


2

agritechs - Cedro Capital Agrotechs, 
Blockchain e notícias do IRIB

Reunião com entidades do agritech que manifestam interesse no Registro Imobiliário eletrôni-
co. Local: Sala Kollemata, Quinto Registro de Imóveis. 

Entrevista com Bruno Brito, da Cedro Capital
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A visão do mercado sobre  
o RI brasileiro

A
proveitei a visita e fiz um registro das im-
pressões de Bruno Brito, que são sabida-
mente imprecisas e genéricas, mas que 
expressam a impressão, que se consolida 

no mercado, de que os cartórios estão, a cada dia 
que passa, mais e mais afastados das tendências 
de uma economia integrada e digital.

SJ Qual a sua expectativa em relação ao Regis-
tro de Imóveis Eletrônico?

BB Sou um dos sócios da Cedro Capi-
tal, que é gestora de recursos e fun-

dos, entre os quais um fundo que investe em  
startups de empresas de tecnologia de for-
ma geral. Nós temos bastante interesse em 
algumas empresas do segmento de agrite-
chs (tecnologias relacionadas com o agrone-
gócio, especificamente na questão das CPRs  
(Cédulas de Produto Rural). Procuramos o Irib 
no intuito de encontrar uma maneira de facili-
tar o processo de registro das CPRs no Brasil, 
tentando trazer o processo para o ambiente 
eletrônico, de modo a torná-lo mais ágil, com 
custos mais uniformes entre os Estados, o que 
hoje efetivamente é um problema.

Agritechs – tecnologia 
aplicada no campo

N
o dia 21/3, atendendo ao pedido do cole-
ga brasiliense, Hércules Benício, recebi o 
administrador do fundo CEDRO CAPITAL 
– www.cedrocapital.com para ouvi-lo a 

respeito da expectativa que o grupo que repre-
senta tem em relação ao Registro de Imóveis ele-
trônico.

Ele fez uma breve exposição da FIP Venture Brasil 
Central, um fundo de participações que “objetiva 
investir em empresas brasileiras inovadoras loca-
lizadas na região central do Brasil”.

O que mais me chamou a atenção foi o leque de 
startups que eles financiam. Vejam aqui: http://
www.cedrocapital.com/pt/empresas-investidas/

Uma delas, a GIRA, é especializada em CPR´s. Ve-
jam o site: https://www.gira.com.br/ 

Relato esta visita aos meus pares na diretoria e 
conselho para que possam perceber o grande 
interesse que o assunto do SREI desperta em 
players de mercado.

Fiquei verdadeiramente impressionado com a 
alta tecnologia aplicada nesta iniciativa. Os cole-
gas que se dedicarem a estudar o site entenderão 
como controlam até o desenvolvimento progres-
sivo da lavoura de cada fazenda com apoio em 
informações obtidas real time por satélites e em-
prego de alta tecnologia.

Todavia, a única ponta artesanal, manuscrita, fir-
mada em papel, é a emissão da CPR e o seu re-
gistro. Vale dizer, somos a ponta que expressa um 
índice de subdesenvolvimento do Sistema Regis-
tral no ecossistema das CPRs.

http://www.cedrocapital.com
http://www.cedrocapital.com/pt/empresas-investidas/
http://www.cedrocapital.com/pt/empresas-investidas/
https://www.gira.com.br/
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SJ  Qual o maior gargalo que o senhor iden-
tifica no relacionamento dos interessa-

dos com os registros públicos relativamente às 
CPRs?

BB As CPRs são originadas através de 
uma revenda e endossadas, poste-

riormente, por uma grande trade. O maior 
problema hoje é a não uniformidade dos 
emolumentos na cobrança desses registros. 
Uma operação em determinado Estado cus-
ta x, em outro Estado dez x, ou seja, algo até 
difícil de ser explicado a um estrangeiro. Um 
outro problema é o fato desses registros po-
derem ser feitos somente de forma física no 
cartório da localidade do imóvel, com reco-
nhecimento de firma e toda a burocracia que 
faz parte desse processo. Se esse processo 
fosse digital, e houvesse uma espécie de API 
em que as startups pudessem se conectar, 
certamente traria um volume maior de ope-
rações para o registro, e haveria uma relação 
ganho a ganho para todos.

SJ   Temos verificado que as necessidades 
do mercado acabam gerando soluções 

alternativas aos registros públicos. Temos co-
nhecimento de projetos de lei que estão em 
andamento que visam substituir os tradicionais 
registros públicos por entidades registradoras. 
Como você enxerga este fenômeno e como se 
posiciona em relação a ele?

BB  A tecnologia muitas vezes atropela 
a regulação. Não tenho dúvidas de 

que, se a normatização demorar a acontecer 
no Brasil, a tecnologia virá e atropelará os re-
gistros públicos. Podemos dar como exemplo 
o setor de TVs digitais. O Brasil perdeu muito 
tempo debatendo os padrões da TV Digital, 
se era europeu ou japonês, milhões de reais 
foram gastos na construção de infraestrutu-
ra de TV Digital no Brasil e a tecnologia veio 
e atropelou essa questão. A TV Digital hoje 
está no celular, pode ser conectada através 
do Google Chrome na televisão, e sem ne-
nhum tipo de infraestrutura, com exceção do 
WIFI ou de comunicação de dados. Esse é um 
exemplo claro que aconteceu no mercado de 
Telecom. No caso dos registros, a nossa visão 
é clara no sentido de que, ou ocorre algum 
tipo de modernização no ecossistema dos 
cartórios de registro de imóveis, e também 
dos notários, ou a tecnologia, em algum mo-
mento, vai atropelá-los.
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A padronização e a estereotipação dos contratos 
do crédito imobiliário é um processo incontorná-
vel. A mutação sintática trazida pelo XML  e a auto-
matização (smart contracts) vão impactar o siste-
ma registral brasileiro. 

O modelo de Registro Eletrônico, no qual ainda 
hoje estamos imersos, se torna inadequado. 

Pensem no processo inexorável de modernização 
dos registros públicos pelos exemplos que pululam 
exuberantemente. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pe-
quenas-empresa/drei/consulta-publica-drei/
2-uncategorised/3849-consulta-03-2019-drei 

IRIB participou do seminário “Blockchain: sua inci-
dência na contratação e sua relação com o Registro 
da Propriedade” na Guatemala entre os dias 26 a 
30 de novembro de 2018 na cidade de La Antigua. 

Organizado pelo Colégio de Registradores da 
Propriedade e Mercantil de Espanha (CORPME) e 
realizado pela Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), o semi-
nário teve como principal objetivo debater a nova 
tecnologia que pode influenciar a atividade regis-
tral do mundo todo. 

 O representante brasileiro e pesquisador de no-
vas tecnologias do IRIB, Caleb Matheus Ribeiro de 
Miranda, teve importante papel no desenvolvi-
mento dos debates e discussões. Notícia no site 
do IRIB aqui. Acompanhe os vídeos aqui:

• https://vimeo.com/303587619/bce948ecb7

• https://vimeo.com/303579988/6f9890887b

• https://vimeo.com/303583621/eb9ae4b702

• https://vimeo.com/304643175/7ebcac083c 

Blockchain e novas tecnologias – IRIB na Guatemala

Registro automático e instantâneo

http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/consulta-publica-drei/2-uncategorised/3849-consulta-03-2019-drei
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/consulta-publica-drei/2-uncategorised/3849-consulta-03-2019-drei
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/consulta-publica-drei/2-uncategorised/3849-consulta-03-2019-drei
https://www.irib.org.br/
https://www.irib.org.br/
https://vimeo.com/304643175/7ebcac083c
https://vimeo.com/304643175/7ebcac083c
https://vimeo.com/304643175/7ebcac083c
https://vimeo.com/304643175/7ebcac083c
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Caros Diretores e Conselheiros.

Dando seguimento ao processo de publici-
dade e transparência das atividades da pre-
sidência do IRIB (e de seus órgãos auxiliares), 
noticio, em breve relato, os encontros e ini-
ciativas nas quais estivemos envolvidos nos 
últimos dois meses.

Saliento que todas as iniciativas (salvo as 
que se revelem sensíveis) são noticiadas or-
dinariamente no Boletim do IRIB, que deverá 
passar por uma reformulação completa para 
torná-lo mais efetivo e atraente.

SÉRGIO JACOMINO

ASSUNTO: COOPERAÇÃO ENTRE IBC E IRIB

N
esta reunião, o sócio da empresa, DANIEL 
DE PAULI, revelou que busca uma solução 
integrada e orgânica para viabilizar seus 
inúmeros negócios relacionados com o 

registro de contratos agrários. 

Ele representa algumas empresas transnacionais 
e fundos de investimento e dirige seus melhores 
esforços para tornar desimpedidos e ágeis os in-
tercâmbios entre o mercado e os registradores 
imobiliários por meio de plataformas eletrônicas. 

1  AVISO: este relatório é privativo da Diretoria e Conselho do IRIB e visa dar informações sobre as atividades desenvolvidas pelo 
Instituto. Solicitamos que este documento não seja veiculado fora do âmbito institucional. 

COMUNICADO 2/2019   |   04/4/2019

O diretor nos relatou que encontra grandes dificul-
dades para realizar negócios, obter informações 
em tempo real e que lhe deem subsídios para atuar 
com racionalidade, rapidez, modicidade, tirando 
vantagem das novas tecnologias nas suas opera-

08/02 16h - 
REUNIÃO COM IBC AGRO - Instituto Brasileiro de Certificação do Agronegócio 
(Sorriso/MT) e A7AMBIENTAL – assessoria e projetos

 
Daniel de Pauli  
(diretor comercial da IBC Agro)  
Moacir Almeida Freitas Junior  
(assessor jurídico) 
NEAR-lab IRIB.

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB1 
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D
issemos que o IRIB não detém e nem pre-
tende concentrar os dados dos registros de 
imóveis espalhados por todo o país. Foi-lhe 
feita uma rápida exposição das iniciativas 

do IRIB para implementar o SREI em todo o país 
com apoio do organismo especialmente criado 
por lei - ONR – Operador Nacional do Registro de 
Imóveis.

Segundo a engenheira mecatrônica e mestre da 
USP, Adriana Unger, coordenadora do NEAR-lab, 
“a arquitetura do SREI foi pensada para viabilizar 
a interação do registro de imóveis com entidades 
conveniadas e sistemas baseados em cadastros 
imobiliários georreferenciados. Num contexto 
como esse, a publicidade registral passaria a ser 
um serviço oferecido de modo padronizado e 
natodigital a partir da interconexão de todas as 
serventias do país e sua normalização pelo ONR, 
regulamentado pelo CNJ.

Os interlocutores manifestaram sua consternação 
com o estágio rudimentar de informatização do 
sistema registral brasileiro e se comprometeram 
a comparecer à Universidade de Coimbra para 

participar do evento Conexão Coimbra-São Pau-
lo2, o que de fato veio a ocorrer, tendo levado ao 
evento colaboradores e participado ativamente 
dos debates.

Os sócios da IBC deixaram Coimbra frustrados por 
não terem conseguido formalizar um convênio 
com o IRIB, nos termos propostos.

2  O evento - Registros públicos e as novas tecnologias da informação - realizou-se no dia 7 de março de 2019 na Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra sob a coordenação da Prof. Dra. Mónica Jardim.

ções. Relatou vários casos de entraves e gargalos 
e que não encontra receptividade em seu estado 
para veicular seus interesses.

Disse mais que contratou um engenheiro da UFMT 
e investiu grandes recursos para dotar a empre-
sa e suas coligadas de um sofisticado sistema de 
informações relativamente aos imóveis rurais 
do Estado do MT e de todo o Brasil. Na empresa, 
disse, hospedam um sistema de informações que 
concentra dados das mais variadas fontes (INCRA, 
IBGE, MDA, Instituto de Terras, etc.). 

Está interessado em investir igualmente em no-
vas tecnologias (blockchain, smart contracts, 
etc.), oferecendo seus recursos para o Instituto. 

Disse, finalmente, que o modelo de centrais esta-
duais não atende aos interesses de mercado, ten-
do buscado o IRIB para tentar viabilizar um verda-
deiro sistema de intercâmbio de informações de 
caráter nacional coordenado pelo Instituto e pelo 
núcleo tecnológico que hospeda.

O IRIB NÃO É UMA ENTIDADE “PARA-REGISTRAL”
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F 
ui procurado pelo colega MARCELO 
CLAUDIO BERNARDES PEREIRA (Im-
peratriz – MA) que me apresentou, via 
WhatsApp, ao Presidente da IBM do 

Brasil, MARCELO CESAR LYRA PORTO. Em 
breve contatos por e-mail, agendamos uma 
abordagem inicial com os dois profissionais 
da IBM que tratam diretamente do tema da 
blockchain - CARLOS L L RISCHIOTO (Block-
chain Technical Leader, IBM Cloud) e MAURI-
CIO MAGALDI SUGUIHURA (IBM Blockchain 
Services, LA Leader).

Na reunião preliminar que mantivemos com 
os dois representantes da IBM, realizada no 
dia 22/11/2018, a partir das 15h. na Biblioteca 
Medicina Animæ, logo pudemos perceber que 
a abordagem do tema da blockchain, prepara-
da pelos técnicos, era superficial e não levava 
em consideração a expertise da engenheira e 
mestre ADRIANA UNGER, nem os conhecimen-
tos técnicos e jurídicos do Presidente e do Di-
retor do IRIB, CALEB MIRANDA. 

De fato, os rudimentos da blockchain já ha-
viam sido estudados pelo NEAR em evento 
realizado no ano anterior e noticiado aqui: 
http://bit.ly/2K6U4Wq. Além disso, o Instituto, 
por seu laboratório, havia apresentado traba-
lhos sobre aplicação da BC em atividades re-
gistrais e publicado uma revista inteiramente 
dedicada ao tema e distribuído pelo IPRA-
-CINDER no Banco Mundial, em Washington 
(acesso aqui:  http://bit.ly/2OOhoa5). 

Não éramos neófitos, portanto, e a aborda-
gem foi, de fato, inadequada. Além disso, fo-
ram opostas várias objeções a respeito dos 
exemplos citados, o que levou os dois técni-
cos a suspenderem a exposição e a reagen-
darem uma nova visita, agora com um case 
que é a experiência do Cartório de Fernanda 
Leitão, do Rio de Janeiro.

COMUNICADO 2/2019   |   04/4/2019

12/02 14h -  
 Reunião com IBM e Growth Tech
ASSUNTO: SOLUÇÃO DE AUTENTICAÇÃO 
POR BLOCKCHAIN

PARTICIPANTES: 

Carlos Rischioto (IBM),  
Hugo Furtado (Growth) 
Fernanda Leitão (tabeliã),  
Sérgio Jacomino 
Caleb Miranda 
Adriana Unger 
Nataly Cruz

CONTATOS PRELIMINARES E A MUDANÇA DE ESTRATÉGIA

No dia 12/2 recebemos no NEAR-lab os acima indicados para conhecer o modelo 
de identidade digital com apoio de blockchain desenvolvido pela Growth Tech 
com suporte da IBM.

https://issuu.com/sergiojacomino/docs/revista_irib_358_rev5
https://issuu.com/sergiojacomino/docs/cinder-review_issue1_final?e=29353044/48262704
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C
arlos Rischioto (IBM) Hugo Furtado 
(Growth) e Fernanda Leitão expuse-
ram o modelo que está sendo testado 
no Rio de Janeiro e em outras cidades. 

O site é este: http://bit.ly/2FZx33w.

 Segundo os representantes da Growth Tech, 
a empresa busca promover “a realização de 
serviços cartorários em ambiente virtual, 
onde todas as transações são validadas e re-
gistradas em uma blockchain privada, forma-
da apenas por cartórios – das mais diversas 
atribuições”. 

De fato, há cartórios de notas, RCPJ, RI, dentre 
outras empresas, que são clientes da GT.

Em nossa avaliação e em linhas muito gerais, 
entendemos que o sistema, tal e como con-
cebido, não agregaria valor às atividades re-
gistrais, embora tenha sido bem desenvolvido 
e estruturado. Fernanda Leitão é uma tabeliã 

inovadora e busca modernizar o sistema no-
tarial com o apoio de novas tecnologias, o que 
é um impulso importante e necessário e muito 
valorizado pelos integrantes do NEAR-lab.

Todavia, como já destacado por nós em vá-
rias oportunidades, a tecnologia de block-
chain pode ser uma ferramenta coadjuvante 
e instrumento acessório muito interessante, 
bastante útil para o Registro de Imóveis, mas 
não pode ser considerada, em si mesma, uma 
panaceia para o sistema e com isso evitar 
todo e qualquer tipo de defeito que se impu-
te, legítima ou ilegitimamente, ao sistema. É 
muito comum que se propague a ideia de que 
a blockchain “imunizaria” o sistema registral 
contra fraudes e corrupção, além de preser-
var o conteúdo dos dados, protegendo-o de 
catástrofes naturais e de outros imprevistos 
(alagamento, incêndios, etc.).

NOTARY LEDGERS - O CASE GROWTHTECH/IBM

https://growthtech.com.br/#o-que-fazemos
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V
ale a pena assistir a sua palestra na ínte-
gra: https://vimeo.com/301823364/f698f-
3cb0a

Segundo Adriana Unger, “soluções de 
identidade digital utilizando blockchain se apre-
sentam como alternativas ao uso de certificados 
digitais e são muito promissoras para o ofereci-
mento remoto de serviços digitais com segurança 
e confiabilidade. A GrowthTech apresentou uma 
solução robusta que tem potencial para facilitar 
o acesso de usuários remotos aos serviços no-
tariais. Todavia, a aplicação da blockchain, nesse 
contexto, não contribui para a transformação di-
gital da operação interna das serventias, o que, 
no caso do registro de imóveis, é um dos maiores 
entraves para a implantação do SREI”.

Segundo Caleb Miranda, diretor do IRIB, a utili-
zação da tecnologia blockchain num contexto 
de registro de direitos reais pode se dar de três 
formas:

1
Com a criação de um repositório arquivísti-
co dos documentos em blockchain, numa 
aproximação com um sistema de registro 
de títulos o que, necessariamente, implicaria 

um enfraquecimento do princípio da legitimação, 
frente à inexistência da qualificação registral;

FERNANDO P. MÉNDEZ GONZÁLEZ,  
a convite do IRIB, fez uma elucidativa 

exposição acerca dos possíveis 
benefícios da utilização da blockchain 

como ferramenta acessória do 
Registro de Imóveis, atacando os 
mitologemas que se aninham no 

discurso de empresas que exploram 
essa nova tecnologia. 

COMUNICADO 2/2019   |   04/4/2019

https://vimeo.com/301823364/f698f3cb0a
https://vimeo.com/301823364/f698f3cb0a
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2    
Com o arquivamento das hashes dos atos 
registrais em blockchain, situação na qual 
os atributos da plataforma, especialmente 
sua imutabilidade tecnológica, são soma-

dos aos atributos do sistema de registro de direi-
tos, mantida a qualificação por um profissional do 
direito dotado de fé pública, o registrador; e

3
Com a criação de tokens representativos 
dos imóveis, que poderiam ser transacio-
nados diretamente pelas partes numa rede 
baseada em blockchain por meio da utiliza-

ção da combinação de chaves pública e privada, 
situação na qual, se ausente um terceiro garan-
tidor, poderiam surgir situações inaceitáveis do 
ponto de vista jurídico, como a impossibilidade de 
cancelamento de uma transação, de determina-
ção de sua eficácia ou mesmo a impossibilidade 
de se realizar a sucessão causa mortis por ser o 
de cujus o único detentor da chave.

