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SREI e a importância  
da regulação  
em âmbito nacional
Antônio Carlos Alves Braga Júnior 
Juiz Substituto em Segundo Grau do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Convidado a proferir a palestra magna do 36º Encontro Regional 
dos Oficiais de Registro de Imóveis realizado pelo IRIB em São 
Paulo (26 e 27/10/2017), o doutor Antônio Carlos Alves Braga 
Júnior falou do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis 
(SREI) e da importância da regulação em âmbito nacional. 
E apresentou o Operador Nacional do Registro de Imóveis 
Eletrônico (ONR) como um ambiente de integração, o “regente 
da orquestra” cuja função é trabalhar para os registradores 
imobiliários. Esclareceu, ainda, que o ONR é construído pelos 
registradores para atuar em favor deles mesmos. 

V
amos falar sobre a recente história da Lei de 
Regularização Fundiária e abordar o registro 
eletrônico de imóveis, que está intimamente re-
lacionado a essa questão. 

O Ministério das Cidades editou a Portaria nº 
326, de 18 de julho de 2016, assinada pelo ministro 
Bruno Araújo, instituindo o Grupo de Trabalho Ru-
mos da Política Nacional de Regularização Fundiária 
(GTRPNRF), com a finalidade de debater propostas 
de alteração do marco legal de regularização fundi-
ária e definir diretrizes e metas para a Política Nacio-
nal de Regularização Fundiária.

Esse grupo tinha dezesseis integrantes, entre 
os quais o doutor Flauzilino Araújo do Santos, o dou-
tor Marcelo Berthe e eu, além de outros integrantes 
das mais variadas áreas e localidades do Brasil, para 
executar essa tarefa gigantesca. O prazo era de ses-
senta dias para concluir os trabalhos e apresentar 
uma proposta de medida provisória que desembo-
cou na Medida Provisória 759, depois convertida na 

Lei 13.465, de 11 
de julho de 

2017.

Num primeiro momento reunimos tudo o que 
havia de legislação relativa a regularização fundi-
ária no Brasil e o que era preciso para modernizar. 
O maior problema é a existência de 30 milhões de 
habitações irregulares. É algo como 100 milhões 
de pessoas, metade do Brasil. A maior parte desses 
imóveis é impossível de regularizar com as ferra-
mentas jurídicas disponíveis. O sistema jurídico é 
robusto, clássico, confiável, mas não atende a uma 
realidade premente. As situações são as mais varia-
das, incluindo os morros na cidade do Rio de Janeiro. 

Em 2011, o desembargador Marcelo Berthe e eu 
sobrevoamos de helicóptero a cidade de São José do 
Rio Preto. Sobrevoamos 108 bairros derivados de 
108 empreendimentos imobiliários irregulares. Imó-
veis muito bem delimitados, em formatos regulares, 
murados, construções de alto padrão, verdadeiros 
bairros em uma das mais ricas cidades do Brasil. O 
município quis muito regularizar esses 108 empre-
endimentos, mas não detinha as ferramentas neces-
sárias para isso. 

Esse era o cenário que tínhamos. Inúmeras 
obras, empreendimentos habitacionais recém-en-
tregues do Programa Minha Casa, Minha Vida, edi-
fícios construídos, documentos entregues aos titu-
lares dos programas de habitação, porém, tudo sem 
registro e sem possibilidade de registro. 

A impossibilidade de registro se deve às mais 
variadas situações. Podia, eventualmente, haver ali 
uma ocupação consolidada há muito tempo. O po-
der federal removeu as pessoas, construiu os em-
preendimentos, financiou e pagou. A população 
foi realocada em sua moradia, recebeu os docu-
mentos do governo federal relativos a essas uni-
dades. Mas nada tinha registro. E não era possível 
registrar. No registro aquilo era titularidade priva-
da. E não havia desapropriação. Nessas situações, 
o Estado sempre se questiona: como desapropriar 
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algo e pagar indenização para alguém que já per-
deu a propriedade por usucapião? A área está to-
mada há décadas. Isso é incorrer em improbidade 
administrativa. Ou seja, a área é privada, tem uma 
destinação pública, porém não é possível ingressar 
no registro. Como fazer? 

