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A TÉCNICA 
 
Técnica é qualquer atividade humana que, organizada sob a 
forma de um processo ou processos, busca alcançar um 
determinado resultado. 
 
O fenômeno da “Sociedade Técnica”, construída no decorrer 
do século XX, é elemento essencial do século XXI – busca pela 
racionalidade e eficiência de todas as atividades. 
 
Há o incremento na sociedade das exigências e necessidades, 
decorrentes do crescimento populacional e da plasticidades 
do meio social. 
 
O registro de imóveis também é atividade técnica. 
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O FENÔMENO DA SOCIEDADE TÉCNICA 
 

• Decorre da Revolução Científica. 
 

• Desenvolvimento e aprimoramento tecnológico em todas as áreas do conhecimento. 
 

• A eficiência e eficácia como valor fundamental para a sociedade.  
 

• Mudança do mundo. Estamos no limiar de uma mudança social profunda e ainda 
nos falta algum grau de compreensão de sua extensão. 
 

• Relativização do conceito de privacidade 
 

• Novas ferramentas de inserção e manipulação em sistemas computacionais  de 
informações de modo massificado – o “data mining” e o “big data”. 

 
• Desumanização? 
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O SISTEMA REGISTRAL NO BRASIL 

 
• Sistema de Registros Públicos – fonte de informações de caráter pessoal e patrimonial  

 
• Por exigência da própria sociedade tecnológica, o Registro de Imóveis, assim como as 

demais atividades humanas, deve se valer dos instrumentos da mais absoluta eficiência 
e racionalidade.  
 

• Desde a sua origem tem por objetivo principal a publicidade dos atos que detém 
competência. 
 

• É instituto indispensável às sociedades liberais por ser repositório de direito 
fundamental de primeira dimensão – direito à propriedade. 
 

• Temos assim o Registro Eletrônico como o novo horizonte a ser explorado. 
 

• Surgimento de novas tecnologias que podem ser desruptivas para o sistema atual. 
 

• No Brasil, há como característica excepcional do sistema registral o seu caráter de 
serviço público delegado. 
 
 



 
• Função social do Registro de Imóveis. Há uma demanda na 

sociedade por um sistema de registro ágil e que esteja de acordo 
com as novas tecnologias. 
 

• Registro atualmente em papel e em forma narrativa 
 

• A partir da tecnologia da certificação digital (ICP) passa a ser 
possível a mutação para o sistema unicamente digital 
 

• O registro deixará de ser primariamente em papel e passará a ser 
nato-digital? – PEER – Pedido Eletrônico Estruturado de Registro 
com a apresentação de modelos de estruturação de dados em 
XML ou tecnologia superior – Recomendação nº 14/2014 da 
Corregedoria Nacional da Justiça. 
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O SISTEMA REGISTRAL NO BRASIL 
 



 
• Segurança jurídica e publicidade das relações imobiliárias. 

 
• Titulação revestida de publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. (Art. 1º da 

Lei. 6.016/73 cc. art. 1º da Lei 8.935/94) 
 

• publicidade é a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início 
de seus  efeitos externos; 
 

• autenticidade é a qualidade do que é confirmado por ato de autoridade, de 
coisa, documento ou declaração verdadeiros;  
 

• segurança é a libertação do risco, é a certeza quanto ao ato e sua eficácia;  
 

• eficácia é a aptidão de produzir efeitos jurídicos, calcada na segurança dos 
assentos ou nas informações do registro. 
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O SISTEMA REGISTRAL NO BRASIL 



Fundamentos 

• Constituição Federal – artigo 236 

• Edição da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1995 – norma 
jurídica regulamentadora do artigo 236 da Constituição. 

• Atribui  fé pública ao notário (ou tabelião) e oficial de registro, ou 
registrador. (verbis: “ Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou 
registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é 
delegado o exercício da atividade notarial e de registro”). 

• O registro de imóveis é o centro de informações sobre imóveis, 
proprietários e ônus, relativos às glebas e unidades imobiliárias de 
determinada circunscrição territorial 

• Na tradição jurídica brasileira registros e notas são considerados 
serviços auxiliares ao Poder Judiciário. 

 

O SISTEMA REGISTRAL NO BRASIL 
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• Possibilidade do Poder Judiciário emitir normas gerais, de cunho eminentemente 
técnico, regulamentando a atividade notarial e registral – Provimentos e Códigos 
de Normas. 