E continua: “das formas em que é possível a uti-
lização da tecnologia nos Registros Públicos, 
percebe-se que o caráter dito “disruptivo” e de 
“independência de terceiros” para as transações 
realizadas na blockchain só pode ser atingido 
com o descarte dos princípios e atributos do sis-
tema de registro de direitos que são mais valio-
sos, nomeadamente: a inexistência de qualifica-
ção levaria à ausência da legitimação, e a criação 
de um sistema absolutamente independente de 
terceiros impossibilitaria a aplicação das regras 
vigentes em nosso sistema jurídico”.
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13/02  |  16h - Reunião  
Projeto Índices do IRIB - 
ASSUNTO:  ESPECIFICAÇÃO ÍNDICES E 

ESTATÍSTICAS
Nelson Lerner Barth (FGV)
Eduardo Rottmann (Contacto)
Sérgio Jacomino
Flauzilino Araújo dos Santos
Adriana Unger

Nesta reunião foram solvidas todas as dúvidas 
e questionamentos feitos pelo próprio IRIB em  
crítica ao modelo apresentado. 

14/02  |  14h30 - Reunião com 
Marilia Dreyfuss FGV - 
ASSUNTO:  PUBLICAÇÃO SOBRE REGISTRO 

ELETRÔNICO
Marilia Dreyfuss (FGV)
Sérgio Jacomino
Ivan Jacopetti
Adriana Unger

14/02  |  16h -  
Reunião com Metrica (pelo zoom)
ASSUNTO:  PROPOSTA DE PARCERIA COM IRIB E 

SOLUÇÃO DIMENSOR
Eduardo Farto (Metrica) remotamente
Sérgio Jacomino
Ivan Jacopetti
Adriana Unger 

14/02  |  17h -  
Reunião com Bruno Bioni
ASSUNTO: LGPDP NO RI

Bruno Bioni
Sérgio Jacomino
Ivan Jacopetti
Caleb Miranda
Adriana Unger
Nataly Cruz
Claudio Machado (remotamente) 

16/02  |  17h30 -  
Visita a FGV
ASSUNTO:  COOPERAÇÃO ENTRE FGV-DIREITO  

E IRIB-NEAR
Eurico de Santi (+1 pessoa)
Sérgio Jacomino
Adriana Unger
Nataly Cruz

Caros Diretores e Conselheiros, amigos e amigas.

Dando seguimento ao processo de publicidade 
e transparência das atividades da presidência 
do IRIB (e de seus órgãos auxiliares), noticio, em 
breve relato, os encontros e iniciativas nas quais 
estivemos envolvidos nos últimos quatro meses.

Saliento que todas as iniciativas (salvo as que se 
revelem sensíveis) são noticiadas ordinariamen-
te no Boletim do IRIB, que deverá passar por uma 
reformulação completa para torná-lo mais efeti-
vo e atraente.

Sinta-se à vontade para contatar-me no caso de 
dúvidas ou retificações.

SÉRGIO JACOMINO

COMUNICADO DIRE - CONS  3/2019   |   10/4/2019

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 
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21/03  |  11h –  
Reunião com Cedro Capital
ASSUNTO:  COOPERAÇÃO ENTRE IRIB E SISTEMA 

DE CRÉDITO RURAL
Bruno Brito (Cedro Capital)
Sérgio Jacomino
Nataly Cruz 

21/03  |  14h –  
Visita ao Instituto de Protesto
ASSUNTO:  APLICAÇÃO DE BLOCKCHAIN PARA 

REGISTROS PÚBLICOS
 Claudio Marçal (IEPTB)  
+ vários participantes
Sérgio Jacomino
Caleb Miranda
Adriana Unger 

25/03  |  17h - Reunião com Verime
ASSUNTO: BLOCKCHAIN/LGPDP

  Juliano Maranhão (professor da FD-USP)
 Ricardo Campos  
(professor da Goethe Universität)
Sérgio Jacomino
Caleb Miranda
Adriana Unger
Nataly Cruz

14/03  |  10h -  
Reunião com Aldo Cesar Filho
ASSUNTO:  PESQUISA EM BLOCKCHAIN/TOKEN 

PARA COMPRA/VENDA DE IMÓVEIS
 Aldo Cesar Filho (pesquisador da Univer-
sidade Católica de Brasília – UCB)
Sérgio Jacomino
Adriana Unger
Carla Carvalhaes 

18/03  |  17h -  
Reunião com Desembargador  
Luis Paulo Allende Ribeiro
ASSUNTO: POC SREI

Sérgio Jacomino
Caleb Miranda
Adriana Unger
Nataly Cruz 

18/03  |  14h –  
Reunião com Núcleo de Pesquisa  
da Faculdade de Direito da FGV
ASSUNTO:  COOPERAÇÃO ENTRE FGV-DIREITO E 

IRIB-NEAR
Alexandre Pacheco (FGV-Direito)
Victor Luccas (FGV-Direito)
Sérgio Jacomino
Caleb Miranda
Adriana Unger
Nataly Cruz
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Tema: ENCLLA – Ação 12/2019 –
Integrar notários e registradores no  
combate e prevenção aos crimes de  
lavagem de dinheiro e corrupção –  
Análise de minuta de Provimento do CNJ

Data: 09/04/2019 - 
Local: BrasíliaEntidades  
Participantes: CNJ (coordenação),  
MPF (coordenação), DRCI (coordenação), 
COAF, CGU, RF, INSS, IPHAN, AJUFE, MPFDF,  
PF, ANOREG, CNB, IRIB, ARPEN.

Os representantes do IRIB no 
ENCLLA são os colegas Jordan 
F. Martins (SC) e Luciano Dias 
Bicalho Camargos (MG). No úl-
timo dia 9/4 o IRIB foi represen-
tado pelo registrador Luciano 
Camargos que redigiu a ajuda-
-memória abaixo. Caso algum 
colega necessite de maiores in-
formações sobre o andamento 
das discussões, sinta-se à von-
tade para me contatar . (SJ)2.

Caros Diretores e Conselheiros, amigos e 
amigas.

Dando seguimento ao processo de publici-
dade e transparência das atividades da pre-
sidência do IRIB (e de seus órgãos auxiliares), 
noticio, em breve relato, os encontros e ini-
ciativas nas quais estivemos envolvidos nos 
últimos dois meses.

Saliento que todas as iniciativas (salvo as que 
se revelem sensíveis) são noticiadas ordi-
nariamente no Boletim do IRIB, que deverá 
passar por uma reformulação completa para 
torná-lo mais efetivo e atraente.

Sinta-se à vontade para contatar-me no caso 
de dúvidas ou retificações.

SÉRGIO JACOMINO

Comunicado 4/2019   | BOLETIM DIRE  |  11/4/2019

1  AVISO: este relatório é privativo da Diretoria e Conselho do IRIB e visa dar informações sobre as atividades desenvolvidas pelo 
Instituto. Solicitamos que este documento não seja veiculado fora do âmbito institucional. 

2  O IRIB informou em seu site: http://www.irib.org.br/noticias/detalhes/notarios-e-registradores-debatem-provimento-sobre- 
combate-a-lavagem-de-dinheiro-em-reuniao-da-enccla

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB1 

https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/notarios-e-registradores-debatem-provimento-sobre-combate-a-lavagem-de-dinheiro-em-reuniao-da-enccla
https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/notarios-e-registradores-debatem-provimento-sobre-combate-a-lavagem-de-dinheiro-em-reuniao-da-enccla
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1 Situações suspeitas com alto grau de sub-
jetivismo;

2  Falta de inclusão do Tabelionato de Notas 
no rol de entidades obrigadas (CNJ acatou 

a ponderação);

3Ausência de situações objetivas que ense-
jem comunicação automática;

4Minuta elaborada sem atenção às espe-
cificidades de cada especialidade, pare-

cendo se aplicar mais adequadamente ao  
Tabelionato de Notas;

5Necessidade de futuro engajamento das 
centrais das entidades.

6Dificuldade de criação e atualização do 
“cadastro de clientes” nos serviços re-

gistrais, sendo o mesmo mais adequado ao  
Tabelionato de Notas;

7 Intenção de lançar o provimento em  
meados de maio, com participação da 

Presidência do CNJ.

Pontos abordados pelos presentes e já des-
cartados, pelo CNJ e MPF:’

1Possibilidade de dispensa de comunicação 
de operações pelo Registro de Imóveis se 

já comunicada pelo Tabelionato de Notas.  
Todos devem informar;

2Discussão/adoção da proposta do CNB, que 
cria uma sistemática específica para notas, 

com criação de um órgão central de controle,  
a exemplo do que ocorre na Espanha.

Principais pontos abordados pelos presentes acerca  
da minuta apresentada:
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1 Apresentação de sugestões ao Provimento 
por todos os presentes.

aAs sugestões devem ser encaminhadas 
à ENCCLA (email: enccla@mj.gov.br), até 

o final do mês de abril (o plano de trabalho 
atualizado deve ser encaminhado hoje. As-
sim que receber encaminho);

bPedido específico e reiterado para 
apresentação de propostas de situa-

ções objetivas de comunicação automáti-
ca, visando mitigar o caráter subjetivo das 
operações suspeitas;

cAs propostas deverão ser apresentadas 
na forma de alteração/inclusão de tex-

tos na minuta;

dA forma de apresentação deverá ser em 
planilha, na qual conste: “redação atu-

al”, “redação proposta” e “justificativa”.

Comunicado 4/2019   | BOLETIM DIRE  |  11/4/2019

1 As entidades de classe, especialmente a 
ANOREG, IRIB e CNB, foram as mais atuan-

tes ao longo da discussão. As demais entida-
des participaram em menor grau;

2 O Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional, 
Dr. Jorsenildo, aparentou estar mais aber-

to a sugestões, em comparação com a última 
reunião realizada no CNJ. Partiu dele a solici-
tação de apresentação de propostas, espe-
cialmente em relação às situações objetivas 
de comunicação;

3 A ENCCLA, por meio do DRCI, demostrou 
muito interesse na conclusão dos traba-

lhos, com efetiva elaboração de norma sobre 
o tema;

4 O representante do MPF, Dr. Rafael Brum 
Miron (que tem obra publicada na área e é 

um dos coordenadores da ação), demostrou 
profundo conhecimento sobre o tema, espe-
cialmente com conhecimentos práticos acer-
ca da atuação do notário e registrador;

5 Foi feita a entrega, em mãos, ao Dr. Jorse-
nildo e ao Dr. Rafael, das propostas iniciais 

do IRIB. Como foi aberto espaço para outras 
considerações, as propostas não foram jun-
tadas no procedimento Administrativo que 
tramita no CNJ, como anteriormente previsto.

Solicitações feitas pelo CNJ/ENCCLA:

Percepções da Reunião

Próximos passos sugeridos

1Devemos analisar novamente a minuta do 
provimento, fazendo sugestões e focando 

na proposta de situações objetivas de comu-
nicação (sobre este aspecto, já existe um ex-
celente trabalho desenvolvido pelo Alexan-
dre, com base na experiência portuguesa).

2Em face da complexidade dos temas 
abordados na reunião, o que certamente 

ocorrerá nas próximas, sugiro que sejamos 
representados por duas pessoas, como fize-
ram outras entidades participantes. 
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SJ Os registros abrangem 
negócios jurídicos não 

formalizados pelos notários. 
Talvez essa tenha sido a per-
cepção do legislador na lei 
contra a lavagem de dinheiro.3 

Comente o papel do regis-
trador que, diferentemente 
dos notários, pode contribuir 
com o controle de lavagem 
de dinheiro num escopo mais 
abrangente.

IJL Parece-me que há dois 
pontos a serem desta-

cados. O primeiro deles seria as 
situações em que o registrador 
vai verificar novamente o que 
o notário já fez. Isso tem uma 
razão de ser. Como a ideia da 
captação desses sinais de lava-
gem de dinheiro envolve gran-
des números, big data etc., uma 
dupla sinalização, por dois agentes distintos, pode 
implicar melhor controle na lavagem de dinheiro. 
Por outro lado, nos instrumentos não formalizados 
por notários, que são formalizados, por exemplo, 
por instituições financeiras, o registrador terá um 
papel ainda mais relevante. Se a instituição finan-
ceira não fizer esse controle, caberá ao registrador 
fazer a sinalização para as entidades responsáveis 
pelo controle do lavagem de dinheiro.

O papel dos registradores 
no controle 
de lavagem de 
dinheiro

Entrevista realizada com Ivan Jacopetti do 
Lago durante o V Encontro de Direito Reais, 
Direito Registral e Direito Notarial, em 11 de 

outubro de 2018, na Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra.

3  A Lei 9.613, de 3/3/1998 sujeita às obrigações de controle e comunicação pessoas, físicas e jurídicas “que tenham, em caráter 
permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não” as juntas comerciais e os registros 
públicos (inc. XIII, parágrafo único, art. 9º). Não há referência alguma aos notários e outros profissionais que atuam nos 
intercâmbios econômicos relativamente a imóveis.
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SJ Não é de todo desconhecida a possibili-
dade de simulação no bojo do processo 

judicial, com transações homologadas em que 
há transferência de recursos. O mesmo se dá 
com o juízo arbitral. Há uma série de negócios 
jurídicos que são formalizados sem a obrigação 
legal de comunicação desses atos pelos profis-
sionais que atuam no âmbito jurisdicional e da 
composição extrajudicial de litígios. A lei, neste 
ponto, foi imperfeita já que deixou um canal in-
teiramente livre para a realização de negócios 
sem qualquer tipo de controle?

IJL          De fato. Isto é muito importante, espe-
cialmente em termos de arbitragem. Há 

países, como o Peru, em que a arbitragem tem 
sido utilizada amplamente como mecanismo de 
transferência de imóveis, pretendendo-se a reali-
zação de usucapião por arbitragem. Neste ponto, 
também caberá ao registrador comunicar even-
tualmente a existência de suspeitas. 

SJ Quanto aos documentos particulares se-
jam eles derivados de incorporações imo-

biliárias, parcelamentos do solo, etc., os contra-
tantes e as empresas são obrigados a comunicar, 
mas não há um controle efetivo dessa comunica-
ção. Também escapa ao notário e, eventualmen-
te, aos advogados, o controle. Comente.

IJL            Isso é extremamente importante porque 
de todos os agentes envolvidos na opera-

ção, o mais imparcial e autônomo é o registrador. 
O advogado tem clientes, as incorporadoras, os 
bancos, até o notário tem clientes, o registrador 
não exatamente. Isso o coloca em uma situação de 
distanciamento que é de todo conveniente para a 
realização desse controle. Afinal, fazer a comuni-
cação de uma suspeita não é algo desejável, por 
exemplo, por aquele que está num ambiente de 
mercado de competição. Ou seja, entre dois agen-
tes concorrentes, se há o que comunica e outro 
que não comunica, há uma tendência natural que 
o cliente busque aquele que não comunica. E o 
registrador, distanciado que está da realização do 
negócio e das partes em si, parece estar em uma 
posição de muita importância.

Comunicado 4/2019   | BOLETIM DIRE  |  11/4/2019
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SJ Navegamos num ambiente de incertezas 
e subjetivismo. O que será suspeitoso 

para alguns, não o será para outros...

IJL          De fato, o grande problema de tudo isso 
é o que seria suspeita, especialmente no 

que se refere à responsabilidade civil e adminis-
trativa do registrador. Se ele comunica algo que 
não deveria, ou deixa de comunicar algo que de-
veria ser comunicado, pode ter problemas. Neste 
ponto, a lei parece-me imperfeita. Há, em princí-
pio, uma imunização do registrador quando co-
munica algo que não deveria ter comunicado pela 
inexistência de dolo ou má-fé, mas, por outro 
lado, uma penalização nas situações em que ele 
deixa de comunicar. Ou seja, no limite, se comuni-
ca tudo e a finalidade da lei acaba perdida.

SJ A descentralização de dados registrais 
tem assegurado a invulnerabilidade des-

ses dados. Com a centralização, como proposta 
aqui, os dados podem sofrer ataques e acessos 
não autorizados. O controle pode vir a vulnerar 
os direitos privados de todos aqueles que estão 
envolvidos nas transações imobiliárias. O que 
pensa a respeito disso?

IJL  Certamente isso ocorrerá se esses dados 
forem disponibilizados em conjunto e 

ainda de forma eletrônica. Há uma série de dados 
sensíveis no registro imobiliário que podem ser 
divulgados contra a vontade do cidadão. Parece 
que os registradores terão que caminhar no sen-
tido de não mais certificar a situação jurídica do 
imóvel pela extração de cópia reprográfica inte-
gral da matrícula. A quem interessa saber que há 
trinta anos alguém teve um problema financeiro 
que resultou na penhora de um bem, se a penhora 
já foi cancelada há vinte e cinco anos? A quem in-
teressa saber que o proprietário mudou de nome 
ou de sexo? Todos esses dados estarão disponí-
veis livremente, em caso de violação do banco de 
dados nacional. A manutenção da responsabilida-
de pelos dados em cada registrador é fundamen-
tal. Para isso, há necessidade de apenas um órgão 
que os integre, mas que não centralize os dados 
sob a responsabilidade de cada um deles.
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Caros Diretores e Conselheiros.

Dando seguimento ao processo de publici-
dade e transparência das atividades da pre-
sidência do IRIB (e de seus órgãos auxiliares), 
noticio, em breve relato, os encontros e ini-
ciativas nas quais estivemos envolvidos nos  
últimos dois meses.

Saliento que todas as iniciativas (salvo as 
que se revelem sensíveis) são noticiadas or-
dinariamente no Boletim do IRIB, que deverá 
passar por uma reformulação completa para 
torná-lo mais efetivo e atraente.

SÉRGIO JACOMINO

Participantes: 

Conselheira Maria Tereza Uille Gomes  
(CNJ, coordenadora)

Dra. Luciana Ortiz (juíza federal e diretora do 
foro da Seção Judiciária de São Paulo, TRF 3)

Dr. Luiz Bispo (juiz federal na seção judiciária 
de Pernambuco, TRF 5)

Cláudio Machado (ARPEN)

Rainey B. A. Marinho (IRTDPJ)

Naje Cavalcante (IRTDPJ)

Emanuelle F. O Perrotta (CNB)

Ionara P.L. Gaioso (IEPTB)

Fernanda Castro (ANOREGBR)

Adriana Unger (NEAR-lab IRIB)

Sérgio Jacomino (IRIB)

08/04/2019 - 11h – CNJ – 
11ª reunião do LIODS

Comunicado 5/2019  |  11ª reunião do LIODS  |  08/4/2019

1  AVISO: este relatório é privativo da Diretoria e Conselho do IRIB e visa dar informações sobre as atividades desenvolvidas pelo 
Instituto. Solicitamos que este documento não seja veiculado fora do âmbito institucional. 

Pauta: 11ª reunião do Grupo de trabalho para definição de indicadores para integrar 
o Poder Judiciário aos ODS, da Agenda 2030 (11º LIODS), instituído pela Portaria CNJ 
nº 133/2018. Convocação de aporte de dados estatísticos, produzidos pelas serven-
tias extrajudiciais, para integração do Poder Judiciário aos ODS.

Local: Instituto Serzedello Corrêa - ISC, Escola Superior do Tribunal de Contas do TCU, Ple-
narinho, - Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES - Trecho 3, Polo 8, Lote 3 - Brasília-DF.