O desembargador Marcelo Berthe e eu discu-
tíamos como fazer para modernizar o sistema. Eu 
me surpreendo seguidamente com a visão, a inteli-
gência e a argúcia dele para conceber e compreen-
der situações. Ele traz soluções de maneira muito 
corajosa e inovadora. Foi isso que ele trouxe para 
a reunião, ou seja, não importa se a área é pública 
ou privada. Sendo uma situação consolidada, assim 
reconhecida de maneira objetiva, com mecanismos 
seguros, o poder público fica autorizado a promo-
ver a regularização. Nós procuramos vários colegas 
especialistas do direito civil para conferir se aquela 
iniciativa era sustentável. No entanto, se não fizer-
mos algo ousado, ficaremos com os 30 milhões de 
imóveis aguardando para sempre a regularização. 

Imaginem o não-impacto econômico de 30 mi-
lhões de habitações irregulares sem condições de 
transferência, de negociação formal. E quando se ne-
gocia, a transação é feita na mais absoluta informalida-
de, sem nenhuma garantia de direitos dos herdeiros.

Imaginem a subtração de efeito econômico que 
isso tem. Quantas posições saltaríamos na lista dos 
países mais ricos do mundo? Quantas posições subi-
ríamos, se essa enormidade de imóveis pudesse ser 
incluída na economia formal? 

Foi a partir desse cenário que se abriu um novo 
espaço para a discussão do tema. Com muito cus-
to, e superando todo o trânsito político que envolve 
essa questão, o grupo conseguiu alcançar a Medida 
Provisória 759, de 22 de dezembro de 2016. 

SREI – Sistema de Registro Eletrônico 
de Imóveis: necessidade de regulação 
em âmbito nacional

O SREI é um tema que foi resgatado. Já havia 
sido tratado na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, que 
dispôs sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida. 
Por que o registro eletrônico foi tratado novamen-
te, agora em lei de regularização fundiária? O que o 
registro eletrônico tem a ver com isso? Tudo a ver. 
Se não tivéssemos levado o tema à regulamentação, 
outra regularização viria porque o tema estava fer-
vilhante. 

O incremento da regularização fundiária de-
pende da criação de mecanismos de controle e 
fiscalização que permitirão saber quais municípios 
estão de fato implementando a regularização, se os 
Estados estão apoiando seus municípios, ou se é a 
iniciativa privada que está à frente da regularização. 
A criação desse mecanismo de controle está a car-
go do Poder Executivo. Todas essas questões foram 
discutidas em âmbito federal porque o problema é 
nacional. Mais uma vez nos deparamos com a pos-
sibilidade indesejável de ver a atividade extrajudicial 
sendo gerida no âmbito do Poder Executivo. Quando 
surgiu esse questionamento dissemos que nenhuma 
figura deveria ser criada no âmbito do Poder Exe-
cutivo porque já havia solução para esse problema 
desde 2009, que é o Sistema de Registro de Imóveis 
Eletrônico. O SREI está em fase de implantação. Al-
gumas partes estão sendo aplicadas, mas ainda há 
um longo trabalho. 

A questão toda está na necessidade de regu-
lação em âmbito nacional. Nós estamos falando de 
governo federal, de recursos federais, de uma Me-
dida Provisória. 

Mais uma vez nos vimos diante de um vácuo 

que é a ausência de integração dos Registros de Imó-
veis em âmbito nacional. O ferramental aplicado não 
avançou o suficiente. Faltou ousadia para fazer aquilo 
que os tabeliães de notas e os registradores civis já 
fazem desde 2012, e os cartórios 
de Protesto e de Títulos e Docu-
mentos estão constituindo, que 
são as estruturas nacionais in-
tegradas. O Registro de Imóveis 
está ficando para trás. Há quase 
uma década discutimos o tema 
da necessidade de uma integra-
ção nacional. 

ONR é o órgão 
integrador das  
centrais estaduais

O serviço extrajudicial pre-
cisa se posicionar e ocupar o seu 
espaço no plano nacional. Para isso precisamos de 
uma estrutura nacional de integração que é o ONR, 
Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrôni-
co. 