  
•  A competência para edição de normas técnicas se estende ao Conselho Nacional 

de Justiça (“CNJ”), órgão externo do Poder Judiciário criado pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004. 
 
 

• Novo CPC, Art. 196.  Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, 
aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais 
por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a 
incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, 
os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código.   
 

   
• Competência do CNJ também para realizar o controle da atuação administrativa 

do Poder Judiciário e revisar a edição de normas regulamentares pelas 
corregedorias locais.  
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MARCO LEGAL DO REGISTRO ELETRÔNICO 
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MARCO LEGAL DO REGISTRO ELETRÔNICO 

 
• Medida Provisória 2.200-2, de 24/08/2001 – instituiu a  Infra-Estrutura de 

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade 
e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica –  e estabelece o ITI – 
Instituto de Tecnologia da Informação como autoridade certificadora raiz. 
 

• Regulamentação da informatização do Poder Judiciário com a edição da Lei Federal 
nº 11.280, de 16/02/2006 (institui a possibilidade de realização de atos judiciais 
em meio eletrônico) e da Lei nº 11.419, de 19/12/2006 (instituiu o processo 
judicial eletrônico) que inovaram ao instituir a informatização do processo judicial. 
 

• Novo CPC traz uma seção exclusivamente para tratar  da prática eletrônica dos atos 
processuais – Arts. 193 a 199. 
 

• Da mesma forma, em todo o novo estatuto processual, verifica-se verdadeira 
preferência pelo meio eletrônico para a prática dos atos judiciais. 
 

• O marco legal para o Registro Eletrônico de Imóveis no Brasil foi a edição da 
Medida Provisória 459, de 25/03/2009, convertida na Lei Federal 11.977, de 
07/07/2009 – Lei que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida do Governo 
Federal. 
 
 



  

 
• Obrigatoriedade de instituição do sistema de registro eletrônico para todos os 

registros previstos na Lei de Registros Públicos, conforme definido em 
regulamento. 
 

• Atendimento dos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-
Brasil e arquitetura e-Ping (Padrões de Interoperabilidade de Governo 
Eletrônico). 
 

• Obrigatoriedade de recepção de títulos e fornecimento de informações em meio 
eletrônico.  
 

• Os requisitos para escrituração eletrônica dos livros de registro e backups, bem 
como os prazos para integração serão definidos em regulamento. 
 

• Disponibilização ao Poder Executivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o 
acesso às informações, conforme regulamento. 
 
 

MARCO LEGAL DO REGISTRO ELETRÔNICO 
 

Lei Federal 11.977 de  7 de julho de 2009 
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MARCO LEGAL DO REGISTRO ELETRÔNICO 
   

• Provimento 47 de 18 de junho de 2015 – Estabeleceu as diretrizes gerais 
para o sistema de registro eletrônico, regulamentando no âmbito 
administrativo a Lei Federal 11.977/2009. 
 

• Dentre as razões esposadas pela Corregedoria Nacional de Justiça está  
facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de 
imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. 
 

• Destaca a necessidade da eficácia e celeridade da prestação jurisdicional 
e do serviço público – expressão da sociedade técnica. 
 

• Descentralizou as fontes normativas para a edição de normas concretas 
destinada a regulamentar o Registro Eletrônico.  
 

• Reafirma a competência das corregedorias locais no estabelecimento dos 
requisitos de prestação do serviço pelos cartórios.  
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Provimento 47/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça 

 São serviços básicos e obrigatórios do sistema de Registro Eletrônico: 
 
a) a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico – trata-se do 
protocolo eletrônico ou e-protocolo.  
 
b) a expedição de certidões e a prestação de informações em formato 
eletrônico – atendimento ao público em geral e ao Poder Público. 
Formação de protocolos de comunicação entre as entidades públicas e as 
Unidades de Serviço Registral. 
 
 c) a formação de repositórios registrais eletrônicos para o 
acolhimento de dados produzidos e o armazenamento de documentos 
eletrônicos.  
 
d) Além dos serviços mencionados não pode deixar de ser mencionada a 
CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, regulamentada 
pelo Provimento 39/2014, de uso obrigatório por todos os registradores 
de imóveis e notários do Brasil. 
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Protocolo eletrônico 
Recepção 



Protocolo eletrônico 
Dados do contrato 



Protocolo eletrônico 
Anexos 



Certidão Eletrônica 



Repositório confiável 



CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 
www.indisponibilidade.org.br 
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Coordenação Nacional do Registro de Imoveis 

  

• Após a publicação do Provimento nº 47/2015,  o IRIB e a ARISP renovaram 
Acordo de Cooperação Técnica, firmado em 2006, com o objetivo de 
intensificar ações para a universalização do  registro eletrônico. 