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB1 
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A conselheira Maria Tereza apresentou o 
plano geral de trabalho – contribuição 
das serventias extrajudiciais para muni-

ciar o Poder Judiciário com dados estatísticos 
que, combinados com os que serão produzi-
dos pelo próprio Judiciário, serão apresenta-
dos na reunião que se realizará em Nova Iorque  
em novembro, com a participação do ministro 
Dias Toffoli. 

Entre os dias 25 e 27 de setembro, “mais de 150 lí-
deres mundiais estarão na sede da ONU, em Nova 

York, para adotar formalmente uma nova agenda 
de desenvolvimento sustentável. Esta agenda é 
formada pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), que devem ser implementados 
por todos os países do mundo durante os próxi-
mos 15 anos, até 2030”2.

Segundo a conselheira, o foro extrajudicial integra 
o Poder Judiciário (veja entrevista no final) e nes-
sa condição deve produzir os dados estatísticos e 
promover a sua interligação com o Judiciário pela 
via do CNJ.

A sessão iniciou-se com a apresentação dos ob-
jetivos da 11ª edição do LIODS – Laboratório de 
Inovação voltado aos Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável – Agenda 2030 da ONU, coorde-
nada pelo Poder Judiciário.

O Laboratório de Inovação é uma iniciativa do Po-
der Judiciário que se iniciou em São Paulo, com o 
impulso dado pela Dra. Luciana Ortiz, e se multi-

plicou nos TRF´s Brasil afora. A ideia é aproveitar a 
dinâmica desenvolvida nos ditos laboratórios para a 
condução dos trabalhos.

Objetivos gerais: formação de 6 grupos multidis-
ciplinares para a produção de metas e indicado-
res e interligação de dados entre o Judiciário e as 
serventias extrajudiciais.

2  Conheça quais são esses novos Objetivos Globais aqui: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-
desenvolvimento-sustentavel-da-onu/ 

LIODS – o que é para que se destina

Exposição Dra. Tereza UiLLe (CNJ)

https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
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C LÁUDIO MACHADO, representante da AR-
PEN, estabeleceu um contraponto à fala do 
magistrado buscando demonstrar que gran-

de parte dos problemas verificados na interope-
rabilidade do RCPN e o INSS – e que acaba redun-
dando em atrasos e custos –, decorre da falta a de 
uma discussão de cunho mais técnico no Comitê 
do Sistema SIRC.

Segundo ele, o SIRC exige dos cartórios informa-
ções que os próprios registradores não detêm e 
que são dados que nem mesmo integram o elen-
co de requisitos legais para lavratura do assento 
do óbito. Disse ainda que o próprio CNJ dispõe 
de uma central registral (Central de Informações 
de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC), 
criada pelo Provimento 46/2015, de 16/06/2015, 
que atenderia a todas as demandas da adminis-
tração pública – inclusive as da própria Receita 

Federal do Brasil, que já recebe os dados em real 
time. “Com a transmissão do assento à CRC”, diz 
Cláudio Machado, “comunica-se imediatamente 
à RFB as mutações experimentadas pela pessoa”. 

Concluiu dizendo que o CRC e SIRC são bancos 
de dados que têm o mesmo objeto, tendo papéis 
diferentes. A CRC é um organismo ligado direta-
mente ao Poder Judiciário (CNJ) e que está per-
feitamente apto a fornecer todas as informações 
que sejam necessárias ao Judiciário e, principal-
mente, no apoio aos cartórios no atendimento ao 
cidadão, enquanto o SIRC visa atender à adminis-
tração pública federal. 

Segundo ele, o INSS exige dos cartórios informa-
ções que os próprios registradores não detêm 
e nem mesmo integram o elenco de requisitos 
legais para lavratura do ato de assento do óbito. 
Disse ainda que o próprio CNJ dispõe de uma cen-

Em seguida foi aberta a palavra para o juiz fe-
deral do Pernambuco, Dr. LUIZ BISPO, que 
expôs aos presentes o quanto a administra-

ção pública despende recursos com a ineficiência 
do sistema registral, trazendo à consideração dos 
presentes o case de comunicação de óbitos pelo 
RCPN ao INSS (Previdência Social).  

Segundo o magistrado, as informações – “via de 
regra” – são enviadas pelos Cartórios de Registro 
Civil no prazo legal previsto em lei3. “A informação 
– se for cumprido o prazo previsto – pode demo-
rar até 40 dias para começar a ser trabalhada pelo 
INSS”, o que desencadeia uma série de procedi-

mentos custosos e burocráticos que sobrecarre-
gam e oneram a administração pública. E remata: 
“prazo de até 40 dias para comunicação do óbito 
não é compatível com a forma como a  informa-
ção circula atualmente!”.

O magistrado apresentou as ideias e iniciativas que, 
segundo ele, podem minorar os graves problemas 
apontados: a edição do Provimento 9/2018, baixa-
do pelo Corregedor Geral de Justiça do Pernam-
buco, alterando o art. 611 do Código de Normas do 
Estado. Por esse ato normativo, o prazo para envio 
das relações de óbitos registrados na Serventia 
passou a ser de 24 horas.

RCPN e INss – Ineficiência estrutural

A babel cadastral e a entropia informativa

3  Nos termos do art. 68 da Lei n. 8.212/1991, Registro Civil fica obrigado a comunicar ao INSS os óbitos ocorridos no mês 
imediatamente anterior, “até o dia 10 de cada mês”. Os requisitos para a comunicação estão na lei: da relação deve “constar a 
filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida”.

Comunicado 5/2019  |  11ª reunião do LIODS  |  08/4/2019
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4  V. acórdão do Tribunal de Contas da União que trata da governança de solos em áreas não urbanas e critica a grande quantidade 
de legislações sobre o tema e vasta gama de instituições governamentais dispersas sem clara delimitação de funções. Acesso: 
https://goo.gl/dV4wg9. 

tral registral (Central de Informações de Registro 
Civil das Pessoas Naturais – CRC), criada pelo 
Provimento 46/2016, de 16/06/2015, que atende 
a todas as demandas da administração pública – 
inclusive da própria Receita Federal do Brasil, que 
recebe os dados em real time, isto é, com a con-
sumação do assento, a CRC comunica-se com a 
RFB para informar as mutações experimentadas 
pela pessoa. Concluiu dizendo que o CRC e SIRC 
são bancos de dados que têm o mesmo objeto, 
com a diferença que o CRC é um organismo ligado 
diretamente ao Poder Judiciário (CNJ) e que está 
perfeitamente apto a fornecer todas as informa-
ções que sejam necessárias ao Judiciário e à ad-
ministração pública federal.

 SÉRGIO JACOMINO agregou ao argumento o fato 

de que a administração pública convive com inú-
meros cadastros concorrentes e redundantes e 
citou o exemplo emblemático dos cadastros de 
imóveis rurais. O próprio TCU – Tribunal de Con-
tas da União, em acórdão de 5/8/2015, em face da 
profusão de cadastros que recolhem dados relati-
vos aos imóveis rurais, com evidente desperdício 
de recursos públicos, vem de recomendar à Pre-
sidência da República que “defina, de forma con-
solidada e por meio de norma legal apropriada, as 
competências, os limites de atuação e as formas 
de integração dos diversos órgãos que atuam 
na organização e no ordenamento territorial em 
âmbito federal, conforme art. 84, incisos IV e VI 
da Constituição Federal de 1988”4. Como se vê, o 
próprio Tribunal de Contas da União é crítico em 

https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/tcu-acc3b3rdc3a3o-1942-2015-cadastros.pdf
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relação a um sem-número de cadastros criados 
no âmbito da administração pública federal sem 
que haja coordenação entre eles, de modo que 
recomenda e determina, conforme o caso, uma 
série de medidas para remediar a babel informa-
tiva em que se transformou a gestão territorial e 
cadastral brasileira. 

JACOMINO concluiu dizendo que a Lei Federal 
13.465/2016 cometeu ao próprio Poder Judiciário 
o poder de regulação do SREI-ONR (Sistema de 
Registro de Imóveis eletrônico – Operador Na-
cional do Registro de Imóveis5, cuja matéria ainda 

se acha pendente de regulamentação pela Cor-
regedoria-Nacional do CNJ6. “O SREI-ONR é um 
órgão do próprio Judiciário, não sendo necessário 
constituir novos cadastros que se tornariam re-
dundantes e contraditórios.

As especialidades, por seus institutos IPTB, RT-
DPJ, CNB, apresentaram suas sugestões, indican-
do, todos eles, a existência de centrais criadas no 
âmbito da própria Corregedoria-Nacional do CNJ 
(vide apresentações no compêndio abaixo) que 
podem servir como importantes instrumentos 
para a produção dos dados requeridos pelo CNJ.

A engenheira e mestre ADRIANA UNGER, coor-
denadora do NEAR-lab (Laboratório Tecno-
lógico do Núcleo de Estudos Avançados do 

IRIB) apresentou um panorama sintético do estado 
atual das discussões sobre a criação e operação do 
SREI-ONR. Segundo ela o SREI foi concebido para 
promover a interoperabilidade do sistema registral 
com a adminis-
tração pública. 
A documenta-
ção produzida 
pelo próprio 
CNJ, em parce-
ria com o LSITec 
( L a b o r a t ó r i o 
de Sistemas 
de Tecnologia 
integrável), foi 
finalizada e en-
tregue há quase 
dez anos.

   
 

Diz ela que, pela interface do próprio SREI, é 
possível prover informações para o crédito imo-
biliário, para o mercado, Poder Executivo e o 
próprio Poder Judiciário – como agora no caso 
de contribuições requeridas para dar elementos 
e subsídios para o LIODS (Agenda 2030 – ODS 
da ONU). 

O IRIB apresentou uma proposta concreta

5   V. § 4º do art. 76 da Lei 13.465/2017: “Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer a 
função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto”. 

6 V. PP 0000665-50.2017.2.00.0000.
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C oncluindo sua exposição, ADRIANA UNGER 
enfatizou que o IRIB teve especial cuidado na 
concepção do projeto, levando em conside-

ração a proteção de dados pessoais relativos aos 
titulares inscritos. No modelo teórico apresenta-
do, os dados não migram para qualquer instância 
intermediária (nem mesmo para o próprio IRIB), 
sendo processados in itinere, sem qualquer en-
vio de dados – mitigados, anonimizados ou não. 

Segundo JACOMINO, “trata-se de um modelo que 
visa a proteger o titular inscrito e o próprio siste-
ma registral, impedindo a apropriação e eventual 
monetização de dados que, nos termos da lei, são 
confiados a cada registrador imobiliário do país, 
em atenção ao princípio de finalidade que regula 
a recolha de dados pessoais para instrumentalizar 
atos de registro8. 

O NEAR-lab atualmente se dedica à criação de 
uma POC (prova de conceito), em que se procura-
rá demonstrar, na prática, como será o funciona-
mento do SREI, caso implantado.

Foi destacado pela engenheira que o IRIB, em 
AGO da Diretoria e do Conselho Deliberativo, 
devidamente convocada e instalada, deliberou, 
em 27/7/2018, a aprovação de um plano de pla-
nejamento estratégico que previa, dentre outras 
iniciativas, a criação de um “índice nacional do 
mercado imobiliário”, com o objetivo de “criar 
uma infraestrutura tecnológica que possa fazer a 

agregação dos dados, como também um projeto 
econométrico que possa fazer um estudo esta-
tístico dos dados e gerar índices de interesse dos 
interlocutores do IRIB”7.

Os estudos e a especificação do sistema foram 
desenvolvidos pelos engenheiros EDUARDO 
ROTTMANN e NELSON LERNER BARTHE, com 
o acompanhamento de CLÁUDIO MARTINS e 
ADRIANA UNGER e hoje integram o acervo do 
próprio IRIB e serão objeto de publicação nos Ca-
dernos NEAR-lab. 

7  V. item 4 da ata da AGO de 27/7/2018, devidamente registrada no RTD e que pode ser acessada na área de associados do IRIB: 
http://bit.ly/2V4kPig. 

8  A respeito da conservação dos dados na própria Serventia Registral, v. arts. 24 e ss. da Lei 6.015/1973 c.c. art. 46 da Lei 
8.935/1994.

Proteção de dados pessoais

o que fazer?

Após a exposição dos notários e registradores, a 
conselheira MARIA TEREZA retomou a palavra e 
apresentou os temas a serem debatidos: 

1Com quais dados das metas e indicadores as 
serventias extrajudiciais podem contribuir? 

2Em tese, como seria um mapa de interli-
gação de dados das serventias extrajudi-

ciais com as serventias judiciais e do Judiciá-
rio com Executivo e outros órgãos.

3Como as Associações se organizam com 
as serventias extrajudiciais dos Países 

Ibero-americanos? 

4Alguma sugestão com base no direito com-
parado para melhorar as práticas extrajudi-

ciais ou padronizar relatórios estatísticos?

As respostas deverão ser apresentadas na próxi-
ma reunião do LIODS, a ser agendada pelo CNJ.

https://www.irib.org.br/files/atanota/Ata-da-reuniao-da-Diretoria-Executiva-Nominativa-e-dos-Conselhos-27-07-18.pdf
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A pós debates e discussões, a conselheira 
MARIA TEREZA esboçou a estrutura de um 
repositório compartilhado a ser mantido e 

atualizado por todas as especialidades e sediado 
no próprio CNJ.  

O IRIB manifestou-se no sentido de que os dados 
necessários para a formação de índices para uso 
do Judiciário – especialmente para os ODS – não 

necessitam ser centralizados no CNJ ou em qual-
quer outro sítio, governamental ou não. Segundo 
JACOMINO, “o conceito que deve iluminar as pro-
postas é o da interconexão e interoperabilidade 
dos sistemas das centrais e o CNJ”, prescindindo da 
constituição de repositórios “integrados”. A “inte-
gração de dados” é uma ideia central do CNJ, como 
se pode ver da entrevista abaixo. 

Registro Centralizado X descentralizado

1Compartilhamento de informações rele-
vantes à Previdência Social. Dr. Luiz Bispo 

da Silva Neto. Centro de Inteligência da Justiça 
Federal. [v. Nota Técnica 1/2019 - Melhoria da 
eficiência no compartilhamento de informa-
ções previdenciárias relevantes pelos Cartó-
rios de Registro Civil ao INSS, através do Sis-
tema SIRC. V. Provimento 9/2018 da CGJPE].

2 11ª Reunião LIODS - Metodologia de ativi-
dades. Dra. Luciana Ortiz.

3   ARPEN - Registro Civil brasileiro: Compro-
misso com o Desenvolvimento Sustentá-

vel. Cláudio Machado.

4RTDPJ Brasil - A Maior plataforma de do-
cumentos eletrônicos do Brasil. Naje Ca-

valcante.

5CENPROT - Central de serviços eletrôni-
cos compartilhados. Ionara P.L. Gaioso

6 IRIB - Índices e estatísticas sobre o Regis-
tro Imobiliário. Núcleo de Estudos Avança-

dos do Registro de Imóveis Eletrônico. Adria-
na Unger.

APOSTILA
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https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-Luiz-Bispo.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-Luiz-Bispo.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/NotaTecnicaCompartilhamentodeinformacoesINSSjan2019revisada.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-PProvimento-9-2018-ODS.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-Luciana-Ortiz-ODS-BSB-cartorios.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-Luciana-Ortiz-ODS-BSB-cartorios.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-RCPN-e-ODS.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-RTDPJ.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-RTDPJ.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-CENPROT.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-CENPROT.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-IRIB.pdf
https://cartorios.org/wp-content/uploads/2019/04/2019.04.08-IRIB.pdf
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o cruzamento de dados para que seja possível 
identificar eventuais fraudes, corrupções, e até 
mesmo para possibilitar a extinção de processos 
de pessoas que já faleceram. Há uma série de si-
tuações em que o cruzamento de dados é muito 
importante, observando o ciclo da vida, qualquer 
alteração do nome da pessoa que ocorrer entre 
o nascimento e a morte, e também a integra-
ção de dados entre o CPF, CNPJ e a biometria,  
são essenciais. 

SJ A senhora gostaria de dar uma palavra aos 
registradores imobiliários do Brasil que 

vão ouvir essa sua entrevista? 

R Gostaria de parabenizá-los por esse traba-
lho extremamente relevante para o país, 

pela segurança jurídica que oferecem na medida 
em que os atos são documentados, permitindo o 
acesso dos cidadãos às informações públicas. Pa-
rabenizo-os por esse trabalho. 

SJ Conselheira, como a senhora percebe a 
importância da coordenação entre o Po-

der Judiciário e as Serventias Extrajudiciais? A 
senhora declarou na reunião que enxerga o Ex-
trajudicial como uma contraparte consubstancial 
do próprio Poder Judiciário. Comente.

R  O Poder Judiciário tem as serventias judiciais 
e, por delegação, as serventias extrajudiciais 

que estão sob sua fiscalização. Entendo que as 
serventias extrajudiciais são importantes para o 
Poder Judiciário e, em especial, 
para o cidadão porque ele se 
vale dos serviços públicos de-
legados prestados pelas ser-
ventias. Seja pelo atendimento 
ao cidadão, seja pela integra-
ção de dados que permitem 
prevenir fraudes e a corrupção, 
entendo extremamente impor-
tantes. Penso que a integração 
de dados entre as diversas ser-
ventias extrajudiciais e os car-
tórios do distribuidor seria uma 
fonte rica de informações para 
o Poder Judiciário.

SJ Como a senhora avalia 
a falta de coordenação 

entre as fontes de dados da 
própria administração e os serviços registrais? Vi-
mos no decorrer dos debates que há várias fontes 
redundantes que reproduzem as mesmas infor-
mações para as mesmas finalidades. Existe uma 
preocupação do grupo em dar uma racionalidade 
ao processo de tratamento das informações?

R Sim, é absolutamente necessário se pensar 
num mapa de integração de dados, uma 

base que concentre as informações e permita 

Entrevista concedida pela conselheira Maria Tereza UiLLe Gomes  
ao final dos trabalhos
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Nos dias 25 a 29 de março de 2019 ocorreu na 
sede do Banco Mundial, em Washington DC, a 
20th Annual World Bank Conference on Land and 
Poverty, com o tema “Catalyzing Innovation”. 

Entre os vários eixos temáticos, as transforma-
ções estruturais nos mercados de terras; ques-

tões de direitos humanos, de gênero e povos 
indígenas relacionadas à propriedade da terra; a 
gestão de recursos naturais e de bens pertencen-
tes a comunidades; e a integração e interoperabi-
lidade de dados relativos a imóveis na prestação 
de serviços públicos. 

Caros Diretores e Conselheiros.

Dando seguimento ao processo de publicidade 
e transparência das atividades da presidência 
do IRIB (e de seus órgãos auxiliares), noticio, em 
breve relato, os encontros e iniciativas nas quais 
estivemos envolvidos nos últimos dois meses.

Saliento que todas as iniciativas (salvo as que se 
revelem sensíveis) são noticiadas ordinariamente 
no Boletim do IRIB, que deverá passar por uma 
reformulação completa para torná-lo mais efeti-
vo e atraente.

O IRIB participou da 20ª Conferência Anual do 
Banco Mundial sobre Terra e Pobreza, tendo sido 
representado pelo seu diretor Relações Interna-
cionais e coordenador da Revista de Direito Imo-
biliário (RDI), Ivan Jacopetti do Lago, que apresen-
tou o trabalho Standardization and integration of 
the electronic real estate registry system of Brazil 
(SREI): the national operator of SREI (ONR), a ser 
posteriormente divulgado nas páginas da RDI.