É o extrajudicial que precisa se posicionar no 
plano nacional. Essa iniciativa não pode partir do Po-
der Executivo. É o registro imobiliário que tem que 
fazer a sua estruturação nacional, impor sua presença 
no plano nacional. O diálogo necessário tem que ser 
feito com o Poder Judiciário, não com o Executivo.

Por que o Registro de Imóveis não pode povoar 
uma base nacional a exemplo do que vem sendo fei-
to pelas demais especialidades desde 2012? Talvez 
até uma estrutura mais robusta, uma pessoa jurídica 
com essa finalidade? 

O ONR vai substituir a atividade registral? Não, 
de maneira nenhuma. Vai suprimir as centrais esta-

duais? De maneira nenhuma. Vai reduzir ou eliminar 
a atividade administrativa das Corregedorias Gerais? 
Não, nem se quisesse poderia fazer isso. 

O ONR vai servir de ca-
mada de integração. Na pi-
râmide normativa ocupam 
o primeiro plano a Consti-
tuição Federal e legislações 
federais, seguidas das legis-
lações estadual e municipal, 
a que todos estamos sujeitos. 
Logo abaixo está posicionada 
a estrutura administrativa, ou 
seja, as normas administra-
tivas, decisões, resoluções e 
provimentos da Corregedo-
ria Nacional de Justiça. Em 
seguida, as normas adminis-
trativas dos Estados, às quais 
estamos sujeitos, Correge-
dorias Gerais e provimentos. 

Abaixo disso é que estão as normas operacionais. Ou 
seja, é abaixo dessas três camadas que se operará o 
SREI no Brasil. 

O ONR não substitui e nem suprime nenhuma 
dessas camadas legislativas. Jamais algum provi-
mento da Corregedoria ou do CNJ seria capaz de 
prover normas operacionais com a agilidade neces-
sária. Para isso é preciso uma atividade permanen-
te para definição de protocolos, modelos, sintaxes, 
regras que jamais uma Corregedoria Geral poderia 
operacionalizar. O serviço extrajudicial não pode es-
perar sempre que as demandas sejam transforma-
das em provimentos. Toda mudança legislativa afeta 
de alguma maneira o sistema. Não se pode esperar 
um provimento da Corregedoria a cada alteração. 
Precisamos de agilidade. Precisamos de dinamismo. 

Portanto, o ONR é o órgão integrador das cen-
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são as estruturas nacionais 

integradas.”
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trais estaduais. O ONR não faz 
registro. O ONR é o regente 
da orquestra. O regente não 
toca nenhum instrumento na 
orquestra, a não ser situações 
excepcionais, como Daniel Ba-
renboim que toca piano e rege 
a orquestra ao mesmo tempo. 
Ele é o regente, ele é que dá a 
marcha, ele dá o andamento, a 
entrada, a intensidade. Ele faz o 
ajuste para que o conjunto dos 
músicos execute aquela peça 
de maneira impecável. Todos na orquestra sabem 
tocar, todos conhecem a partitura, sabem executar 
a música, mas não terão nunca uma noção plena do 
conjunto. Por que os regentes são tão valorizados no 
mundo? Porque é a presença deles que dá autoria à 
orquestra. Esse é o papel do ONR, a sua função é tra-
balhar para os registradores. O ONR é construído pe-
los registradores para atuar em favor deles mesmos. 

Teoricamente é possível haver uma integra-
ção nacional dos Registros de Imóveis sem o auxí-
lio desse regente integrador. Na prática isso jamais 
ocorrerá. O que o registrador vai atender primeiro? 
A sua demanda local, a demanda da central esta-
dual ou a demanda das demais centrais espalhadas 
pelo Brasil? Que tempo terá o registrador para ali-
nhar a sua atividade a uma orientação que abranja 
as centrais de outros Estados? E as centrais esta-
duais, que recursos terão para fazer os devidos ali-
nhamentos? 

O Judiciário sempre esteve no fim da fila em 
tecnologia. Mudamos de posição radicalmente e 
hoje somos condutores. Hoje se discute inteligência 
artificial no Judiciário. O processo digital é um fato. É 
obvio que ainda há grande desalinhamento no Bra-
sil, mas temos 100% de varas digitais no Estado de 

São Paulo. Desde o início de 
2016, todos os processos que 
ingressam na Justiça paulista 
são digitais. 