 

• Em setembro de 2015, foi realizado o I Seminário Elvino Silva Filho, em 
parceria com a ABDRI e ARISP. Foi o primeiro evento brasileiro dedicado 
exclusivamente ao SREI. 

 

• O I Workshop para a Implantação do Registro Eletrônico, em abril/2016, 
registradores e empresas desenvolvedoras de sistemas de informática se 
uniram na discussão do tema. No evento, nasceram as bases para a união das 
várias plataformas em um mesmo ambiente, o Portal de Integração 
Registradores BR. 



Coordenação Nacional do Registro de Imoveis 

  
• A Coordenação foi criada em virtude do caráter de fragmentação trazido 

pelo provimento 47/2015, com potencial criação de até 27 centrais 
distintas. 
 

• Proposta do Instituto de Registro de que se criasse em nível nacional um 
órgão permanente, de caráter técnico, para fins de expedição de normas 
para o fim de que se estabelecessem padrões de interconexão entre as 
Centrais de Serviços Eletrônico. 
 

• Foi firmado em 6 de abril de 2016, em Brasília/DF, Termo de 
Compromisso entre o IRIB, ANOREG/BR e representantes institucionais 
das centrais de serviços eletrônicos compartilhados para que se levasse 
a efeito a criação do órgão de coordenação. 
 

• Referido órgão é formado por representantes do IRIB e das centrais 
estaduais e distrital de serviços eletrônicos compartilhados, 
denominado “Coordenação Nacional das Centrais de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados do Registro de Imóveis” (CONSEC - RI). 
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Coordenação Nacional do Registro de Imoveis 

  
•  Destinada a coordenar as referidas centrais visando a que se 

universalize o acesso ao tráfego eletrônico de dados e títulos, bem como 
sejam criados os padrões de interoperabilidade para a perfeita 
integração do sistema de registro eletrônico de imóveis do país. 
 

• À referida COORDENAÇÃO NACIONAL DAS CENTRAIS DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS, compete expedir normas de caráter 
técnico, com os requisitos de modelagem dos arquivos para fins de 
integração entre as diferentes centrais de serviços eletrônicos 
compartilhados; 
 

•  Será, ainda, responsável por estabelecer a documentação para fins de 
comunicação entre as diferentes centrais dos Estados e do Distrito 
Federal, com vistas a garantir a interoperabilidade entre os sistemas. 
 

• Dentre os primeiros trabalhos está a construção protocolos entre as 
diferentes centrais para o atendimento das requisições gratuitas do 
Poder Público. 
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Portal de Integração: www.registradoresbr.org.br  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   

 
 

• Em 4.5.2016, foi realizada em Belo Horizonte a primeira reunião do COMITÊ 
GESTOR das centrais compartilhadas do Registro de Imóveis, contando com os 
representantes das centrais já existentes e regulamentadas pelas corregedorias 
locais: SP, MG, DF.  
 

• Na reunião seguinte, foi ratificado o ingresso da Anoreg-MT, também já 
regulamentada por provimento local.  São as chamadas centrais pioneiras do 
SREI. 
 

• Atualmente, também estão no ar e integradas ao Portal: as centrais dos Estados 
de TO, MA e PR (centrais próprias). As centrais do ES, PE, RO funcionam em 
convênio com a de SP.  SC possui módulos próprios e outros em convênio.  

 
Próximos lançamentos: AC, AL, RJ, BA e RS. 
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Portal de Integração – Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   

• Construir meios para que as solicitações, em especial do Poder 
Público, possam ser feitas em qualquer uma das diferentes centrais 
de serviços eletrônicos compartilhados, que encaminhará a 
solicitação para a central definida ou para as demais.  

 
• Desafio maior: a interoperabilidade das centrais estaduais. Para 

isso, buscamos a padronização dos serviços básicos: pesquisa de 
bens, visualização de matrícula, certidão digital e e-protocolo. 
Somente com a uniformização será possível a comunicação entre 
centrais. 
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 Portal de Integração – Desafios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Definir e expedir requisitos de modelagem dos arquivos para fins de 
integração entre as diferentes centrais de serviços eletrônicos 
compartilhados.  

  
• Definir a documentação para fins de comunicação entre as plataformas dos 

estados e do Distrito Federal, com vistas a garantir a interoperabilidade 
entre os sistemas.  