Aqui vão as notícias e links para aprofundamento.

SÉRGIO JACOMINO.

20ª Conferência Anual do Banco Mundial sobre 
Terra e Pobreza – Participação do IRIB

Confira, abaixo, o relatório do colega Ivan Jacopetti do Lago e a entrevista concedida pelo registrador 
espanhol e ex secretário-geral do IPRA-CINDER, Nicolás Nogueroles, ao presidente do IRIB. 

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 
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M uitas das mesas trataram do uso da tecno-
logia na governança fundiária. Por exem-
plo, tem sido proposto o uso de inteligên-

cia artificial na análise de fotografias de fachadas 
de imóveis – tiradas por carros em movimento 
– com a finalidade de se apurar a base de cál-
culo de tributos incidentes sobre a propriedade 
imobiliária. Ainda, o uso de dados de localização 
de aparelhos de telefone celular – em especial, o 
local em que este costumeiramente se encontra 
no período noturno - como prova de posse. 

Outro tema bastante discutido foi o uso do blo-
ckchain nos procedimentos de registro. O tema 

não é novo e já é discutido neste evento desde ao 
menos o ano de 2017. No entanto, com o passar 
do tempo as questões têm sido aprofundadas e a 
percepção geral é a de que a tecnologia pode ser 
útil ao aperfeiçoamento dos sistemas de registro, 
mas sozinha nada pode oferecer. A tecnologia 
ainda é incapaz de substituir instituições sólidas e 
políticas públicas consistentes. 

Por outro lado, muitas conferências destacaram a 
grande importância da interconexão entre regis-
tros e cadastros confiáveis como medida neces-
sária à segurança jurídica da propriedade.

IA, blockchain e as novas tecnologias e o Registro de Imóveis

Ivan Jacopetti do Lago
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C om uma perspectiva mais próxima do Re-
gistro Imobiliário, o registrador espanhol e 
secretário geral do IPRA-CINDER, Alfonso 

Candau, apresentou o Registry of True Owners, o 
qual tem sido desenvolvido pelo Colégio dos Re-
gistradores da Espanha como mecanismo de apu-

ração do verdadeiro proprietário de ativos, com o 
objetivo de se lutar contra a lavagem de dinheiro. 
Isto tem se mostrado especialmente útil em situ-
ações nas quais a propriedade recai sobre estru-
turas societárias complexas. 

O RI como instrumento de controle na lavagem de dinheiro

O utros temas de relevância para o registro 
imobiliário tratados no evento: privatização 
dos registros e o da privacidade dos dados 

registrais.  

Especificamente no tema da interoperabilidade 
e integração de dados, foram apresentados pro-
jetos de interconexão pelo Her Majesty’s Land 
Registry, da Inglaterra (Victoria Abbot); pela ELRA, 
no âmbito da União Europeia, tratando da inte-
gração de registros imobiliários (Mihai Taus) e dos 

registros mercantis (Maria José Magalhães); pelos 
registradores do Chile (Jose Luis Alberto Maldo-
nado Croquevielle); e pelo registro imobiliário 
do México (Maria Elena Garcia Flores). Também 
apresentaram projetos de aperfeiçoamento de 
seus sistemas o registro de imóveis da British Co-
lumbia (Carlos MacDonald) e o Kadaster holandês 
(Jacob Vos). Todos os trabalhos apresentados no 
evento estão disponíveis para download no link 
https://www.conftool.com/landandpoverty2019/
sessions.php.

Privatização dos Registros e privacidade de dados registrais

O Diretor de Relações Internacionais do IRIB, 
Ivan Jacopetti do Lago, apresentou trabalho 
com o tema Standardization and integra-

tion of the electronic real estate registry system of 
Brazil (SREI): the national operator of SREI (ONR), 
na mesa Land administration: Cases from South 
America. Na conferência, Ivan Jacopetti apresen-
tou um panorama do regime jurídico-administra-
tivo da atividade registral no Brasil – e os poten-
ciais e desafios gerados por ele – e um histórico da 
regulamentação do SREI no país, bem como dos 
esforços desenvolvidos ao longo da última década 
para implementá-lo. Também discorreu sobre a 
criação em lei do ONR, e a minuta de estatuto que 
foi submetida ao Conselho Nacional de Justiça. 

A apresentação também tratou de aspectos téc-
nicos do SREI, baseados na documentação ela-
borada pelo LSITec, ligado à Universidade de São 
Paulo - e homologada pelo CNJ na Recomenda-
ção 14/2014 - e na Prova de Conceito (POC) do sis-
tema que está sendo realizada pelo IRIB. Pontos 
de destaque, e que suscitaram interesse entre os 
presentes, foram o uso de blockchain no sistema, 
para arquivamento de hashes gerados quando da 
realização pelo registrador de qualquer inscrição 
registral, e o uso de semantic web para definição 
de uma ontologia dos dados registrais que pro-
porcione uma maior interoperabilidade e amplie 
a ideia de machine and human readable.  

ONR e SREI - Brasil é destaque no evento

COMUNICADO 6/2019   |   15/4/2019

https://www.conftool.com/landandpoverty2019/
https://www.conftool.com/landandpoverty2019/


31

Nesta mesma sessão o pesquisador Gabriel Si-
queira, da UNICAMP, apresentou interessante tra-
balho sobre a integração entre os diversos cadas-
tros públicos brasileiros de imóveis rurais. 

Ivan Jacopetti do Lago também compôs a mesa 
da plenária de encerramento do evento, apresen-
tando reflexões sobre as lições apreendidas no 
evento e os próximos passos para a melhoria da 

segurança jurídica e da governança fundiária pe-
los países da América Latina. Também apresentou 
trabalho no evento o registrador de Campo Novo 
do Parecis – MT, e ex vice-presidente do IRIB, José 
Arimatéia Barbosa: Indigenous Population and 
Ecotourism – Respect for the Environment and 
Culture and Traditional Values in Campo Novo do 
Parecis – MT.

IPRA-CINDER - International Review  

D o mesmo modo como ocorrido com o número anterior do 
periódico, a Conferência foi a ocasião do lançamento do 
segundo volume da Ipra Cinder International Review. Com 

o tema da privatização dos registros imobiliários, a revista con-
ta com artigos de renomados professores da Inglaterra, Canadá e 
Austrália. A publicação, que tem sede no escritório sul-americano 
do Ipra-Cinder, em São Paulo, é editada pelo Ipra Cinder, em coo-
peração com o IRIB e a Uniregistral, da ARISP
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SJComo o Sr. avaliou a participação dos re-
gistradores no evento do Banco Mundial?

NICOLÁS NOGUEROLES. A participação dos regis-
tradores na conferência do Banco Mundial é cada 
vez mais importante. Prova disso é a relevância 
que o Banco concede à intervenção dos registra-
dores, incrementando o número de sessões nas 
quais eles intervêm e as salas temáticas a eles de-
signadas. Por outro lado, há um número crescente 
de participantes nas sessões sobre Registros e dis-
cussões muito interessantes são suscitadas. Até al-
guns anos atrás, o tema do Registro frequentava os 
debates, mas os registradores estavam ausentes. 
Acerca da edição deste ano podemos destacar dois 
fatos relevantes: 1) a presença do registrador bra-
sileiro Ivan Jacopetti do Lago no ato de conclusões 

Nicolás Nogueroles

COMUNICADO 6/2019   |   15/4/2019

Nicolas Nogueroles fala aos registradores brasileiros

O registrador espanhol e ex secretário-
-geral do IPRA-CINDER participou da 
20ª Conferência Anual do Banco Mun-
dial sobre Terra e Pobreza, ocasião em 
que foi lançada a 2ª edição da IPRA-
-CINDER International Review, revista 
coproduzida e coeditada pelo IRIB e 
IPRA-CINDER. Confira suas impressões.  
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SJ  Como foi a recepção da nova revista (IPRA-
-Cinder International Review)? Comente a 

importância de se debater os modelos de orga-
nização de sistemas registrais, que foi objeto da 
publicação.

NNA revista IPRA-CINDER International Re-
view caracterizou-se, no breve período 

de sua existência, por antecipar-se nas matérias 
que vão ser objeto de discussão no seio dos juris-
tas. A primeira edição foi dedicada à inovação re-
presentada pela blockchain e seu impacto no Re-
gistro. Agora nos debruçamos sobre a organização 
do próprio Registro. A revista despertou grande in-
teresse e há muitas pessoas, nem sempre registra-
dores, que demonstraram interesse em recebê-la.

e 2) As propostas de 
colaboração de outros 
organismos com os re-
gistradores, em geral, 
e com o IPRA-CINDER, 
em particular. 

SJ Como as novas 
tecnologias po-

dem abalar ou favore-
cer o desenvolvimento 
do Registro de Imóveis 
em todo o mundo?

NN Novas tecno-
logias estão 

promovendo e favo-
recendo a extensão 
de Registros em todo 
o mundo. Seja melhorando os Registros existen-
tes, seja facilitando sua implementação em luga-
res onde não os havia e até ajudando a promover 
o acesso dos imóveis aos Registros. O Registro 
de Imóveis é um instrumento que sempre ser-
viu para facilitar a contratação imobiliária e para 
revelar e provar a propriedade. É por essa razão 
que as novas tecnologias sempre se adaptaram 
muito bem à instituição de Registro. O problema 
prático é que, embora devamos contar com bons 
técnicos e assessores em tecnologia, as decisões 
precisam ser tomadas tendo em conta o Direito. A 
conferência do Banco Mundial é um bom exemplo 
disso. Existem muitas empresas interessadas em 
oferecer suas soluções tecnológicas para os Re-
gistros e essas ferramentas tecnológicas podem 
fazer muitas coisas, mas em última instância a de-
cisão é sempre jurídica.
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Caros Diretores e Conselheiros.

No dia de hoje o IRIB participou da reunião 
com os representantes da Diretoria de Agro-
negócios do Banco do Brasil (BSB) para tratar 
do tema do Sistema de Registro de Imóveis 
eletrônico. 

Segundo os representantes do Banco do 
Brasil, o sistema registral, fracionado por 
unidades isoladas e por centrais estaduais 
instaladas em alguns estados é um modelo 
inorgânico e não responde às 
necessidades do banco que 

dirige seus esforços no sentido de moder-
nizar os processos de concessão de crédito 
rural e para constituição de garantias.

O Banco do Brasil tem interesse em saber 
como o Registro de Imóveis brasileiro está 
enfrentando a demanda por modernização e 
integração dos registros de imóveis do país 
em uma grande rede articulada e orgânica 
em meios eletrônicos.

Banco do Brasil 
– Diretoria 
de Assuntos 
Agrários.
DATA: 17/4/2019, ÀS 10H.  
LOCAL: AVENIDA PAULISTA, 
2.163,  
13º ANDAR – SP.
PARTICIPANTES:   

Guilherme Gavami (BB)
Gustavo Freitas (BB)
Flauzilino Araújo dos Santos (IRIB) 
Sérgio Jacomino (IRIB)
PAUTA: Registro de Imóveis eletrônico

SÉRGIO JACOMINO, atendendo ao pedido dos re-
presentantes, fez uma breve explanação acerca do 
longo processo de modernização do sistema regis-
tral, desde o advento da Lei 11.977/2009, passando 
pelas sucessivas iniciativas do Conselho Nacional 
de Justiça que culminaram com a edição da Lei 
13.465/2017 que criou o ONR – Operador Nacional 
de Registro de Imóveis e institucionalizou o SREI – 
Sistema de Registro de Imóveis eletrônico.

A larga trajetória do SREI

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 
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1  V. a íntegra do documento aqui:   – ABECIP – Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. 5/5/2017. 
Petição endereçada ao Corregedor Nacional do CNJ, min. João Otávio Noronha, subscrita pelo Presidente da ABECIP, Gilberto 
Duarte de Abreu Filho, rogando a implantação do registro imobiliário eletrônico e manifestando seu “irrestrito apoio à criação 
do ONR que, além de essencial, tem respaldo constitucional”.   – ABECIP – Associação Brasileira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança. Em noma manifestação, datada de 7/8/2018, a ABECIP volta ao Processo para declarar que “a criação 
do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis– ONR é medida fundamental e decisiva para que o registro 
eletrônico em âmbito nacional venha a ser uma realidade e, assim, contribuir para conferir maior segurança jurídica e agilidade 
na formalização dos negócios imobiliários”.

FLAUZILINO A. DOS SANTOS destacou a importân-
cia da Lei 13.465/2017 que institucionalizou o SREI 
e que previu que o sistema seria implementado e 
operado, em âmbito nacional, pelo ONR (art. 76). 
O impulso para dar concretude ao registro eletrô-

nico veio com este diploma legal. Além disso, a lei 
previu que todas as serventias registrais do Brasil 
deveriam ser integradas ao SREI e vincularem-se 
ao ONR (§5º do art. 76).  

SREI - Vinculação de todos os registradores

O s representantes do BB destacaram a impor-
tância de se desenvolver um ponto único de 
acesso a todas as serventias de Registro de 

Imóveis do país interconectando-as. Disse que o 
BB está preparado para o envio, ao RI´s de todo 
o país, de cédulas rurais e de suas garantias em 
formato inteiramente eletrônico. Segundo eles, o 
sistema registral não está apto para interagir com 
o BB em meios inteiramente eletrônicos. Parece-
-lhes incompreensível que tanto os títulos que in-
gressam, quando os atos que são praticados nos 
cartórios, ainda hoje sejam feitos em papel, com 
assinatura de próprio punho. Disseram que têm 
notícia de que há projetos de leis que serão apre-
sentados (ou que estão em andamento, mas não 
indicaram os números) em que há a previsão de 
que os títulos serão feitos e circularão em meios 
totalmente eletrônicos. 

Concluíram dizendo que aguardam a regulamen-
tação do ONR para dar curso às discussões e tra-

tativas de aperfeiçoamento dos meios de inter-
câmbio com os cartórios, com algumas iniciativas 
concretas.

O que fazer?
Foram apresentadas as seguintes propostas:

1 Encaminhamento às instâncias diretivas do 
Banco do Brasil do pleito do IRIB de apoio à re-

gulamentação do Registro de Imóveis eletrônico.

2Agendamento de reunião em BSB para apre-
sentação do modelo conceitual (POC) do SREI 

e para demonstração dos seus objetivos.

3Aprofundamento e discussões a respeito do 
instrumento lavrado em meios eletrônicos, 

sejam eles vinculados à ICP-Brasil, seja na plata-
forma que for eleita para intercâmbio de informa-
ções seguro e fiável.

Contratação eletrônica e o impacto na originação e registro

FLAUZILINO apresentou documentos à apreciação dos inter-
locutores do Banco do Brasil – dentre eles o documento de 
apoio da ABECIP à iniciativa de regulamentação do SREI/ONR1.

https://circuloregistral.files.wordpress.com/2017/01/2017-05-05-abecip_manifestacao-cnj.pdf
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2017/01/2018-08-07-abecip-cnj_onr.pdf
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2017/01/2018-08-07-abecip-cnj_onr.pdf
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Caros Diretores e Conselheiros. Amigos e 
amigas.

Neste pequeno relatório, elaborado pelo FÁBIO 
FUZARI a pedido do coordenador da CPRI, ALE-
XANDRE PINHO (SRI Catanduva-SP) são relata-
das as atividades desenvolvidas pela CPRI no 
primeiro trimestre do corrente ano de 2019.

Estamos em fase de modificação do site do 
IRIB. Temos a ideia de criar uma seção especial-
mente devotada à CPRI onde serão arquivados 
todos os documentos recebidos, bem como 
serão disponibilizadas as respostas e consultas.

Até lá, as atividades são aqui sumarizadas e 
podem ser colocadas à disposição da Direto-
ria e dos Conselhos do IRIB.

Por sugestão do nosso coordenador, ALEXANDRE 
PINHO, houve uma aproximação com o colega FÁ-
BIO RIBEIRO DOS SANTOS para que os trabalhos 
que serão desenvolvidos no âmbito estadual de 

São Paulo possam ser compartilhados com o IRIB 
e vice-versa. Há inúmeras questões que são de 
interesse comum e que devem ser apreciadas de 
modo coordenado e harmônico. 

 CPRI –  Comissão do Pensamento Registral 
Imobiliário do IRIB

UMA PALAVRA DE AGRADECIMENTO
Quero registrar neste relatório o excelente trabalho 
que vem sendo desenvolvido pela CPRI e pelo seu 
coordenador, registrador ALEXANDRE PINHO. O 
Registro de Imóveis é uma imensa lavoura em que 
os braços são escassos. Sem o apoio dos colegas e 
o empenho do coordenador, muito teríamos per-
dido. Alexandre tem sido apoiado pelo FÁBIO FU-
ZARI, que é um dos pilares de sustentação do IRIB. 
Sem o trabalho desse grupo afinado e operativo 
nada teria sido feito.

A todos quero expressar meu MUITO OBRIGADO!

Colocamo-nos à disposição para dar as informa-
ções que sejam necessárias.

Atenciosamente,

Sérgio Jacomino.

CPRI IRIB/ARISP

RELATÓRIO TRIMESTRAL  
DE ATIVIDADES -  
JANEIRO A MARÇO/2019

1. PROCEDIMENTOS
Até o momento, a CPRI atua/atuou em 11 procedi-
mentos, quais sejam:

1CPRI 01/2019 – Regulamentação do procedi-
mento de publicação de edital para usucapião 

extrajudicial;

2CPRI 02/2019 – Revogação da decisão do TJSP 
do 11º Concurso Público;

3CPRI 03/2019 – Aplicação da tabela de custas e 
emolumentos para registro de contrato de imóvel 

financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação;

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
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4CPRI 04/2019 – Indicação de representantes 
para atuar na Ação 12/2019 da Estratégia Na-

cional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro –ENCCLA;

5CPRI 05/2019 – Minuta de provimento para re-
gulamentar expedição eletrônica de autorização 

de viagens sugerido pelo Colégio Notarial do Brasil;

6  CPRI 06/2019 – Cobrança de emolumentos no 
caso de indisponibilidade;

7  CPRI 07/2019 – Cobrança de emolumentos no 
caso de retificação;

8   CPRI 08/2019 – Substituição de membros da 
CPRI no COAF;

9    CPRI 09/2019 – Sugestão de alteração das NS-
CGJSP – Cap. XIII, XX e XXI.

10       CPRI 10/2019 – Inclusão do membro da CPRI  
 no ENCCLA.

11    CPRI 11/2019 – Manifestação sobre minuta de     
Provimento sobre lavagem de dinheiro.

2. ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO 
LEGISLATIVO
Durante o período, foram encaminhados 08 (oito) 
relatórios de Acompanhamento Legislativo aos 
membros responsáveis pela análise. Cada relató-
rio é elaborado semanalmente, desde que haja 
movimentação legislativa de interesse.

Tais relatórios abordaram mais de 330 movi-
mentações legislativas.

3. ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO 
PROCEssUAL
No período mencionado, a CPRI acompanhou o 
andamento processual em, aproximadamente, 
60 procedimentos no CNJ, em Tribunais Estadu-
ais e na CGJSP, sempre se manifestando quando 
necessário.