ONR: um ambiente de 
integração, o provedor 
de instruções, o 
regente da orquestra

Portanto, poder contar 
com essa fonte única prove-

dora de normalização técnica, instruções e orienta-
ções vai facilitar demais. Hoje o escrivão do cartório 
judicial já não tem mais a série de problemas que o 
preocupava. A guarda do processo, a conservação, 
não são mais problemas graças a uma estrutura 
macro governada, pelo tribunal, que elimina várias 
tarefas nesse processo. Imaginem os senhores es-
tarem aliviados de uma série de atividades. 

Em termos de investimento financeiro, ima-
ginem se o tribunal disponibilizasse um orçamen-
to anual de Tecnologia da Informação (TI) para os 
2.500 magistrados da ativa no Estado de São Pau-
lo. Imaginemos uma verba de 400 mil reais por ano 
para cada magistrado investir em TI, possibilitando 
a integração com outras varas, câmaras, com o STJ, 
STF. Considerando o salto recente dado pela Justiça 
do Estado de São Paulo em termos de informatiza-
ção, o que seria possível fazer a partir desse forma-
to de gestão descentralizada?

Da maneira pulverizada como foi feito, eu 
calculo um décimo do que foi feito. Tivemos uma 
situação semelhante anteriormente a 2012, quan-
do aconteceu a unificação de sistemas no Tribunal. 
Tínhamos doze sistemas informáticos de primeiro 
grau absolutamente isolados, que não conversa-

“Com o mesmo regente 
e a mesma partitura,  

a sinfonia será executada 
magistralmente. É isso  
que esperamos para o 

Registro de Imóveis, que 
ocupe sua posição no 
cenário nacional.”

vam entre si. A conversa se dava através do papel, 
o que havia era o acompanhamento do sistema 
eletrônico. Havia doze sistemas em primeiro grau e 
cinco sistemas em segundo grau. A Emenda 45 pos-
sibilitou a unificação dos Tribunais de Alçada com os 
Tribunais de Justiça, porém cada um deles manteve 
o seu sistema. 

O Tribunal de Alçada Criminal manteve seu sis-
tema e tornou-se seção criminal. O 1º Tribunal de 

Alçada manteve seu sistema e tornou-se DP2. O 

2º Tribunal de Alçada também continuou operando 

com seu sistema após ter se tornado DP3. O Tribunal 

de Justiça manteve os seus vários sistemas, enfim, 

ninguém mexia em nada. Hoje, todas as unidades ju-

diciárias do Estado de São Paulo estão integradas em 

um único sistema. Imaginem o que isso representa 

de alívio para a atividade judiciária. Imaginem o salto 

tecnológico que sofremos. 
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Isso é o que vislumbramos para o ONR. Que seja 
um ambiente de integração, provedor de instruções, 
o regente da orquestra. Queremos que todos se vi-
rem para o ONR, seja de forma direta ou por inter-
médio de sua central estadual. Do contrário, o que 
vejo é uma montanha com várias pessoas em vol-
ta, em diferentes níveis, tentando escavar um túnel 
para encontrar-se no meio. Há uma chance de isso 
dar certo e bilhões de chances de dar errado. 

Com o mesmo regente e a mesma partitura, a 
sinfonia será executada magistralmente. É isso que 
esperamos para o Registro de Imóveis, que ocupe 
sua posição no cenário nacional. 

Riscos e ameaças à atividade  
registral imobiliária  

No que diz respeito aos possíveis riscos, o que 
poderá ocorrer se os Registros de Imóveis não pro-
moverem a integração plena dos seus sistemas no 
plano nacional? 

O comando normativo existe desde 2009 e 
nada foi feito até hoje. Essa situação pode continuar 
por mais cinco anos, dez anos, e nada ser resolvido 
a esse respeito. 

A implantação do ONR é apenas o começo, ou 
melhor, algo aquém do começo, uma entidade co-
ordenadora de instruções e orientações. Tudo mais 
ainda está por construir. 

