulamentação da 
Lei.Criação de Grupos de 
Trabalho no MJ, 
envolvendo outras 
instâncias do G. Federal 

- Portarias Conjuntas 
- Conselho paritário 
- Instância máxima de 
regulação 
- comissões permanentes 
- controle e regulação  
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Auto-regulação 
 
O Irib vem caminhando no sentido da alcançar a auto-regulação da atividade: 
 

a) Selo Irib de conformidade (CCI´s) 
b) Apreciação em tese de temas polêmicos e atuais 
c) Criação de um Conselho Jurídico para apreciar e divulgar dúvidas e questões concretas do 

mercado. 
d) Instalação de audiências públicas 
e) Participação em processos administrativos (CGJ) 

2. Escrituras eletrônicas 

Escritura eletrônica – assinatura e certificação – Infra-estrutura de chaves públicas e 
privadas 
 
O Irib integra o ICP-BR por intermédio do convênio com o SERPRO. A MP 2200, de 2001, já 
permite a realização de operações com o documento eletrônico.  
 
Falta a regulamentação da utilização dos documentos assinados eletronicamente – novamente a 
dispersão regulamentaria que dificulta uma solução homogênea. 

Mecanismo de aviso de tramitação de títulos contraditórios 
 
Embora não se recomende a adoção da chamada “reserva de prioridade” – pela possibilidade 
concreta de trancamento do registro pela atuação fraudulenta (mormente em nosso país em que 
não existe o monopólio do instrumento público), seria conveniente que se estudasse um 
mecanismo de segurança para obviar os problemas que podem ocorrer no período crítico entre a 
expedição da certidão e a realização do contrato. 
 
Notário/SFI (expediente prévio) → RI → comunica ao agente qualquer intercorrência (10 dias) 

Não prenotação 
Não impede acesso de outro documento 
Não garante preferência nem a prioridade 

 
Notário/SFI (assinatura contrato) → RI → recebe um e-mail 

Prenota o “título” 
Concede 10 dias para apresentação definitiva. 

3. Central de indisponibilidades 
 
O que é a indisponibilidade? 
 
A Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, provocou inúmeras alterações na Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional): 
 
Art. 2º A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes arts. 185-A e 191-A:   
 
Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 
bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 
indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio 
eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 
especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 
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do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem 
judicial.  
 
§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, 
devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que 
excederem esse limite.  
 
§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo 
enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade 
houverem promovido.  
 
Estimativa de feitos cíveis, execução fiscal e execução de títulos extrajudiciais (fonte:TJSP) 
 

 2003 2004 
Feitos em 

andamento 
Feitos 

distribuídos 
Feitos em 

andamento 
Feitos 

distribuídos 
Cível 3.667.899 2.183.417 4.109.726 1.670.003 

Execução Fiscal 5.967.490 1.562.817 6.461.413 1.069.505 

Execução de Títulos 
Extrajudiciais - JEC 463.156 - 477.657 - 

 
Pequeno fluxograma do procedimento de registro 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas da indisponibilidade de bens 
 

início 

Processo de 
registro 

Efetivação 
do registro 

Consulta
s 

 

saída 

Consultas: intranet & 
internet 

D 
H 

 
Z 

A B C 

 
 
Intern
et 
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a) Citação e não oferecimento de bens à penhora nem forem encontrados bens penhoráveis 
b) Decretação da indisponibilidade de bens e direitos 
c) Comunicação da decisão (meio eletrônico), ao registro público de imóveis  
d) Envio imediato ao juízo de relação discriminada dos bens e direitos indisponibilizados 

4. Certidão on line 
 
A certidão on line é uma necessidade social.  
 
Temas para debate: 
 

a) inviolabilidade de dados pessoais – acesso informatizado – massa de dados. 
b) Controle de rogação – base de dados com os dados do consulente mantido por prazo 

determinado 
c) Possibilidade de comunicação ao consultado por e-mail – alteração dos elementos 

estruturantes do indicador pessoal (e-mail); 
d) Centralização versus compartilhamento descentralizado – o modelo espanhol 
e) Constituição de base de dados light – conceito de cadastro multifinalitário 
f) Custos operacionais e investimentos contínuos em modernização – o serviço deve 

autofinanciar-se 
g) Integração parcial – cronograma de implantação 
h) Serviços delegados versus serviços estatalizados: desafios para a integração 

Formatação das bases de dados 
 
A formatação das bases de dados deve ser repensada. No conceito que vimos defendendo de uma 
base complexa de dados – destruindo a idéia de indicadores pessoal, real, protocolo etc. e 
substituindo-a por um conceito de dados interdependentes – é possível processos de combinação 
a fim de se obter uma resposta precisa qualquer que seja a pergunta.  
 
Modelo básico de uma matrícula: 
 
Elementos Situação 
Número da matrícula Invariável 
Data de abertura Invariável 
Descrição do imóvel Variável 
Registro anterior Invariável 
Títulos Variável 
Direitos (situação jurídica) Variável 
Proprietários/credores/titulares de direitos variável 
 
Típica requisição de informações – rotina de depuração de dados 
 
Elementos Situação publicidade 
Matrícula Invariável X 
Data da matrícula Invariável X 
Descrição do imóvel Variável X 
Registro anterior Invariável X 
Mutações objetivas ou 
subjetivas 1 

Variável  

Mutações objetivas ou 
subjetivas 2 

Variável  

Mutações objetivas ou 
subjetivas 3 

Variável  

Mutações objetivas ou Variável  
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subjetivas 4 
Mutações objetivas ou 
subjetivas 5 

Variável  

Mutações na situação jurídica 
1 

Variável  

Mutações na situação jurídica 
2 

Variável  

Mutações na situação jurídica 
3 

Variável  

Mutações na situação jurídica 
4 

Variável  

Mutações na situação jurídica 
5 

Variável  

Situação objetiva Variável X 
Situação subjetiva Variável X 
Situação jurídica Variável X 
 

Criação de indicadores light 
Dependendo da opção definida de organização da base de dados, o indicador que figurará no 
portal do Irib deverá ser light. Haverá: 
 

a) Nome do titular (direitos reais, ônus, restrições ou domínio) 
b) CPF ou RG do titular 
c) Indicação do cartório onde se ache a informação (com link)  

Requisição on line 
Criação de um portal.  

Informação registral com validade jurídica 
Documento eletrônico 
 
Sugestão de leitura: 
 
1) Receita para informatizar um cartório, SJ: http://www.irib.org.br/notas_noti/boletimel1359.asp    
 
2) A microfilmagem, a informática e os registros prediais brasileiros: 
http://www.irib.org.br/biblio/jacomino.asp   

http://www.irib.org.br/notas_noti/boletimel1359.asp
http://www.irib.org.br/biblio/jacomino.asp
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