Dentre tais procedimentos, podem ser destaca-
dos três, de grande relevância: 

1No CNJ, o IRIB se manifestou como Tercei-
ro Interessado no Pedido de Providências nº 

0010154-77.2018.2.00.0000 (que “tem como 
objeto a revogação da decisão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, que, no 11º Concurso Pú-
blico de Provas e Títulos para Outorga de Dele-
gações de Notas e de Registro, conferiu pontos, 
na prova de títulos, aos candidatos delegatários 
de notas e de registro pelo exercício da delega-
ção, prevista no inciso I, do item 7.1, do edital de 
abertura do certame”);

2A CPRI também tem atuado efetivamente e 
participado das reuniões referentes à Ação 

12/2019 da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), 
bem como elaborado sugestões para minuta de 
Provimento sobre lavagem de dinheiro; e

3A pedido da CGJSP, a CPRI apresentou, em 
nome do IRIB, um ofício de 263 páginas, con-

tendo sugestões para alterações e aprimora-
mento das NSCGJSP, referentes aos Capítulos XIII, 
XX e XXI. 

4. REUNIÕES
Desde o início do ano, a CPRI do IRIB se reuniu 
duas vezes para tratar de assuntos de grande 
relevância. Dentre eles, destacam-se a apresen-
tação de sugestões para alterações e aprimora-
mento das NSCGJSP e de sugestões para minuta 
de Provimento sobre lavagem de dinheiro.
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Depois de uma intensa e interessante interlocução, onde os diferen-
tes aspectos relacionados com a proteção de dados pessoais, pos-
tos sob os cuidados dos registradores brasileiros, foram debatidos e 
aprofundados, chegou-se à conclusão de que o tema mereceria um 
aprofundamento e que o IRIB, representante dos registradores bra-
sileiros, deveria promover e coordenar um amplo debate nacional 
acerca da recente lei, bem como promover estudos para a criação 
de normas de boas práticas e de governança (art. 50 da Lei 13.709, 
de 14/8/2018).

No dia 22/2, Bruno Bioni retomou o contato e re-
velou seu entusiasmo em relação ao projeto de 
“adaptação da LGPD às atividades de registro 
imobiliário” brasileiro. Na ocasião apresentou-
-nos uma proposta de trabalho que foi discutida 
e aprofundada no NEAR. 

Posteriormente, no dia 18/4, depois de inúmeros 
questionamentos, levando em consideração, es-
pecialmente, a situação econômica e financeira 

do IRIB que, embora longe de ser crítica, em vista 
de várias circunstâncias (sobre as quais se falará 
mais adiante em outro comunicado), ainda assim 
deve ser relevada com planejamento e previsão 
orçamentária.

Levando em consideração todas as nossas su-
gestões, Dr. Bruno nos enviou a proposta que os 
diretores recebem agora em mãos.

LGPDP – CRIAÇÃO DE NORMAS DE BOAS PRÁTICAS  
E GOVERNANÇA NA PROTEÇÃO E TUTELA DE DADOS 
PEssOAIS NO REGISTRO DE IMÓVEIS BRASILEIRO.  

PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ÍNDICES ESTATÍSTICOS  
DO REGISTRO DE IMÓVEIS.

No dia 14/02/2019, às 17h, o NEAR reuniu-se 
com o jurista BRUNO BIONI para tratar do 
impacto, no Registro de Imóveis brasileiro, 
da Lei 13.709, de 14/8/2018, que dispõe so-
bre a proteção de dados pessoais. 

Estiveram presentes o Prof. BRUNO BIONI, 
IVAN JACOPETTI DO LAGO, CALEB MATHEUS 
RIBEIRO DE MIRANDA, NATALY CRUZ, ADRIA-
NA J. UNGER e CLÁUDIO MACHADO (telecon-
ferência).
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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Projeto de índices e  
estatísticas do RI
Este projeto coordena-se com o projeto propos-
to e aprovado em reunião do Conselho Delibe-
rativo e Diretoria do IRIB, regularmente convo-
cados e realizada no dia 27/7/2018 , no bojo do 
plano estratégico então apresentado. No item 4 
da pauta (como consta da ata registrada no RTD) 
aprovou-se a criação dos índices e estatísticas do 
registro imobiliário de todo o Brasil. Esse projeto 
prosperou, tendo sido contratados os professores  
EDUARDO ROTTMANN e NELSON LERNER BARTH 
que elaboraram um robusto projeto, com especi-
ficação do sistema. 

A diretoria deve aprovar  
a assinatura do contrato
Submeto à consideração dos colegas de diretoria 
a proposta de prestação de serviços de consul-
toria elaborado pelo jurista. Como os diretores 
podem verificar, o professor possui todas as cre-
denciais para elaborar um bom projeto.

Peço que possam apreciar a proposta e respon-
der até o dia 30/4, impreterivelmente. No caso 
de aprovação, esta proposta será encaminhada 
para o Dr. George Takeda para coordenar as des-
pesas e planejar o pagamento.

Agradeço a atenção. 

SÉRGIO JACOMINO,

Presidente.
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Participaram da reunião:         

 
Adriana J. Unger  
(NEAR-lab – IRIB)

Sérgio Jacomino (IRIB)

Daniel Lago Rodrigues (IRIB)

Márcio Bincoleto (LOFT)

Augusto Hoffman (LOFT)

As novas demandas por especialização da publi-
cidade registral batem à porta do registrador. O 
modelo tradicional de prestação de informações 
e de expedição de certidões já não atende às de-

mandas que se formam a partir do uso intensivo 
de novas tecnologias no ambiente da compra e 
venda de imóveis.

COMUNICADO 10/2019 – 30/4/2019. A em-
presa LOFT visitou o NEAR-lab do IRIB em 
busca de informações e para explorar novas 
modalidades de relacionamento com o Re-
gistro de Imóveis brasileiro. Em debate: limi-

tes da publicidade registral e as novas moda-
lidades de interesses do mercado, do estado 
e da sociedade, sopesando aspectos relacio-
nados com a proteção de dados pessoais nos 
Registros Públicos.

1  A união entre o setor imobiliário e a tecnologia fez surgir as chamadas Proptechs (Property Technology ou Real State Technology). São 
empresas que aliam a tecnologia ao seu modelo de negócio. O modelo que serve de referência é a Open Door, cujo lema é “sell your home the 
minute you’re ready”. https://www.opendoor.com/. 

2 V. fotos e vídeos em: https://vimeo.com/333177188/a3e415cb35 

PUBLICIDADE REGISTRAL EM DEBATE

N o dia 23/2/2019, às 15h, o NEAR recebeu 
a empresa LOFT que atua no mercado de 
PROPTECH1 e busca inovar e “reinventar o 

processo de compra e venda de apartamentos” 
com o uso intensivo de novas tecnologias de in-
formação e comunicação. 

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
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https://www.opendoor.com/
https://vimeo.com/333177188/a3e415cb35
https://www.loft.com.br/
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A Lei 6.015/1973, no conjunto dos artigos 16 
e seguintes, previu como deve atuar o Ofi-
cial na consecução da publicidade registral: 

(a) lavrar certidão do que lhes for requerido, (b) 
fornecer às partes as informações solicitadas, (c) 
expedir certidão do título de natureza particular 

apresentado em uma só via e arquivado em car-
tório (art. 194 da LRP). 

As modalidades são estas: (a) certidão em intei-
ro teor, (b) em resumo, (c) em relatório, conforme 
quesitos3 e (d) informações (n. 2º do art. 16 da LRP).

H oje causa espécie dois aspectos da lei: (a) 
que as “informações” devam ser prestadas 
para “partes” e (b) que “qualquer pessoa” 

possa requerer certidão do registro “sem infor-
mar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou in-
teresse do pedido”4. 

Já me debrucei sobre o tema, tendo me dedicado 
a proceder a uma exegese do corpo legal em um 
caso concreto5. Partes, no contexto da Lei de Re-
gistros Públicos, é um conceito técnico: refere-se 
às pessoas que, direta ou indiretamente, figuram 
ou têm legitimidade para promover mutações na 
situação jurídica e obter do Registro de Imóveis 
informações de seu interesse. Parte é, pois, um 
conceito de processo e o Registro, como se sabe, 
é um processo (cf. Cap. III do Título V da LRP). 

Mas o conceito de parte pode ser expandido, 
no contexto dos Registros Públicos, e alcançar a 

ideia de legitimidade postulatória para obter as 
informações do Registro. Assim como a própria 
LRP previu a legitimidade para as obter (n. 2º do 
art. 16), a Lei de Notários e Registradores cravou o 
dever dos Oficiais do Registro de Imóveis de “fa-
cilitar, por todos os meios, o acesso à documen-
tação existente às pessoas legalmente habilita-
das” (inc. XII do art. 29 da LNR)6.

Vimos, pela enunciação dos dispositivos legais 
citados, que há uma gradação: partes não são 
o mesmo que quaisquer pessoas. Mas pode-se 
construir igualmente a ideia de que o acesso aos 
dados do Registro deverá ser facilitado às pes-
soas legalmente habilitadas. Por fim, o direito à 
obtenção de certidões, sem declinar “o motivo 
ou interesse do pedido”, está garantido a qual-
quer pessoa.

O que diz a Lei de Registros Públicos?

“Partes” e o legítimo interesse na rogação

3  A certidão de inteiro teor pode ser expedida em “meios reprográficos” (§1º do art. 19 da LRP). A reprografia é uma técnica, ou processo, 
que permite a reprodução de um documento conservado em um meio para outro medium (fotocópia, microfilmagem, heliografia etc.). 
Embora a etimologia grega da palavra aponte para o ato ou ação de escrever, é possível expandir o campo semântico para alcançar a ideia de 
reprodução dos conteúdos mantidos (ou não) em meios eletrônicos para outros meios. A própria lei prevê o intercâmbio de informações em 
meios eletrônicos, o que pressupõe a reprodução intermediática (parágrafo único do art. 17 da LRP). 

4 O art. 17, bem como o art. 217 da LRP, aludem à rogação de publicidade e inscrição no protocolo por “qualquer pessoa”.
5  V. Processo 583.00.2008.151169-7 – informação – publicidade registral em https://quintoregistro.wordpress.com/2008/06/10/

processo-583002008151169-7/. 
6  A Lei 8.935/1994 utiliza-se da expressão “documentação existente”. Documento nada mais é do que “unidade de registro de informações, 

qualquer que seja o suporte ou formato” (inc. II do art. 4º da Lei 12.527, de 18/11/2011.

https://quintoregistro.wordpress.com/2008/06/10/processo-583002008151169-7
https://quintoregistro.wordpress.com/2008/06/10/processo-583002008151169-7
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A visão tradicional na voz de SERPA LOPES

V ejamos como a doutrina tradicional feriu o 
tema. O tratadista assim registrou:

“Por conseguinte, quando a lei impõe ao Ofi-
cial a obrigação de mostrar às partes os livros 
de registo, subentende-se um interesse con-
creto, relacionado com o objeto certo, deter-
minado e individuado, e não qualquer pro-
posição vaga e indefinida que, sob a capa de 
uma investigação, transformaria o direito da 
parte numa verdadeira correição, uma vasta 
e desmedida faculdade de inspeção, que a lei 
atribui e só permite às autoridades judiciárias 
ou fiscais. Essa a interpretação harmônica 
com o próprio mecanismo do registo e espe-
cialmente o de imóveis”7 .

O mesmo SERPA LOPES cingirá a consulta (obten-
ção da informação) aos indicadores pessoal e real. 
Levemos em consideração que suas conclusões 
estavam condicionadas pelos limites instrumen-
tais e infraestruturais da organização do Registro 
à época:

“Que faculta o art. 198 ? Que o interessado 
possa, de pronto, saber a quem pertence a 
propriedade de determinado imóvel, não 
um imóvel qualquer, vagamente indicado; 
que alguém possa se certificar dos ônus que 
porventura gravem um determinado imóvel. 
A obrigação de exibição dos livros por par-
te dos serventuários, se cinge no apresentar 
ao interessado, não todos os livros para pes-
quisa, mas o livro onde deve figurar o imóvel 
por ele indicado, quer sob a base da menção 
à pessoa do proprietário, por meio do Indi-
cador Pessoal, quer sobre a base da especi-
ficação do imóvel, através do Indicador Real. 
A publicidade assegurada não pode ser rea-
lizada através do registo, mas sim, partindo 
do objeto da pesquisa, seja uma pessoa, ou 
seja, um imóvel, e a obrigação do Oficial se 
circunscreve na apresentação do livro, onde 
se encontra transcrita ou inscrita a situação 
que se deseja conhecer”9.

Afinal, quem poderá rogar e obter informações  
do Registro de Imóveis?

A cláusula aparentemente aberta do art. 17 da 
LRP – “qualquer pessoa” – não deve levar o 
intérprete a se afastar do escopo: “requerer 

certidão do registro”, expressão preposicionada 
por artigo definido que parece indicar um ato de 
registro determinado, não vários, nem indeter-
minados ou aleatórios. Estaríamos diante de uma 
faculdade de postulação, aberta a qualquer pes-
soa, para obtenção de certidões de um determi-

nado registro, não o acesso indiscriminado a todo 
e qualquer elemento que componha o acervo 
registral, abarcando o que poderia representar 
na prática um inventário patrimonial do cidadão 
– circunstância que pode ser amplificada com o 
acesso a centrais de informação dos Estados e 
muito comprometida pela vulneração de dados 
de caráter pessoal. 

7 SERPA LOPES. Miguel Maria de. Tratado dos Registos Públicos. Vol. I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 4ª ed., 1960, 106-7, n. 40
8  Curioso observar que a redação do n. 2º do art. 19 do Decreto 4.857/1939 facultava, às partes, o acesso direto aos livros de registro para 

obtenção de informações de seu interesse. Na redação atual, o Oficial já não está obrigado a mostrar às partes os livros de registro, mas tão-
somente a fornecer a informação.

9 Idem, ibidem.

COMUNICADO 10/2019   |  DIRE-CONS  |  30/4/2019
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Tempos modernos - “um novo começo de era”

O s tempos mudaram, as novas tecnologias 
prenunciam uma nova era. As exigências 
hoje são outras, conformam-se de modo 

singular, mais específico, tornam-se complexas, 
variegadas. Já se consagrara a rotina de pesquisa 
nas centrais de informação de registradores com 
vistas a instruir ações executivas, sejam os inte-
ressados privados ou o próprio estado, nas exe-
cuções fiscais e nos casos de indisponibilidades 
de bens – o que não deixa de ser uma forma he-
terodoxa de acesso aos dados do Registro. Mais 
recentemente, surgiram novas demandas oriun-
das da sociedade e do próprio mercado: já não se 
buscam somente os dados da pessoa ou da coisa, 
mas abarcando um escopo maior, com pesquisas 
gerais e indeterminadas e, em certo grau, alea-
tórias10. Por exemplo, investigam-se padrões que 
possam revelar o comportamento do mercado na 
aferição de preço médio de transações, velocida-
de nos intercâmbios, identificação de imóveis em 
fase de execução ou levados a leilão, arremata-
dos, adjudicados etc. Visa-se, com isso, amplificar 
a previsibilidade dos intercâmbios, implementar 
velocidade aos processos e a garantir maior se-
gurança jurídica.

Tradicionalmente, sempre se entendeu que es-
sas buscas indeterminadas ou genéricas, des-
cartando peças centrais de informação – como a 
pessoa, a coisa e, em certa medida, o direito – e 
focando em elementos acessórios, não poderiam 

ser toleradas. Uma vez mais, lembremo-nos de 
SERPA LOPES:

“No caso sub judice, o pedido é formulado inde-
terminadamente. Não há indicação do imóvel, 
não há referência à pessoa do seu proprietário; 
não pode, assim, facultar-se a devassa dos livros 
do registo, devassa que não se compreenderia, 
de maneira alguma, e que perturbaria a própria 
ordem do serviço, dando ao mecanismo da pu-
blicidade uma extensibilidade jamais pretendida 
pelo legislador, uma extensibilidade sem resulta-
dos práticos, e que mesmo feriria o bom-senso”11. 

Para fornecer as informações ainda hoje ocorre 
uma espécie de subversão das rotinas tradicio-
nais, encarecendo os custos para sua produção 
com o apoio de ferramentas inadequadas hoje 
utilizadas. Não dispondo de um código que per-
mita articular uma linguagem baseada em on-
tologia – a favorecer respostas mais rápidas e 
precisas – ficamos completamente atados para a 
produção desses dados. 

Jogando com esses conceitos seria de fato possí-
vel denegar o acesso a conjuntos indeterminados 
ou aleatórios de registros. Mas será possível des-
considerar o pleito das empresas como a LOFT ou 
demandas da própria Receita Federal e de outras 
instâncias estatais?

10  O Projeto SINTER, da Receita Federal do Brasil, se orienta no sentido de buscar revelar, a partir de padrões aferíveis por meio de aplicação 
de tecnologias de big data, atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou de evasão fiscal. Obtém-se, de modo aleatório, respostas a 
perguntas que ainda não foram formuladas, o que representa, em certa medida, um paradoxo. Para  aprofundar o tema, sugiro a leitura do 
excelente MAYER-SCHONBERGER, Viktor. CUKER, Kenneth. Big Data: The Essential Guide to Work, Life and Learning in the Age of Insight. 
London: John Murray, 2017, 320 p. [ISBN: 9781473647206]. 

11 Idem, ibidem.
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O SREI e a mudança de paradigmas

O Registro foi criado e sempre existiu para 
aparelhar os intercâmbios relativos a bens e 
direitos imobiliários. O acesso aos livros, às 

informações, aos dados, sempre se facultou para 
que se cumpra a finalidade primacial do Registro 
de Imóveis, a teleologia registral: outorgar direitos 
e os publicizar juridicamente. O nosso foco sempre 
foi posto nos intercâmbios e transações entre pri-
vados – “A” aliena a “B” que institui um direito real 
de garantia a “C”. A situação jurídica, que assim se 
estabelece, será oponível a todos os terceiros.

Todavia entram em cena, agora, os meios eletrôni-
cos que alteram substancialmente o ecossistema 
dos Registros Públicos. Já aludi a este fenômeno no 
artigo Sistema de Registro de Imóveis eletrônico - 
ao qual remeto o leitor12. Com as mudanças provo-
cadas pelas novas tecnologias de comunicação e 
informação, surgem demandas inéditas no Regis-
tros de Imóveis – como, por exemplo, a pesquisa 
de todos os imóveis de um determinado bairro 
para apurar variáveis que serão utilizadas por algo-
ritmos que revelam oportunidades de novos negó-
cios e evitam problemas na aquisição, orientando 
os investimentos, trazendo maior segurança, rapi-
dez e previsibilidade. 

Estamos diante de um novo desafio: amplificar a 
garantia da segurança jurídica e econômica nos 
intercâmbios imobiliários com o apoio de novas 

tecnologias, simplificando processos e automati-
zando as rotinas.

Segundo os representantes da LOFT, a empresa 
visa a atuar com base em processos automatiza-
dos e de economia de escala – o que permitiria 
a aquisição de 30 até 100 imóveis por mês e sua 
colocação no mercado logo em seguida. Este é o 
modelo de negócio, por exemplo, da OPEN DOOR, 
dos Estados Unidos. Não lhes interessa dados 
sensíveis como nome da pessoa, idade, sexo, 
profissão; enfim, não lhes interessa a identidade 
pessoal dos titulares de direitos. Para o seu mo-
delo de negócios bastam dados que, infelizmen-
te, nem os cartórios nem as centrais podem pro-
porcionar com eficiência, rapidez e modicidade.