É claro que nós temos um modelo1, o SREI. En-
tretanto, para torná-lo realidade não basta chamar 
uma empresa de software para começar a construir. 
Precisamos de um projeto. Precisamos determinar o 
objetivo, a implantação, o nível em que será implan-
tado o SREI.

Hoje, o Registro de Imóveis se encontra no pa-
tamar da mera troca de documentos e dados entre 
os Registros de Imóveis por meio das centrais atuais. 
É isso que queremos ou a escrituração eletrônica e 
a integração plena que é para onde o Registro Civil 
está caminhando? Não é de hoje que o Registro Civil 
experimenta essas novas tecnologias. Já está testan-
do o livro eletrônico. E faz tempo. 

Qual o nível de automação, de tecnologia digital, 
de integração, de transformação digital que preten-
demos para o serviço extrajudicial? Essas respostas 
cabem ao serviço extrajudicial, não ao Judiciário ou 
ao governo federal. É o Registro de Imóveis que deve 
se incumbir de fazer um projeto, estabelecer os ob-
jetivos e os recursos necessários para almejar esse 
resultado. Determinar a infraestrutura e as ferra-
mentas que garantirão a segurança da informação, 
além dos prazos para a execução do projeto. Esse 
projeto ainda não existe, tudo terá que ser construí-
do. E a única forma possível é por meio de um órgão 
órgão coordenador. 

Quando eu vejo a trajetória pela qual passou o 
Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2011, com ape-
nas 2% de varas digitais; quando vejo a revolução, o 
tsunami que aconteceu dentro do tribunal durante 
esse período; nesse momento eu vejo o quanto é 
grande a tarefa do serviço extrajudicial. 

Eu pergunto se existe alguma possibilidade de 
as coisas continuarem do jeito que estão. O registra-
dor de grande porte que está em uma capital ou uma 
grande cidade com muito movimento imobiliário tal-
vez não tenha muito com o que se preocupar porque 
vai continuar tendo meios e recursos para sustentar a 
sua atividade, enfrentar crises, oscilações e as amea-
ças de interferência no serviço. Nós estamos vendo a 
presente tentativa de intervenção pelo Poder Execu-

tivo, que sempre vê a questão 
imobiliária como um problema 
relevante e tenta, a todo custo, 
interferir nesse cenário para 
criar mecanismos de controle 
e de automação dessa tarefa. 
E isso é imediato. Basta o go-
verno federal pensar em um 
programa, o Executivo imedia-
tamente pensa na criação de 
um sistema. Isso é intuitivo. Se 
os registradores ainda não têm 
respostas, eles terão.

Já o registrador de médio e pequeno porte – 
90% a 97% das serventias no Brasil – tem com que 
se preocupar. Nesse caso específico não estamos 
mais falando de riscos, mas de situações concretas, 
com vários exemplos. 

1- A atividade de delegação é constitucional e 
dificilmente haverá uma emenda constitucional 
para alterar essa disposição na Constituição. No 
entanto, há um grande risco em se permitir que 
alguém mais faça aquilo que é de competência 
exclusiva dos registradores. Ou seja, é perfeita-
mente possível que algumas de suas atividades 
e atribuições possam ser desempenhadas por 
terceiros, podendo ser o governo federal, es-
tadual ou mesmo uma entidade privada, como 
vemos atualmente.

2 – Outro risco é o serviço extrajudicial se tor-
nar facultativo. Hoje o serviço é obrigatório, 
mas, e se alguns aspectos da atividade se tor-
narem facultativos por lei? 

3 – Uma terceira ameaça é a possibilidade de 
os atos se tornarem gratuitos. Isso nos é fami-
liar. Já vimos isso acontecer. 

Se essas três possibilidades ou qualquer uma 

delas ganhar volume, a ativi-
dade registral estará em risco. 
Talvez um registrador de gran-
de porte não chegue a sofrer 
com isso, mas o registrador 
de médio e pequeno porte so-
frerá sério comprometimento 
financeiro. 

Como fazer frente a isso, 
ingressar na nova economia e 
ocupar esse espaço? 

Como ingressar na 
transformação digital sem abrir mão 
da segurança? 