 
• Criar grupo específico formado por representantes do IRIB, das centrais 

estaduais, dos fornecedores de serviços de informática, com o objetivo de 
elaborar MANUAL TÉCNICO, que permita a adaptação para fins de 
interoperabilidade, tanto das centrais existentes, quanto das novas centrais 
que venham a integrar a  Coordenação Nacional (grupo já instalado e 
trabalhando). 
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• Institutos relacionados mas claramente distintos. 
• REGISTRO – Instituto de valoração jurídica - indicando qual o 

objeto, a extensão e o titular da propriedade privada 
• CADASTRO – descrição física - é uma relação, um inventário, um 

conjunto de informações necessárias ao Estado para a 
consecução de determinada atividade ou interesse – atividade 
tipicamente estatal (e.g. arrecadação tributária, fiscalização 
ambiental, controle de recursos naturais). 

• Críticas ao sistema brasileiro em virtude de falta de interconexão 
entre o registro e o cadastro, 

• Busca pela estruturação de um cadastro nacional unificado, de 
caráter multifinalitário - Decreto nº 8.764, publicado no D.O.U. de 
11 de maio de 2016,  que instituiu o Sistema Nacional de Gestão 
de Informações Territoriais (“SINTER”). 

 
 

 
 
 
 
 

PROJETO SINTER 
 

DISTINÇÃO ENTRE REGISTRO E CADASTRO E OS DESAFIOS PARA A SUA 
INTEGRAÇÃO. 

 
 



 
 

PROJETO SINTER 
 

DISTINÇÃO ENTRE REGISTRO E CADASTRO E OS DESAFIOS PARA A SUA 

INTEGRAÇÃO. 
 

• A pretensão é que se integrem em uma única todos os dados registrais e cadastrais 
• A análise da estrutura de governança fundiária no Brasil expõe problemas graves. 
• Pretensão de que todos as bases cadastrais dos entes federativos estejam reunidas no 

Sinter  
• Em tese, o Sinter abre margem para a adoção de critérios de planejamento e gestão 

territorial sob a forma de cadastros temáticos 
•  Banco Central do Brasil - consulta unificada, em âmbito nacional, das informações 

relativas ao crédito e ao acesso às informações necessárias ao desempenho de suas 
atribuições.  

• Obrigatoriedade do encaminhamento por parte dos serviços de registros públicos, sem 
ônus, documentos nato digitais estruturados que identifiquem de forma imediata a 
situação jurídica do imóvel  

• Adoção de tecnologias de “big data” 
• Potencial de revolucionar o acesso à informação pessoal e patrimonial do cidadão – 

aberta a discussão acerca dos níveis de segurança necessários para a proteção da 
privacidade do cidadão 
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QUAL O PRÓXIMO PASSO PARA O REGISTRO DE IMÓVEIS? 



CONSEQUÊNCIAS 

• A implantação do sistema não será simples diante das diferentes realidades existentes no Brasil. 
 

• Aumento de custo inicial – inclusão de informações no banco de dados. 
 

• Necessidade de mudanças no processo interno dos Cartórios. 
 

• Capacitação de pessoal. 
 

• Capacitação do Oficial, dos órgãos públicos, dos agentes do Sistema Financeiro Habitacional e 
Imobiliário e do Poder Judiciário. 
 

• Dúvidas do público acerca da segurança sistêmica. 
 

• Aumento da segurança das informações. 
 

• Diminuição do erro e de risco com a automação dos processos internos dos cartórios. 
 

• Diminuição do custo econômico e ambiental. 
 

• Prestação de um serviço público de melhor qualidade – bom serviço cria necessidade. 
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Total de Títulos: 12.979 

Total de Certidões: 21.823 



 
 

MUITO OBRIGADO! 
 
 

  
 

Contatos:  
frederico@1rirp.com.br  

 
 
 
 

registradoresbr@irib.org.br 
 

IRIB – Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 
 

SEDE:  
Av. Paulista, 2073 - Horsa I - Conjuntos 1.201 e 1.202 - Bairro Cerqueira Cesar  
CEP 01311-300 - São Paulo/SP, Brasil 
(11) 3289-3599 | (11) 3289-3321 
irib@irib.org.br  
 
REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA: 
SRTVS Quadra 701 - Cj. D, Bl. B - salas 514 e 515 | CEP 70340-907- Brasília/DF, Brasil 
(61) 3037-4311| irib.brasilia@irib.org.br | contato@irib.org.br  
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