Em suma: o mercado está abandonando a figu-
ração quase arquetípica do Registro de Imóveis 
tradicional (A x B x C) e avançando em direção a 
figurações plúrimas e complexas. A atuação da 
empresa já não está focada num único e determi-
nado imóvel ou pessoa, mas a lógica, inerente ao 
seu negócio, a conduz a um outro patamar, de re-
lações complexas, que são realizadas com apoio 
em novas tecnologias, obtendo maior velocidade, 
economicidade e eficiência. 

São esses dados o motor da nova economia no 
nicho do setor imobiliário. 

12 Acesso: http://bit.ly/2V49S13.

Retorno à pergunta: é legítima a sua postulação?

S erão essas demandas legítimas? Como en-
frentá-las sem malferir a privacidade? Como 
manter o controle da publicidade registral 

nas mãos dos registradores? Como evitar que se 
promova, à custa do cidadão, um aproveitamento 
econômico de seus dados, confiados e mantidos 
no Registro Imobiliário? Como evitar a monetiza-

ção dos dados registrais sob o pálio de divulgar da-
dos estatísticos confiados a empresas ou entida-
des privadas? Quem controla a combinação desses 
dados, declaradamente anonimizados, com outros 
dados o que, ao final e ao cabo, acabam por vul-
nerar a privacidade do cidadão pela reconstituição, 
total ou parcial, de sua identidade? 

COMUNICADO 10/2019   |  DIRE-CONS  |  30/4/2019

https://www.academia.edu/37700224/Sistema_de_Registro_de_Imóveis_eletrônico
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Conclusões provisórias e abertura de debates na CPRI

A dianto-lhes que não me parece, prima facie, 
que os pleitos da empresa LOFT e de outras 
congêneres sejam ilegítimos. 

À pergunta feita anteriormente, e à guisa de bus-
car uma resposta provisória, gostaria de retomar 
a ideia, já esboçada, da existência de graus de 
acesso aos dados do registro: (a) as certidões 
poderão ser obtidas por qualquer pessoa, desde 
que se indiquem os registros certos e determi-
nados. (b) as partes poderão obter quaisquer 
informações, legitimadas e investidas que são 
pelo próprio registro nessa peculiar situação ju-
rídica. Remanesceria a ideia de legitimação do 
interessado para obtenção de informações ge-
rais do Registro. 

Devemos partir do pressuposto de que os da-
dos, que não sejam reputados sigilosos (ou de 
acesso restrito modulado por lei), podem ser 
acessados por quem demonstre um legítimo in-
teresse. Lembremo-nos de que a publicidade é 
um preceito geral e o sigilo deve ser considerado  
uma exceção13.

Enfim, haveremos de presumir legítimo o in-
teresse dessas empresas, que devem declarar, 
sob as penas da lei, quais são seus objetivos e 
finalidades com a obtenção da informação. O 
problema reside unicamente no seguinte: como 
proporcionar essas informações com um siste-
ma registral que padece de reformas infraestru-
turais e conceituais?

Concluo com uma constatação: os Oficiais do 
Registro de Imóveis do país ainda praticam seus 
atos de forma narrativa gerando registros deses-
truturados, não classificados com base em me-
todologia científica, o que os impede de produzir 
dados estatísticos, formar índices e de prestar 
informações especializadas. O modelo somente 
será superado com a mudança de paradigma e a 
adoção plena do fólio real eletrônico, com todos 
os seus módulos – especialmente o chamado SC 
– Sistema do Cartório, tal e qual especificado na 
documentação técnica do SREI14. 

Nunca o SREI foi tão necessário e urgente para o 
desenvolvimento do sistema registral pátrio.

Apresento aos colegas essas considerações pre-
liminares e provisórias, conclamando-os a apro-
fundar os temas trazidos à discussão.

Submeto este documento à apreciação da CPRI 
– Comissão do Pensamento Registral Imobiliário 
para conhecimento, reparos e consideração.

Atenciosamente,

SÉRGIO JACOMINO

Presidente. 

13  Essa é a regra do inc. I do art. 3º da Lei 12.527, de 18/11/2011.
14  Cfr. BERNAL. Volnys. UNGER. Adriana J. SREI - Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário - Parte 1 -Introdução ao Sistema de Registro 

Eletrônico Imobiliário. São Paulo: LSITec/CNJ, 2012, item 3.4.2 pp. 18 et seq. Acesso: https://folivm.files.wordpress.com/2011/04/srei_
introducao_v1-0-r-7.pdf. 

https://folivm.files.wordpress.com/2011/04/srei_introducao_v1-0-r-7.pdf
https://folivm.files.wordpress.com/2011/04/srei_introducao_v1-0-r-7.pdf
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COMUNICADO 11/2019   |  DIRE-CONS  |  2/5/2019

Ontologia registral – uma abordagem inovadora  
no tratamento de dados do Registro de Imóveis

Na manhã do dia 25/04 tivemos a presença no NEAR-lab dos pesquisadores 
FREDDY BRASILEIRO SILVA e JOHN OLIVEIRA GUERSON para uma reunião técnica 
do projeto POC-SREI. 

FREDDY BRASILEIRO
Possui graduação em Ciência da Computação e mestrado  

em Informática, ambos pela Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES). Tem desenvolvido pesquisa  
referente a Representação de Domínios Multi-nível  
em Web Semântica. 

Tem experiência em Modelagem Conceitual, Ontologias, 
Web Semântica e Desenvolvimento Orientado a Modelos. 
Atuou como analista de sistemas durante três anos, 
como professor da UFES (Vitória e Alegre) durante um 
ano, e durante cinco anos em Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) com empresas como Padtec, 
Instituto Atlântico (CE) e Ministério da Saúde. Em 2016, 
fundou a Menthor, onde desenvolve aplicações baseadas 
em ontologias.

 JOHN OLIVEIRA GUERSON
Consultoria em Tecnologia da Informação. Possui graduação 

em Ciência da Computação pela Universidade Federal do 
Espírito Santo (2013) e mestrado em Informática pela 
Universidade Federal do Espírito Santo (2015). 

Os dois pesquisadores são colaboradores do projeto  
e trabalham na construção da ontologia registral 
imobiliária, um modelo semântico de dados que permitirá 
a interoperabilidade dos dados registrais integrantes 
da matrícula eletrônica, como padrão fundamental do 
registro eletrônico de imóveis. 

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 
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Ontologia registral – Semantic SREI 

No bojo da POC (prova de conceito) do SREI, 
uma das vertentes que se acha em desenvol-
vimento é a de dotar a infraestrutura do SREI 

com ferramentas que permitam tratar os dados 
com base num rigoroso padrão semântico a fim 
de classificar e atribuir predicados (propriedades) 
a cada objeto registral (toda e qualquer peça, in-
divíduo ou elemento informativo). Isso permitirá a 
elaboração de perguntas e respostas complexas, 
além de permitir a implementação de algoritmos 
para tratamento automatizado de dados. 

A ideia básica é atribuir significados ao conteúdo 
das bases de dados do Registro de Imóveis. Não 
será necessário, para obter determinada informa-
ção – seja ele de que natureza for – pesquisar de 
modo segmentado em meios tradicionais como 

livros, fichas, registros, indicadores, campos ou pa-
lavras-chaves. 

Parte-se do princípio de que a tecnologia de espe-
cialização da informação registral, tal e como im-
plementada no século XIX e que buscou destacar 
dados em livros auxiliares – indicadores pessoal 
ou real –, é um modelo obsoleto e perfeitamente 
dispensável no ambiente de meios eletrônicos. 

Não tem qualquer sentido, nos dias que correm e 
com o apoio das tecnologias disponíveis, que se faça 

a classificação dos dados com base nessa organiza-
ção taxonômica. Consideramos que o conjunto de 
dados que compõe o acervo do Registro de Imóveis, 
bem como o próprio sistema que ordena e promove 
a gestão dos seus conteúdos, é o próprio SREI.  
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Na prática, como vai funcionar?

A POC (proof of concept) existe exata-
mente para demonstrar como tudo 
isso pode ocorrer na prática. 

Deixe-nos pôr um exemplo. Se-
ria possível perguntar ao SREI: 
“quantas mulheres adqui-
riram imóveis no estado 
civil de solteira ou divor-
ciada na década de 90 
e os hipotecaram?”. 
Ou: “quantos imóveis 
foram transaciona-
dos no bairro X nos 
anos de 2015 a 2017 
e qual o valor médio 
de transação?”. Ou 
ainda: “qual o tem-
po médio de latência 
das titularidades sem 
que sejam alienadas?”. 
É evidente que todas as 
questões ordinárias (quem 
é dono ou titular do quê e a 
que título) serão respondidas 
com a mesma facilidade. 

Na ontologia registral vamos trabalhar 
num modelo de dados que vincula os ele-
mentos de um conjunto no âmbito de um domí-
nio (RI), estabelecendo regras de relacionamento 
entre os dados. A partir de objetos básicos (ele-
mentos ou indivíduos do conjunto de dados do 
RI), pode-se atribuir significados e propriedades, 
ordenando-os em classes, permitindo, assim, re-
lacionamentos complexos que podem ser perfei-
tamente automatizados com apoio de inteligên-
cia artificial (IA).

Além disso, com a utilização da tecnologia de 
ontologia será teoricamente possível criar mo-
delos e algoritmos que nos permitiriam “ler” e 
identificar padrões recorrentes nas matrículas 

em que os atos são 
lavrados em uma linguagem natural e descritiva 
(inc. I do art. 231 da LRP).

Na reunião foram discutidos os requisitos neces-
sários para a disponibilização de uma base online 
contendo exemplos de matrículas eletrônicas e a 
funcionalidade de execução de queries (pergun-
tas sobre o conteúdo dos dados registrais). 

Esse protótipo (componente da prova de concei-
to) será capaz de demonstrar o funcionamento da 
tecnologia da web semântica e seu potencial uso 
no registro imobiliário eletrônico.

COMUNICADO 11/2019   |  DIRE-CONS  |  2/5/2019
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N o próximo encontro regional do IRIB, a rea-
lizar-se entre os dias 24 e 25 de junho em 
Cuiabá (MT), o tema da ontologia registral 

será enfrentado na palestra que nos farão IVAN 
JACOPETTI DO LAGO e ADRIANA UNGER. Os pa-
lestrantes buscarão definir, com clareza, o que se 
registra e o que se publica, isto é, o que se inscre-
ve e o que o Registro de Imóveis irradia por meio 
da publicidade registral.

Para que se possa definir claramente o que se re-
gistra no SREI, e, portanto, identificar que elemen-
tos ingressam no sistema, é preciso saber, antes de 
mais nada, o que seja objeto da inscrição. 

Inscrevemos direitos? Títulos? Instrumentos? 
Registramos “imóveis”? São perguntas que nos 
permitirão criar uma coleção de dados semanti-
camente bem estruturada, com a definição de um 
vocabulário técnico e de classes que poderão ser 
referenciados com maior precisão ontológica.

Penso que o 38º Encontro Regional do IRIB nos 
brindará experiências enriquecedoras, atando os 
dois fios que representam a história do IRIB – tra-
dição e modernidade.

SÉRGIO JACOMINO

Presidente

Ontologia registral em debate no 38º Encontro do IRIB (Cuiabá)
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COMUNICADO 12/2019   |  DIRE-CONS  |  7/5/2019

A CPRI do IRIB debruçou-se sobre a minuta 
de provimento e produziu o documento que 
abaixo será referido. Os estudos foram enca-

beçados pelo registrador LUCIANO DIAS BICALHO 
CAMARGOS (MG) e JORDAN FABRÍCIO MARTINS 
(SC), membros efetivos da Comissão do Pensa-
mento Registral Imobiliário do IRIB e a redação 
final foi encaminhada a EDUARDO MAUAT, Coor-
denador-Geral de Articulação Institucional (CGAI/
DRCI ).

No próximo dia 14/5 (às 14:30) ocorrerá a 2ª reu-
nião da Ação 12/2019 da ENCCLA, a ser realizada 
na sede da DRCI/SNJ, localizada no SCN Quadra 6, 
Bloco A, 2º Andar, Sala 210 - Shopping ID – Asa 
Norte, Brasília-DF.

Para melhor acompanhamento das discussões, 
indicamos o trabalho da CPRI/IRIB e disponibiliza-

mos as sugestões dos outros institutos membros.

•  PP 0006712-74.2016.2.00.0000 - Processo: 
COAF - MF - Ofício nº 32.789 - Procedimentos 
a serem adotados pelos registros públicos para 
o cumprimento das obrigações consignadas na 
Lei nº 9.613/88 - Lei de Lavagem de Dinheiro.

•  CPRI-IRIB – Comissão do Pensamento Registral 
Imobiliário do IRIB

• Colégio Notarial do Brasil.

•  Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do 
Brasil.

• Instituto de RTD e Pessoas Jurídicas.

• ANOREG-BR.

O IRIB, juntamente com demais institutos membros e a ANOREG-BR, participaram das discus-
sões relativas à regulamentação da Lei nº 9.613/98, referente aos procedimentos a serem ado-
tados por notários e registradores relativos à prevenção da lavagem de dinheiro e combate ao 
terrorismo (COAF – PP/CNJ 0006712-74.2016.2.00.0000).

1  ENCCLA - Secretaria Executiva: as funções administrativas da ENCCLA são exercidas pelo Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Internacional (DRCI), da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania, ficando internamente sob a responsabilidade da Coordenação-
Geral de Articulação Institucional (CGAI/DRCI/SNJC/MJSP).

lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo 
Manifestação da CPRI-irib e demais institutos membros 
para a redação do provimento a ser baixado pelo CNJ

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 
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A iniciativa da publicação é da ABECIP. A nossa 
participação cingiu-se a dar algumas suges-
tões de aperfeiçoamento em pontos muito 

específicos. Encaminho o texto elaborado pela 
CPRI-IRIB para apreciação de todos os diretores 
e conselheiros.

Na ocasião foram ainda debatidas algumas ideias 
e iniciativas que ficaram de ser apreciadas inter-
namente pela ABECIP e pelo IRIB:

1 Elaboração de uma ampla pesquisa com os re-
gistradores imobiliários do Brasil a respeito das 

maiores dificuldades por eles enfrentadas no re-
gistro de alienações fiduciárias em garantia (SFI, 
CCB´s etc.).

2 Pesquisa com os agentes do sistema de crédi-
to imobiliário para apurar, do lado de lá, quais 

são as maiores dificuldades.

3 Estudo de viabilidade de normatização nacional 
(via CNJ) do microssistema de crédito imobili-

ário. Muitas vezes a mesma questão é enfrentada 
de modo diferente nos vários estados, o que gera 
dificuldades para uma atividade que é padronizada 
e que se estende para todo o território nacional. O 
tema é sensível. Por essa razão, o assunto será dis-
cutido e aprofundado nas respectivas entidades.

4 FELIPE PONTUAL enfatizou a importância de 
manifestar expressamente o imenso interes-

se do mercado na regulamentação do SREI e do 
ONR. Segundo ele, é necessário um esforço con-
centrado de entidades como a ABECIP, FEBRA-
BAN, CBIC e IRIB para que o CNJ tenha a perfeita 
percepção da importância do sistema de registro 
eletrônico para todo o país.

Os temas serão apreciados na próxima reunião 
da Diretoria do IRIB, programada para o dia 30/5, 
pendente, ainda, de confirmação dos colegas.

Para conhecer em detalhes os termos da cartilha 
acesse aqui: ABECIP - RETOMADA DE IMÓVEIS 
OBJETO DE GARANTIA DE FINANCIAMENTOS IMO-
BILIÁRIOS - LEI N. 9.514/97

Atenciosamente,

São Paulo, 8/5/2019.

SÉRGIO JACOMINO   

Entrega da revisão feita pela CPRI-IRIB da cartilha sobre alienação fiduciária que a ABECIP pre-
tende distribuir entre seus associados.

No dia de ontem (7/5/2019, às 15h.) o Presidente do IRIB, acompanhado de Fábio Fuzari (IRIB), foram 
recebidos na sede da ABECIP pelo diretor executivo FILIPE PONTUAL e pelo jurista JOSÉ CETRARO para 
fazer a entrega da minuta de cartilha revisada pela CPRI-IRIB. 

A Cartilha será distribuída aos associados da entidade – agentes do crédito imobiliário. 

ABECIP –  cartilha de alienação fiduciária  
e temas políticos

COMUNICADO 13/2019  |  ABECIP | 8/5/2019

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 

Felipe Pontual, Sérgio Jacomino e José Cetraro – Abecip – Irib

https://circuloregistral.files.wordpress.com/2019/05/abecip_cartilha.pdf
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2019/05/abecip_cartilha.pdf
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2019/05/abecip_cartilha.pdf
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COMUNICADO 14/2019   |  ALAGOAS  |  8/5/2019

ALAGOAS – comissão de concurso

O 
Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, na tarde 
da terça-feira (7/5), a indicação dos nomes que irão compor a 
comissão de concurso para a outorga de delegações de notas e 
registros no estado de Alagoas.

Por unanimidade, os conselheiros acompanharam o voto do ministro 
Aloysio Corrêa da Veiga, corregedor nacional de Justiça substituto, que 
ratificou as designações feitas pelo desembargador Marcelo Martins 
Berthe, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), presidente da res-
pectiva banca, de acordo com o disposto no artigo 1º, parágrafo 1º da 
Resolução CNJ 81/2009.

COMUNICADO 14/2019 – 8/5/2019. CNJ - Plenário aprova comissão de concurso extrajudicial de 
Alagoas e sanciona o nome de Presidente e Diretor do IRIB.

 [290ª Sessão Ordinária. Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ]

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 
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Compõem a comissão os seguintes membros:

Desembargador Luís Paulo Aliende Ribeiro, do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), como su-
plente do presidente da Comissão de Concurso.

Juízes de direito: Marcelo Benacchio, titular da 
2ª Vara de Registros Públicos da comarca de São 
Paulo; Renata Mota Maciel Madeira Dezem, titu-
lar II da 25ª Vara Cível da comarca de São Paulo; 
Ricardo Felício Scaff, titular da 1ª Vara Cível da 
comarca de Guarulhos de São Paulo e José Go-
mes Jardim Neto, Juiz de direito auxiliar de São 
Paulo (suplente).

Registrador: oficial Flauzilino Araújo dos San-
tos, 1º registrador de imóveis da comarca de São 
Paulo e oficial Sérgio Jacomino, 5º registrador de 
imóveis de São Paulo (suplente).

Notário: tabelião José Carlos Alves, 1º Tabelião de 
Protestos da Capital do Estado de São Paulo e ta-
belião José Roberto Ferreira Gouvêa, 8º Tabelião 
de Protestos da Capital do Estado de São Paulo 
(suplente). (Fonte: CNJ – link aqui).

IRIB é a Casa do Registrador brasileiro

O Presidente do IRIB, 
SÉRGIO JACOMINO, 
disse sentir-se lison-
jeado e orgulhoso 
por ter sido indicado 
para compor a banca 
do concurso de Ala-
goas. Segundo ele, o 
IRIB congrega os mais 
destacados e prepa-
rados registradores 
do país e a partici-
pação do presidente 
e do diretor FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS é 
um reconhecimento institucional. 

Segundo ele, os membros da banca “são renoma-
dos juristas e a comissão vai enriquecer e valorizar 
o certame, dando prestígio e importância ao pro-
cesso e marcará de modo indelével a história das 
Notas e Registros Públicos do Estado de Alagoas

 Marcelo Martins Berthe – Presidente da Banca

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88867-plenario-aprova-comissao-de-concurso-extrajudicial-de-alagoas
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O CNJ apreciou o currículo de cada membro da 
banca (nominata abaixo) e indicou juristas prepa-
rados para o desafio. 