Eu participei de um evento do Gartner Group, 
uma consultoria mundial de tecnologia que orien-
ta empresas e governos na tomada de decisões 
na área tecnológica. O Tribunal de São Paulo é um 
cliente do Gartner. Discutimos uma série de ques-
tões que envolvem grandes decisões nessa área, 
se migraremos para cloud computing; se a nuvem 
privada que utilizamos é de fato o caminho; se é o 
caso de construirmos outro datacenter; se utiliza-
remos a inteligência artificial e por onde começar; 
em que momento devemos partir – e não se – para 
a cyber segurança. 

Até pouco tempo atrás o governo não era alvo de 
ataques cibernéticos e não nos preocupávamos com 
isso. Hoje, o governo, o Tribunal de Justiça, órgãos pú-
blicos, todos são alvos de ataques cibernéticos. 

Não podemos abrir mão da segurança com in-
teligência artificial, precisamos nos antecipar ao ata-
cante e descobrir como ele pensa. Precisamos de um 
sistema inteligente que monitore tudo o que acontece 
na rede e possa detectar o primeiro sinal que foge ao 
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“Nós estamos vendo  
a tentativa de intervenção 

pelo Poder Executivo, que vê 
a questão imobiliária como 
um problema relevante e 

tenta, a todo custo, interferir 
para criar mecanismos de 
controle e de automação 

dessa tarefa.”

1 NE: A especificação está feita. Para consultá-la v. https://goo.gl/vNncaK 
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padrão. É preciso saber de onde vem o ataque, se é 
em todo o Estado ou em uma só comarca, se em algu-
mas varas, ou numa única vara de modo concentrado. 
É preciso detectar o quanto antes para que possamos 
agir também rapidamente. Se for o caso, isolar aquela 
comarca como ocorreu quando o WannaCry atacou 
mais de cem países. Nesse caso nos saímos mui-
to bem, perdemos somente 1500 máquinas porque 
nossa equipe estava atenta aos sinais, aos chamados 
que informavam problemas de todo tipo: computador 
bloqueado, mensagem esquisita, etc.

O espalhamento era lateral, o usuário recebia 
um e-mail e clicava numa espécie de “clique aqui 
e baixe o documento”. Em seguida, o script tomava 
conta da máquina e automaticamente começava a 
atacar as máquinas ao lado. Somente no prédio onde 

instalada a Seção de Direito Privado, 600 máqui-
nas foram tomadas enquanto no restante do Estado 
muita gente nem soube do ocorrido. E isso foi detec-
tado como uma mudança de padrão, algo que não 
era para acontecer naquele horário e naquele dia. 

A inteligência artificial vai detectar os mínimos 
abalos sísmicos e avisar sobre os riscos iminentes. 
Se for o caso, tira o sistema do ar até saber exata-
mente o que acontece. Vamos precisar recorrer à 
inteligência artificial. Não podemos correr o risco de 
o serviço ser inviabilizado por dias. 

É atordoante o tema da transformação digital. 
Muita coisa está acontecendo. O maior estresse do 
nosso CIO – Chief Information Officer é o grande nú-
mero de opções em ferramentas e soluções tecno-

lógicas. Ele tem que escolher um caminho, não pode 
errar nessa decisão e, se errar, consertar rapidamen-
te. É muita informação.

Atualmente existe a base instalada mundial de 
tecnologia. A difusão da tecnologia depende da co-
nexão entre os computadores. Em 1997 se dava o 
início da internet no Brasil e poucos eram os compu-
tadores interligados. Hoje são 3,7 bilhões de usuários 
conectados à internet e 50% desse acesso é feito por 
computação móvel, por celulares. São 3,7 bilhões de 
usuários conectados em uma mesma rede, o que é 
muito difícil, porque é preciso passar cabo submari-
no, ligar todos os continentes, fazer a rede de super-
fície e a malha final, que é a antena ligada ao nosso 
celular que nos conecta com o mundo. Isso tudo é 
muito trabalhoso e requer muito investimento. É a 
parte material da coisa, a distribuição de computa-
dores, de meios de acesso. 