Segundo Jacomino, “uma das grandes dificulda-
des, para quem se submete a um concurso tão 
concorrido como tem sido o de notários e regis-
tradores, é encontrar uma banca preparada na 
matéria específica de notas e registros públicos 

e que seus mem-
bros possam pro-
var o conhecimento 
prático-teórico dos 
candidatos com o 
foco posto nas ma-
térias do dia-a-dia 
do registrador ou do 
notário. Uma banca 
de juristas da área é 
uma bênção ao can-
didato preparado”, 
rematou  

Currículo dos participantes da banca

LUÍS PAULO ALIENDE RIBEIRO

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo em exercício na 1ª Câmara de Direi-
to Público. Coordenador da Diretoria de Execução 
de Precatórios – DEPRE, do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Doutor em Direito do Estado 
pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo com a tese “A Regulação da Função Notarial 
e de Registro”. Foi Juiz Auxiliar da Corregedoria da 
Justiça de São Paulo, integrando a “Equipe do Ex-
trajudicial” e por várias vezes convocado pela Cor-
regedoria Nacional de Justiça – CNJ para inspeções 
e atuações voltadas às atividades extrajudiciais.

MARCELO BENACCHIO

Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. Doutor em Direito pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo. Mestre em Direito 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Professor da Graduação e Mestrado em Direito da 
Universidade Nove de Julho. Professor Assistente 
da Pós-Graduação da Escola Paulista da Magistra-
tura. Professor Titular de Direito Civil da Faculdade 
de Direito de São Bernardo do Campo. Integrou a 
banca do 9º Concurso Público de Provas e Títulos 
para a outorga de Delegações de Notas e de Regis-
tro do Estado de São Paulo. Atuou como Juiz Asses-
sor da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
São Paulo durante 03 gestões na área do Serviço 
Extrajudicial. Autor de artigos jurídicos.

RENATA MOTA MACIEL MADEIRA DEZEM 

Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. Professora do Programa de Graduação 
e Pós-Graduação e Mestrado em Direito da Uni-
versidade Nove de Julho. Coordenadora da Área de 
Direito Empresarial da Escola Paulista da Magis-
tratura. Especialista em Processo Civil pela Escola 
Paulista da Magistratura. Doutora em Direito Co-
mercial pela Universidade de São Paulo. Juíza con-
vocada junto à Corregedoria Geral da Justiça do Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo nos biênios 
2014/2015 e 2016/2017. Integrante da Banca do 11º 
Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga 
de Delegações de Notas e de Registro do Estado de 
São Paulo. Autora de artigos jurídicos.

RICARDO FELÍCIO SCAFF

Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. Professor Assistente no Curso de Espe-
cialização de Direito Notarial e Registral da Escola 
Paulista da Magistratura. Doutorando em Direito 
Civil pela Universidade de Buenos Aires. Mestran-
do em Direito Público pela Fundação Getúlio Var-
gas. Atuou como Juiz Assessor da Corregedoria 
Nacional de Justiça do CNJ em 2012 e no biênio 
2017/2018. Atuou como Juiz Assessor da Correge-
doria Geral da Justiça do Estado de São Paulo no bi-
ênio 2012/2013, e como Juiz Assessor da Presidên-
cia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no 
biênio 2014/2015. Autor de artigos jurídicos. 

COMUNICADO 14/2019   |  ALAGOAS  |  8/5/2019
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JOSÉ GOMES JARDIM NETO

Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. Professor do Programa de Pós-Gradu-
ação Lato Sensu dos cursos de Direito Empresa-
rial e Direito Tributário da Fundação Getúlio Var-
gas. Doutorando e Mestre em Direito Econômico, 
Financeiro e Tributário pela Universidade de São 
Paulo. Especialista em Administração de Empre-
sas pela Escola de Administração de Empresas de 
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Membro 
do Instituto de Pesquisas Tributárias. Autor de ar-
tigos jurídicos.

FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS

É o 1º Oficial de Registro de Imóveis da Capital 
do Estado de São Paulo. É licenciado em Estu-
dos Sociais, bacharelado em Direito e Teologia, 
e mestre em Direito Civil. É Diretor de Tecnolo-
gia da Informação do Instituto de Registro Imo-
biliário do Brasil - IRIB e Conselheiro Titular da 
Associação de Notários e Registradores do Bra-
sil – ANOREG-BR. Foi membro da banca exami-
nadora dos 2º , 7º e 8º Concursos Públicos de 
Provas e Títulos para Outorga de Delegações 
de Notas e de Registro do Estado de São Paulo. 
Foi presidente da Associação dos Registradores 
Imobiliários de São Paulo – ARISP entre 2005 
e 2015. Foi membro da Câmara Consultiva do 
Mercado Imobiliário da BM&FBOVESPA. Ideali-
zou, desenvolveu e implantou a Central Nacional 
da Indisponibilidade Bens – CNIB, instituída pelo 
Provimento nº 39, de 25/7/2014, da Corregedo-
ria Nacional de Justiça, da qual foi coordenador 
do Comitê Gestor. Cooperou em várias inspe-
ções realizadas pela Corregedoria Nacional de 
Justiça e integrou diversos grupos de trabalho. É 
autor de diversas obras e artigos jurídicos.

SÉRGIO JACOMINO

Doutor em Direito Civil pela Universidade Estadu-
al Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP (2005) 
e especialista em Direito Registral Imobiliário pela 

Universidade de Córdoba, Espanha. Atualmente é 
o Quinto Oficial de Registro de Imóveis da Cida-
de de São Paulo. Membro honorário do CENOR 
- Centro de Estudos Notariais e Registais da Uni-
versidade de Coimbra, Presidente da Academia 
Brasileira de Direito Registral Imobiliário - ABDRI 
e Presidente do Instituto de Registro Imobiliário 
do Brasil - IRIB. 

JOSÉ CARLOS ALVES

É o 1º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da 
Capital do Estado de São Paulo. É Presidente do 
Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Es-
tado de São Paulo e diretor da ANOREG-SP. Ba-
charel em Direito pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. Foi designado para 
responder por expedientes pela Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo entre 
1995 a 2000. Foi membro da banca examinadora 
dos 2º, 3º e 10º Concursos Públicos de Provas e 
Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de 
Registro no Estado de São Paulo. Participou como 
palestrante em diversos simpósios, cursos e en-
contros de notários e registradores. É autor de 
obras jurídicas.

JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA

É o 8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da 
Capital do Estado de São Paulo e Procurador de 
Justiça aposentado. Graduado pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo na Turma de 
1973. Foi Promotor de Justiça do Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo, tendo atuado como 
Curador de Registros Públicos. É autor de diversas 
obras jurídicas, dentre elas a notória atualização 
da obra anotada de Theotonio Negrão.
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COMUNICADO 15/2019   |  SIGAD-POC SREI  |  13/5/2019

SIGAD/POC-SREI – fase atual do projeto 
Evolução da tecnologia a favor dos registradores

N o âmbito da prova de conceito do SREI  
(POC-SREI), todos os documentos que trami-
tam ou são produzidos durante o processo de 

registro eletrônico são natodigitais, sendo impres-
cindível efetuar sua gestão arquivística conside-
rando as melhores práticas de gestão documental 
e os requisitos específicos do Registro de Imóveis. 

Para estereotipar o SIGAD aplicado ao Registro 
de Imóveis foi selecionada a plataforma Alfresco, 

um sistema de gestão eletrônica de documentos 
(ECM - Enterprise Content Management) em códi-
go aberto. A parametrização e customização para 
sua utilização na POC-SREI abrange a inclusão do 
código de classificação e tabela de temporalidade 
próprios ao Registro de Imóveis1 e a definição de 
metadados para gestão arquivística de todos os 
documentos dentro do escopo da POC (incluindo 
os livros eletrônicos de protocolo e matrícula). 

COMUNICADO 15/2019 – 13/5/2019. SIGAD – Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 
Documentos e a POC do Sistema de Registro de Imóveis eletrônico. Encontro com Laura Silveira.

No dia 29 de abril esteve no NEAR-lab LAURA SILVEIRA, analista da informação da Arquigest, 
para dar prosseguimento ao trabalho de parametrização do SIGAD – Sistema Informatizado de 
Gestão Arquivística de Documentos da POC-SREI. 

Laura Silveira e o SIGAD da POC-SREI

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 
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A gestão arquivística de documentos eletrôni-
cos ganhou inesperado destaque com o art. 
13 da MP 881/2019 que alterou o art. 1º da LRP: 

§ 3º Os registros poderão ser escriturados, pu-
blicitados e conservados em meio eletrônico, 
obedecidos os padrões tecnológicos estabeleci-
dos em regulamento.

De acordo com o § 3º do art. 1º da LRP deverão 
ser obedecidos “padrões tecnológicos” para es-
crituração, conservação e publicidade em meio 
eletrônico. 

Este tema não é novo e já foi amplamente discu-
tido no âmbito do SREI. A gestão arquivística do 
extrajudicial havia sido amplamente debatida no 
CONARQ por ocasião da especificação do sistema 
de registro eletrônico. De fato, há quase uma dé-
cada, em 2010, foi criada, no âmbito do Conselho 
Nacional de Arquivos, por decisão e aprovação 
plenária, a Comissão Especial para Gestão Docu-
mental do Foro Extrajudicial, com o objetivo de 
propor ações e procedimentos para a moderniza-
ção, organização e gestão documental dos acer-
vos dos Cartórios de Registro de Imóveis2.

A MP 881/2019 e a gestão arquivística de documentos eletrônicos

1  A classificação de todos os documentos que ingressam no Registro de Imóveis e a respectiva tabela de temporalidade já estão elaboradas no 
âmbito da POC-SREI e serão publicadas em breve. 

2  V. Portaria CONARQ 21, de 21/12/2010 (DOU de 22/12, p. 3) que criou a comissão presidida pelo des. MARCELO BERTHE e composta por 
especialistas, pelo Presidente do IRIB e o pelo então presidente da ARISP, FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS. Acesso: http://bit.ly/2JkbiOz.

Thiago De Oliveira Vieira e Paola Rodrigues Bittencourt

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm#art1§3
https://folivm.files.wordpress.com/2011/04/portaria-nc2ba-94-de-21-de-dezembro-de-2010.pdf
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Os elementos e conclusões daquelas fecundas 
discussões foram todas assimiladas pelo grupo 
que estruturou e especificou o SREI. Os interlo-
cutores do Arquivo Nacional, PAOLA RODRIGUES 
BITTENCOURT, THIAGO DE OLIVEIRA VIEIRA e 
NATASHA HERMIDA PEREIRA CASTRO DA SILVA 
LEVY hoje integram o time de desenvolvedores 
da POC-SREI e orientam, de acordo com boas 
práticas e padrões tecnológicos abonados pelo 
CONARQ, o desenvolvimento do SIGAD aplicado 
aos registros públicos.

NATALY CRUZ, gerente de projetos responsável 
pela coordenação da equipe de especialistas 
que atua no desenvolvimento do SIGAD no âm-
bito do projeto POC-SREI, revela que “a escritu-

ração dos livros de registros em formato eletrô-
nico somente será viável pelo estabelecimento 
de modelos definidos pelos próprios Registra-
dores, tendo como referência a assimilação dos 
padrões técnicos recomendados por entidades 
nacionais como o CONARQ e internacionais 
como a Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)3. 
Esses padrões devem ser observados em todo o 
processo de gestão arquivística dos documen-
tos, permitindo-lhes conferir autenticidade, se-
gurança e confiabilidade”.

Os padrões tecnológicos aludidos pela norma es-
tão sendo discutidos no âmbito do NEAR-lab e os 
resultados serão divulgados em breve. 

Natasha Hermida Pereira Castro Da Silva Levy

3 http://dublincore.org/ 

https://www.dublincore.org
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Mas afinal, o que é o SIGAD-SREi?

O SIGAD nada mais é do que um modelo de 
requisitos para sistemas informatizados de 
gestão arquivística de documentos con-

substanciados no e-ARQ Brasil4.

A gestão de documentos registrais é de funda-
mental importância para garantir a organização, 
padronização, destinação e preservação de to-
dos documentos e informações referentes ao 

registro de imóveis eletrônico com agilidade e 
segurança. 

A MP 881/2019 recoloca a questão de se estru-
turar científica e tecnicamente a base de dados 
registrais com apoio em padrões tecnológicos 
abonados por órgãos idôneos encarregados de 
especificar os modelos de gestão documental em 
meios eletrônicos5.

Os intercâmbios de informação requerem padrões rígidos

O protótipo do SIGAD irá permitir a gestão 
arquivística do dossiê documental de cada 
acesso e prenotação em todo o seu ciclo  

de vida. 

Segundo a coordenadora científica do NEAR-lab, 
eng. ADRIANA UNGER, “uma das principais barrei-
ras para a modernização do atual sistema registral 
é a falta de padronização, dificultando a interope-
rabilidade e favorecendo a dependência tecnoló-
gica das serventias”. E continua:

“A importância do estabelecimento de pa-
drões informacionais para o registro de imó-
veis fica ainda mais evidente com o advento 
dos livros de registro escriturados eletronica-

mente, tanto em relação ao conteúdo estru-
turado dos dados quanto à gestão documen-
tal durante o processo de registro. O protótipo 
do SIGAD que está sendo desenvolvido para a 
POC-SREI tem o objetivo de implementar um 
padrão que permita o funcionamento do re-
gistro eletrônico”.

Confira a entrevista de Laura Silveira aqui: https://
vimeo.com/335250460/d431aeb2f4.

Boa semana!
SÉRGIO JACOMINO, Presidente.

4  O modelo especifica “todas as atividades e operações técnicas da gestão arquivística de documentos desde a produção, tramitação, utilização 
e arquivamento até a sua destinação final”. O SIGAD foi desenvolvido em conformidade com os requisitos que conferem credibilidade à 
produção e à manutenção de documentos arquivísticos. Acesso: http://bit.ly/2Hh6nMo. 

5  O tema já estava previsto no conjunto normativo do art. 37 da Lei 11.977/2009. A inovação legislativa foi pífia e de certo modo redundante. 
Entendemos que a MP 881/2019 repisa o assunto e põe em relevo o fato de que nada, ou quase nada, se fez desde o seu advento há uma 
década. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm
https://vimeo.com/335250460/d431aeb2f4
https://vimeo.com/335250460/d431aeb2f4
http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/earqbrasil_model_requisitos_2009.pdf
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COMUNICADO 16/2019   |  BIR  |  13/5/2019

BIR, Machado de Assis, SREI e os desafios do IRIB

Registro de Imóveis em revista 
Uma velha nova revista – Tradição e modernidade

COMUNICADO 16/2019 – 13/5/2019. 
Boletim do IRIB em Revista, edição 
359. ONR: vinculação nacional e 
universalização do acesso ao Regis-
tro de Imóveis. 36º Encontro Regio-
nal dos Oficiais de Registro de Imó-
veis debate Lei 13.465/2017. Sendas 
para o futuro.

U
ma nova edição do Boletim do 
IRIB em Revista vem a lume. 
Diferentemente das outras 

edições, esta não será impressa e 
nem distribuída pelos correios. Con-
correm para a decisão o alto custo 
de impressão e distribuição postal. 

Nos dias que correm, as publica-
ções eletrônicas vão, pouco a pouco, substituindo os meios tradicionais de 
impressão e distribuição. Cedo ou tarde, o próprio conteúdo das revistas e 
publicações será afetado pelos novos meios eletrônicos. Até lá, v. pode apre-
ciar a revista no seu smartphone ou no site:  http://bit.ly/2Jjl8Al

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 

https://issuu.com/sergiojacomino/docs/bir_359-2019
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Uma questão meramente econômica? Ou institucional?

A questão econômica afeta todas as associa-
ções que não contam com outras fontes de 
custeio além da contribuição associativa. 

Este é um fenômeno que afeta os modelos tra-
dicionais de associativismo1. Estamos buscando 
alterar o formato tradicional para algo como “IRIB 
as a service”. Buscamos alternativas a fim de cus-
tear e financiar as atividades previstas e aprova-
das na reunião plenária do Instituto, em reunião 

dos Conselhos e da Diretoria do dia 27/7/2018 
(acesso aqui). 

São inúmeras iniciativas, belas ideias, projetos 
criativos e inovadores, que dormitam à espera de 
recursos para se concretizarem. Para muitos de 
nós é uma sensação de grande frustração, mas é 
motivo, igualmente, de estímulo para buscar no-
vos caminhos, para nos reinventarmos. 

1   Revista Veja tocou no assunto na sua edição de 26/4/2019. Sob o título Antigos clubes sociais inovam para sair de crise financeira, a revista 
aponta para as possíveis causas de esvaziamento de clubes e associações tradicionais. O tema é atual e é considerado pela atual diretoria, que 
busca realizar um processo de reengenharia para vitalizar o Instituto. Visite: https://vejasp.abril.com.br/cidades/clubes-sociais-crise-capa/.

https://www.irib.org.br/files/atanota/Ata-da-reuniao-da-Diretoria-Executiva-Nominativa-e-dos-Conselhos-27-07-18.pdf
https://vejasp.abril.com.br/cidades/clubes-sociais-crise-capa/
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P arafraseando o velho Machado, pergunto-
-me: mudaria o Registro - ou mudei eu? O 
mundo mudou, desde sempre tem mudado, 

agora de modo mais veloz. Os Registros Públicos 
brasileiros estão em um claro processo de trans-
formações. Ainda não divisamos o modelo que se 
forma a latere dos projetos nos quais estivemos 
envolvidos nas duas últimas décadas e que pode 
suplantar os modelos tradicionais de organização 
dos Registros2. Pergunto-me: isso é bom? É ruim? 
O que fazer diante de tantos desafios e obstáculos? 

Ao lado de uma anelada reforma institucional – 
que afinal se revelou lenta, intrincada e muito 
aborrecida – ainda lutamos contra as resistên-
cias intestinas que visam paralisar as iniciativas 
institucionais que os órgãos de representação de 
classe empreendem para modernizar o sistema 
registral. Basta lembrar que a especificação do 
SREI completa praticamente uma década de exis-

tência e nos três últimos anos o IRIB se dedicou, 
quase que exclusivamente, a refutar os argumen-
tos equívocos, a espancar dúvidas, a buscar a re-
gulamentação do SREI e do ONR, regulamentação 
essa que tarda e tarda e tarda. Mas, por que tarda? 
Quais interesses se distinguem na arena político-
-institucional? Quantos preciosos recursos mais 
deverão ser consumidos nesta disputa desarra-
zoada?  

Enfim, o que será do Registro Imobiliário do Bra-
sil? Certamente, o futuro do IRIB, como instituição 
representativa dos registradores brasileiros, terá 
a mesma sorte do próprio Registro de Imóveis 
brasileiro. Enquanto ambos existirem – IRIB e Re-
gistro de Imóveis – não há como fugir do desafio 
de nos reinventarmos e de buscarmos os melho-
res caminhos para vencer o desafio do SREI – o 
Registro de Imóveis na modernidade. 

O velho mundo (do Registro) mudou – ou mudamos nós?