A essência do Registro de Imóveis 
é a qualificação do título, que exige 
conhecimento jurídico, interpretação, 
compreensão, raciocínio e lógica

Dois estudantes em qualquer garagem de qual-
quer lugar do mundo podem criar uma aplicação e jo-
gar na rede. Em quinze dias, com um custo muito bai-
xo, obterão 50 milhões de usuários no mundo. Essa 
é a nova economia. Esse cenário é absolutamente 
diferente de tudo que já existiu. Milhões de ideias sur-
gem todos os dias, mas apenas algumas são grandes 
ideias. Essa grande ideia se dissemina rapidamente e 
em pouco tempo poderá estar em uso no mundo in-
teiro em substituição às atividades tradicionais. 

Não é desejável, entretanto, que haja substi-
tuição da essência de determinadas atividades. A 
essência da atividade dos Registros de Imóveis é a 

qualificação do 
título. É uma ati-
vidade intelectual, 
suprema, que exi-
ge conhecimento 
jurídico, interpre-
tação, compreen-
são, raciocínio e 
lógica. É uma ati-
vidade que todos 
os dias se coloca 
diante de situa-
ções novas, mui-
tas sem respostas 
ainda, ou, ao con-
trário, com várias 
respostas, tudo a demandar um trabalho humano 
extremamente especializado e delicado.

Há sistemas de automação de decisões padro-
nizadas no Judiciário, mas é óbvio que ninguém quer 
que seu processo seja objeto de uma decisão padro-
nizada e automatizada. Esse é o elemento que não 
pode e não deverá ser substituído. O que não é uma 
atividade essencial pode e deverá se beneficiar da 
mudança tecnológica.

No Judiciário estamos caminhando para a auto-
mação da decisão judicial. Algumas atividades não 
decisórias estão sendo suprimidas, o que não signi-
fica dizer a diminuição da equipe responsável pela 
análise do processo. A decisão judicial ainda deman-
da um juiz e uma equipe de analistas do processo 
até a decisão final. A ideia é permitir ao magistrado 
produzir um número maior de decisões conforme 
exige a demanda.

Ainda não usamos a inteligência artificial, mas 
um código de automação. Toda hora ocorre a atuali-
zação do sistema para inclusão de um novo módulo 
de automação. Isso já é realidade. 
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“Milhões de ideias 
surgem todos os dias, 
mas apenas algumas  

são grandes ideias.  
Essa grande ideia se 

dissemina rapidamente e 
em pouco tempo poderá 
estar em uso no mundo 

inteiro em substituição às 
atividades tradicionais.”
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O próximo passo é fazer a automação do pro-
cesso por meio da inteligência artificial. Estamos tes-
tando um assistente digital que tem por finalidade a 
classificação dos processos. O sistema lê todo o pro-
cesso. Foi usado como exemplo um processo crimi-
nal relativamente a um furto qualificado, envolvendo 
três autores. Em grau de recurso, o processo foi lido 
pelo sistema de inteligência, que detectou, na leitura 
das peças, a ação de furto e abuso de menor. Fica-
mos espantados. Em nenhum momento se cogitou 
o abuso sexual de menor naquela ação. O processo 
foi denunciado como furto, julgado como furto, re-

corrido como furto. Não havia inquérito, ninguém 
esperava encontrar no meio de um depoimento de 
furto a informação de que o réu no processo de furto 
abusava das duas filhas, de 4 e 6 anos. 

O sistema de inteligência detectou o abuso não 
porque entende de processos, mas porque o siste-
ma entende de padrões. O sistema apresenta as pa-
lavras mais relevantes. Nesse caso específico, o sis-
tema revelou ao ser humano que havia outra palavra 
para análise, abuso.

Transformação digital e a nova 
economia: a maior dificuldade é 
pensar de maneira diferente

É diante dessa realidade que nos colocamos. 
Detalhe: aplicação de inovação tecnológica não 
significa transformação digital. Você pode comprar 
tudo o que há de mais moderno em tecnologia, mas 
isso não significa que você ingressou na nova eco-
nomia, na transformação digital. Para isso acontecer 
é preciso que haja uma mudança no funcionamento 
do modelo administrativo. E essa é uma das nossas 
maiores dificuldades, pensar de maneira diferente.

Um exemplo é a cooperativa de táxi e o Uber. 
A cooperativa de táxi é tradicional. Tem aplicativo, 
tem tecnologia, tem rede, pode dar nota, mas é uma 
cooperativa de táxi. Como transformar a cooperati-
va em um modelo Uber? Mudando totalmente o seu 
conceito administrativo. Na essência, não houve ne-
nhuma mudança, é um automóvel com um motoris-
ta fazendo transporte de pessoas. O serviço é o mes-
mo. A entrega é mais ou menos a mesma. O modo de 
fazer, entretanto, mudou radicalmente. 

O tradicional é varrido pela mudança de concei-
tos. A Airbnb varre o sistema tradicional. Hoje, pelo 
celular, é possível comprar passagens, hospedagens, 

passeios, fazer todo o serviço 
de uma agência de viagens. O 
serviço é o mesmo, o que mu-
dou é a maneira de realizá-lo. 
É na mudança do modelo ad-
ministrativo que precisamos 
pensar seriamente. O Judiciá-
rio tem muita tecnologia, mas 
pouco mudou o seu modelo 
administrativo. 

Retomo o ponto inicial 
para dizer que estamos vi-
vendo uma crise que não vai 
durar para sempre. Nenhuma crise dura para sem-
pre. Assim como nenhum período de bonança dura 
para sempre. O Brasil vai voltar a crescer, vai crescer 
muito. É um país grande e o nosso potencial é gigan-
tesco. 

Precisamos propiciar um ambiente favorável ao 
crescimento do Brasil, um ambiente favorável aos 
negócios. Empreender no Brasil é caro, é burocráti-
co, é desorganizado, é imprevisível, as leis mudam a 
toda hora. Se o empreendedor recebe um incenti-
vo fiscal para começar a desenvolver sua atividade, 
basta começar a ganhar dinheiro para imediatamen-
te sofrer tributação. Isso acontece o tempo todo, sa-
bemos disso. É difícil empreender no Brasil.

Nesse evento do Gartner houve a apresentação 
incrível de uma marca de roupa absolutamente revo-
lucionária do Rio de Janeiro. Um jovem inflamou a pla-
teia de 400 pessoas explicando como fazer negócios 
no Brasil. Ele dizia: “Nós não podemos mais depender 
desses caras” (do governo). “Não podemos depender 
deles para fazer as coisas, eles não vão nos ajudar. O 
Brasil tem que depender do empreendedorismo, da 
atividade privada. Ser criativo, saber se reinventar em 
cima desse cenário desfavorável e passar a depender 

cada vez menos desse modelo 
tradicional de política que custa 
a se modificar”. 

Integração nacional 
para ocupar posição 
na economia digital 

Os registradores estão 
exatamente entre o Estado e 
a atividade privada. Os senho-
res são empreendedores, são 
gestores privados, exercem 

atividade privada. E mais. Exercem atividade privada 
sobre o patrimônio, os bens, a riqueza nacional. Imó-
vel é o lastro da atividade econômica, o suporte da 
atividade econômica. O giro do dinheiro, que hoje é 
só escritural, não tem mais lastro-ouro, precisa estar 
amarrado em alguma coisa, precisa estar garantido 
em alguma coisa. O imóvel é a contraprestação des-
se dinheiro que, afinal, é apenas um número dentro 
de um sistema.

Assim sendo, quanto à dúvida “será que eu 
preciso fazer alguma coisa? Quanto eu serei afetado 
por essa transformação? Isso é custoso? Isso exige 
investimento, exige trabalho, energia? Será que não 
é melhor eu cuidar somente do meu canto aqui e 
ponto?”, creio que os senhores têm enorme respon-
sabilidade e potencial para fazer o Brasil recuperar 
posições na lista dos países mais ricos do mundo. 
Nós já estivemos em sexto lugar nesse quesito. O 
que representa, para os senhores, estarem integra-
dos nacionalmente, ocupando uma posição no cená-
rio nacional e na economia digital, fazendo a trans-
formação digital e tornando-se responsáveis por um 
degrau dessa subida do país na lista dos países mais 
ricos do mundo?

“Precisamos propiciar  
um ambiente favorável  

ao crescimento do Brasil,  
um ambiente favorável  

aos negócios. Empreender  
no Brasil é caro, é 

burocrático, é desorganizado, 
é imprevisível, as leis  

mudam a toda hora.”
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