COMUNICADO 16/2019   |  BIR  |  13/5/2019

2  Remeto o leitor ao texto provocativo Sendas para o futuro do Registro de Imóveis que se acha aqui: https://cartorios.org/2018/08/17/
sendas-para-o-futuro-do-registro-de-imoveis/ 

https://cartorios.org/2018/08/17/sendas-para-o-futuro-do-registro-de-imoveis/
https://cartorios.org/2018/08/17/sendas-para-o-futuro-do-registro-de-imoveis/
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A revista que o colega agora tem em mãos 
é excelente e revela um conteúdo de pri-
meiríssima linha. As questões acima alu-

didas estão presentes nesta edição. Reunimos 
todo o material técnico relativo ao cansado tema 
da inconstitucionalidade da Lei que criou o ONR 
– Operador Nacional do Registro de Imóveis ele-
trônico. Textos subscritos pelos mais renomados 
juristas do país afastam as dúvidas e dissolvem 
as perplexidades de todos os que, de modo leal, 
manifestaram suas restrições.

Além disso, reunimos todo o excelente cabedal de 
ideias e projetos que inspiraram o Projeto Sendas 
do Futuro e que embalaram os ideais de criação 

de um grupo orgânico dos registradores brasilei-
ros liderado pelo IRIB.

Por fim, reunimos as palestras do 36º Encontro 
Regional dos Oficiais de Registro de Imóveis, re-
alizado em São Paulo. 

Encontramos nesta revista um painel rico e multi-
facetado do Registro de Imóveis em face das ino-
vações legislativas e tecnológicas.

Boa leitura!

SÉRGIO JACOMINO, Presidente.

Voltemos às boas-novas
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NEAR-lab avança na POC-SREI com a ontologia 
registral - Encontro de Cartagena de Índias

NEAR-lab avança no tema da ontologia registral

O termo ontologia é clássico na filosofia e nos 
remete à metafísica de Aristóteles. Ontologia, 
neste contexto, será o estudo do “ser como 

ser”, ou o “ente enquanto ente”. Toma-se o ser “em 
toda a sua generalidade, independentemente de 
classe de ser se trate”. Na raiz aristotélica, será o es-
tudo do ser (ou ente) principal, “do qual dependem, 
ou ao qual estão subordinados, os demais entes”1. 

 Já no âmbito da ciência da computação, ontologia 
é um termo técnico que se refere a arquiteturas 
projetadas para um propósito muito específico: 
“permitir a modelagem de conhecimento sobre 

algum domínio, real ou imaginado”. A definição 
é de TOM GRUBER, da Universidade de Stanford. 
Assim explana o autor:

“No contexto das ciências da computação 
e da informação, uma ontologia define um 
conjunto de primitivas representacionais 
com o qual modela-se um domínio de co-
nhecimento ou discurso.

As primitivas representacionais são tipica-
mente classes (ou conjuntos), atributos (ou 
propriedades) e relacionamentos (ou rela-
ções entre membros da classe). 

COMUNICADO 17/2019 – 31/5/2019. Ontologia registral – sessão de testes da POC 
SREI. 21Blocks e o futuro do RI brasileiro. Encontro de Cartagena de Índias, Colôm-
bia, sobre Registro de Imóveis eletrônico e as firmas digitais.

1   V. FERRATER MORA. J. Diciconario de Filosofía. Barcelona: Ariel, 1994, verbete ontologia, p. 2.622, passim.

Afinal: o que é ontologia registral?

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 

COMUNICADO 17/2019   |  31/5/2019



65

As definições das primitivas representacio-
nais incluem informações sobre seu signifi-
cado e restrições em sua aplicação logica-
mente consistente. 

No contexto dos sistemas de banco de da-
dos, a ontologia pode ser vista como um nível 
de abstração de modelos de dados, análogos 
aos modelos hierárquicos e relacionais, mas 
destinada a modelar o conhecimento sobre 
indivíduos, seus atributos e seus relaciona-
mentos com outros indivíduos.

As ontologias são normalmente especificadas 
em linguagens que permitem abstração das es-
truturas de dados e estratégias de implemen-
tação; na prática, as linguagens das ontologias 
estão mais próximas do poder de expressar a 
lógica de primeira ordem do que as linguagens 
usadas para modelar bancos de dados. 

Por essa razão, diz-se que as ontologias são 
um nível “semântico”, ao passo que os es-
quemas de banco de dados são modelos de 
dados no nível “lógico” ou “físico”. 

Devido à sua independência dos modelos de 
dados de nível inferior, as ontologias são usa-
das para integrar bancos de dados heterogê-
neos, permitindo a interoperabilidade entre 
sistemas diferentes e especificando interfa-
ces para serviços independentes baseados 
no conhecimento. 

Na pilha de tecnologia dos padrões da Web 
Semântica, as ontologias são chamadas 
como uma camada explícita. Agora existem 
linguagens padrão e uma variedade de fer-
ramentas comerciais e de código aberto para 
criar e trabalhar com ontologias”2.

2  GRUBER. Tom. Encyclopedia of Database Systems. Berlim: Springer-Verlag, 2008. Vide: http://tomgruber.org/writing/ontology-in-
encyclopedia-of-dbs.pdf. No Brasil a maior autoridade no assunto é GIANCARLO GUIZZARDI. Vide: Ontological Foundations For Structural 
Conceptual Models. Holanda: Enschede, 2005. Acesso aqui: http://inf.ufes.br/~gguizzardi/OFSCM.pdf. Para experimentar o modelo, acesse: 
https://www.bbc.co.uk/things/ e escolha um termo. Por exemplo, Brazil.

Ontologia registral e a matrícula eletrônica

O qualificativo registral visa situar as discus-
sões ontológicas no âmbito do Registro de 
Imóveis eletrônico, mais especificamente 

no contexto da POC-SREI – Prova de Conceito do 
Sistema de Registro de Imóveis eletrônico. 

No dia 24/5 realizou-se no NEAR-lab uma reu-
nião do projeto POC-SREI sobre a ontologia re-
gistral imobiliária. 

O ponto de partida para o desenvolvimento do 
trabalho foi o modelo de matrícula eletrônica do 
SREI. A partir dos dados necessários para compor 
a matrícula eletrônica, incluindo a situação jurídi-
ca atualizada do imóvel, os pesquisadores do la-
boratório elaboraram um modelo semântico que 
permite não só a estruturação das informações 
como também a associação de metadados sobre 
o significado de cada informação. 

Elementos como o imóvel registral, a pessoa re-
gistral, os atos praticados e direitos reais que es-
tes implicam compuseram o modelo, incluindo 
propriedades e comportamentos específicos do 
Registro de móveis – e também comuns a outros 
domínios do conhecimento, considerando o es-
copo da prova de conceito. 

O desenvolvimento de ontologias computacionais 
tem como base a tecnologia da web semântica que 
permite que as informações sejam compreensíveis 
por computadores e que o conhecimento sobre di-
ferentes domínios possam ser interoperáveis. 

O principal diferencial da aplicação dessa tec-
nologia ao Registro de Imóveis é permitir que 
perguntas sobre os dados registrais possam ser 
respondidas num contexto mais amplo, além de 
favorecer a definição de padrões de organização 

https://tomgruber.org/writing/ontology-in-encyclopedia.htm
https://tomgruber.org/writing/ontology-in-encyclopedia.htm
http://inf.ufes.br/~gguizzardi/OFSCM.pdf
https://www.bbc.co.uk/things/
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das informações sobre Registro de Imóveis em 
nível nacional. Além disso, permitirão a interope-
rabilidade do SREI com outras instâncias, sejam 
elas governamentais, de Estado ou do mercado.

O desenvolvimento do trabalho só foi possível 
graças a integração de especialistas de diferen-
tes áreas, de modo que a doutrina jurídica pu-
desse ser formalizada por ferramentas tecnoló-
gicas adequadas. 

O NEAR-lab contou com a colaboração dos pes-
quisadores FREDDY BRASILEIRO SILVA e JOHN 
OLIVEIRA GUERSON, especialistas em web se-
mântica e ontologias computacionais. 

Participaram da reunião os integrantes do NE-
AR-lab SERGIO JACOMINO, CALEB MATHEUS RI-
BEIRO DE MIRANDA, DANIEL LAGO RODRIGUES, 
IVAN JACOPETTI DO LAGO, ADRIANA UNGER e 
NATALY CRUZ.

Lei Geral de Proteção de Dados e os Registros de Imóveis

N o dia 23/5, realizou-se no NEAR-LAB uma 
reunião do projeto sobre Proteção de Dados 
Pessoais e Registros de Imóveis. O proje-

to tem por objetivo principal a identificação dos 
critérios e requisitos que devem ser aplicados 
na transferência das informações constantes do 
acervo registral a terceiros, frente à necessidade 
de observância das regras legais e normativas de 
proteção de dados nacional e internacional.

O ponto de partida dos trabalhos é a análise da pos-
sibilidade de os Registros de Imóveis, bem como 

as suas entidades representativas, utilizarem os 
dados enviados à Receita Federal, constante das 
Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), para 
a criação de uma plataforma de índices econômi-
cos dessas operações. A solução adequada exige a 
compreensão do sistema registral, da natureza da 
relação do Oficial com os dados constantes de seu 
acervo, especialmente do seu dever de conserva-
ção, bem como da finalidade para a qual os instru-
mentos são apresentados a registro.

A adequada compreensão dos limites ao tratamen-
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to de dados pessoais é essencial para que se possa 
compreender quando e como deve se dar a publi-
cidade das informações registrais. O Registrador, ao 
exercer sua função, não é evidentemente proprie-
tário dos dados; mas a que título ele atua? Sua fun-
ção se aproximaria de um depositário dos dados, 
um fiduciário (no original, information fiduciary)? 

Ao registrador imobiliário cabe proteger as infor-
mações de milhares de pessoas que figuram em 
seu acervo, de modo que seja garantido o aces-
so a todos que tenham legítimo interesse em seu 
conteúdo, mas no limite do que não afete indevi-

damente os interesses do titular dos dados. 

Os questionamentos que decorrem da legislação 
nacional, bem como as novas demandas do mer-
cado, exigem estudo aprofundado sobre o tema.

Os trabalhos estão sendo desenvolvidos com a 
colaboração de BRUNO BIONI, jurista, doutorando 
e mestre pela USP e especialista em privacidade 
e proteção de dados.

Participaram da reunião os integrantes do NE-
AR-lab SERGIO JACOMINO, CALEB MATHEUS 
RIBEIRO DE MIRANDA e ADRIANA UNGER (texto 
Caleb Miranda).

21 Blocks e o futuro do Registro de Imóveis 
O mercado e o Registro de Imóveis eletrônico

N o dia 23/5, realizou-se no NEAR-LAB uma 
reunião com Helbert Costa, sócio da 21 Blo-
cks, sobre o futuro do Registro de Imóveis. 

Externando a intenção de várias empresas do 
mercado, o enfoque foi eminentemente prático: 
como podem ser reduzidos os custos nas tran-

sações imobiliárias, especialmente com vistas 
a uma maior celeridade dos procedimentos? As 
adaptações que possam ser feitas nos procedi-
mentos registrais, e que tenham efeitos econô-
micos positivos a longo prazo, devem ser cuida-
dosamente estudadas.
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Na conversa, HELBERT expôs as dificuldades co-
mumente encontradas nos procedimentos regis-
trais, desde os procedimentos para a remessa dos 
documentos físicos e digitais aos Registros, até o 
ponto central do problema: o prazo de qualificação 
e registro. As colocações indicam uma preocupação 
com o necessário aperfeiçoamento do sistema re-
gistral. Foi sugerido o financiamento, por parte de 
entidades particulares e sem expectativa de retorno 
do valor efetivamente aportado, para o desenvolvi-
mento do sistema SREI. Os registradores enfatiza-
ram a necessidade de regulamentação e efetivação 
da entidade legalmente capacitada para organiza-
ção do SREI: o ONR – Operador Nacional do SREI. 

Ressalta-se que, diferentemente do que comu-
mente se propaga de modo equivocado, não 

constitui o custo monetário do serviço registral 
um entrave econômico. A eficiência e a eficácia 
do sistema são a maior preocupação do mercado 
e da sociedade.

A ideia de realização de um convênio para desen-
volvimento do SREI ressalta a sua necessidade. O 
mercado necessita de uma organização dos Re-
gistros de Imóveis que some, à segurança jurídica 
atribuída pelo RI, maior eficiência da perspectiva 
dos usuários. Resta aos registradores somar es-
forços para atingir a esse objetivo.

Participaram da reunião os integrantes do NE-
AR-lab SERGIO JACOMINO, CALEB MATHEUS RI-
BEIRO DE MIRANDA e ADRIANA UNGER. (Texto: 
Caleb Miranda).

O Registrador de Imóveis CALEB MATHEUS 
RIBEIRO DE MIRANDA compareceu ao Se-
minário “Firma Electrónica y Registro Elec-

trónico”, realizado em Cartagena das Índias, na 

Colômbia, entre os dias 10 a 14 de junho de 2019. 
O seminário foi realizado pelo Colégio de Regis-
tradores da Espanha juntamente com o Centro de 
Formação da Cooperação Espanhola.

REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO E AS FIRMAS DIGITAIS
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N o seminário, foram apresentados os princi-
pais aspectos referentes ao registro eletrô-
nico. O registro eletrônico é aquele que se 

realiza por meio de procedimentos eletrônicos se-
guros e perenes. Contudo, o sistema não prescin-
de da atuação do registrador na qualificação; é do 
controle de legalidade que decorrem a legitimação 
e a segurança jurídica preventiva, notas caracterís-

ticas dos sistemas registrais brasileiro e espanhol. 

“As novas tecnologias são somente ferramentas 
que ajudam o sistema, não são o sistema”, en-
fatizou o registrador espanhol Sergio Saavedra 
Morales. “O registro eletrônico não supõe uma 
transformação total na essência do registro, suas 
funções e seu valor”, complementa.

Registro eletrônico e qualificação registral

O registrador espanhol Jorge Blanco Urzaiz ex-
pôs as diferenças entre os aspectos interno 
e externo do registro eletrônico. O aspecto 

interno refere-se a toda a atuação do Registro 
de Imóveis dentro da serventia: o processamen-
to do título e a realização do ato registral e o ar-
quivamento em meio eletrônico. Abrange espe-
cialmente a arquitetura do registro eletrônico e 
o desenho do fólio real eletrônico, bem como a 
criação de um arquivo eletrônico seguro e perdu-
rável no tempo. O aspecto externo, por sua vez, 
refere-se à atuação dos Registros com referência 

à recepção de solicitações, ordens e documentos 
para ingresso no protocolo, bem como a respos-
ta a estas solicitações, inclusive com a emissão e 
remessa de certidões e informações registrais. 
O registrador expôs ainda a distinção entre dois 
expedientes eletrônicos: o expediente do proce-
dimento registral em si, que tem início, meio e fim 
definidos, e o expediente do fólio real eletrônico, 
que, em princípio, não tem fim, sendo inscritos os 
novos atos registrais a cada modificação da situ-
ação jurídica.

Arquitetura do SREI
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M anuel Lorenzo, gerente de atividades in-
ternacionais do Colégio de Registradores 
da Espanha, expôs os tipos de certificados 

digitais existentes. Expôs também sobre os desa-
fios tecnológicos e jurídicos inerentes à utilização 

da tecnologia blockchain, e enfatizou a possibili-
dade de que os Registros de Imóveis se utilizem 
da tecnologia como complemento à segurança já 
existente no sistema registral, mas nunca em sua 
substituição.

Blockchain e Certificados digitais

E nrique Maside Páramo, Diretor de Relações 
Internacionais do Colégio de Registrado-
res da Espanha, expôs sobre a publicidade 

formal decorrente do registro, cuja finalidade é 
provar a existência, extensão e limites do direi-
to inscrito e que seu titular é o único legitimado 
para dele dispor. Especialmente importante foi a 
exposição do princípios aplicáveis no constante 

a publicidade: o registro deve ser público àque-
les que tem um interesse conhecido, legítimo e 
direto nos assentos registrais. A necessidade de 
proteção dos dados de caráter pessoal constan-
tes dos registros exige uma correlação necessária 
entre a publicidade solicitada, e a finalidade à qual 
se destina, e os dados que são transferidos pelos 
Registros de Imóveis aos solicitantes.

Publicidade registral – o legítimo interesse à informação

C aleb Miranda foi convidado a fazer uma 
apresentação sobre o estado atual do regis-
tro eletrônico no Brasil. Na palestra, abor-

dou o nível heterogêneo de informatização dos 
registros, indicando a necessidade da informati-
zação completa, com um sistema informatizado 
institucional. Expôs a criação legal do Operador 
Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico, que 
apenas aguarda a homologação da Corregedoria 
Nacional de Justiça, e também abordou o desafio 
da adequada compreensão da publicidade regis-
tral frente à necessidade de proteção dos dados 
pessoais. Seria possível enviar as informações 

registrais a outras entidades, tanto privadas – 
como empresas que podem ter interesse legítimo 
em conhecer parte dos dados – quanto públicas 
– como partes da administração que possam ter 
necessidade de, para realizar parte de sua função, 
conhecer certos dados registrais? E, entenden-
do-se que a resposta a essa questão é positiva, 
quais os critérios para se produzir essa publici-
dade? Os princípios da Lei Geral de Proteção de 
Dados – da finalidade, da minimização dos dados 
e da segurança – certamente servirão como prin-
cípios norteadores que balizarão as respostas a 
esses desafios atuais.

ONR e o SREI no Brasil – a proteção de dados pessoais 
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R eunidos no Centro de Formação da Coope-
ração Espanhola em Cartagena das Índias, 
em 14 de junho de 2019, representantes 

dos sistemas jurídico-registrais do Brasil, Co-
lômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e República 
Dominicana, após cinco jornadas de trabalho 
sobre “Firma Eletrônica e Registro Eletrônico”, 
e após uma discussão aprofundada dos temas 
abordados, foram obtidas e aprovadas por una-
nimidade as seguintes conclusões:

PRIMEIRA
As novas tecnologias de comunicação e infor-
mação são ferramentas que devem servir, como 
sempre fizeram, para modernizar os sistemas de 
registro dos países latino-americanos. Economi-
zam tempo e recursos e tornam o registro acessí-
vel a pessoas que estão longe do cartório, ajudan-
do a conciliar trabalho e vida pessoal. Além disso, 
elas permitem implementar novas funções que 
sirvam para prestar um melhor serviço ao usuário 
e ajudar os Estados na execução de inúmeras po-

líticas públicas. Elas também possibilitam a con-
quista de novos desafios, como a interconexão de 
todos os sistemas de registro na América-Latina.

SEGUNDA
No entanto, não se deve perder de vista a verten-
te humana da função registral. O crescente auto-
matismo, por vezes, coloca em risco um princípio 
chave que deve sempre ser mantido em mente: 
novas tecnologias são ferramentas que ajudam o 
sistema, elas não são o próprio sistema. Portan-
to, elas não devem ser usadas para substituir um 
modelo registral de segurança jurídica por outro 
baseado no princípio de declaração responsável 
sem vigilância do Estado, como o que prevalece 
em muitos países do mundo anglo-saxão.

TERCEIRA
A modernização do processo de registro não deve 
perder de vista o que é realmente importante: os 
efeitos que o registro produz. Em particular, por 
meio da qualificação da legalidade pelo regis-
trador, o Estado proclama, com sua autoridade, 

O s desafios das novas tecnológicas não se 
limitam à parte técnica – qual sistema será 
utilizado, qual tecnologia tem maior pere-

nidade –, mas também surgem questões jurídi-
cas relevantes que exigem respostas jurídicas. A 
publicidade deve ser absoluta? Quais os limites à 
publicidade impostos pela necessidade de pro-
teger os dados pessoais? A maior possibilidade 
de organização e estruturação dos dados que as 

novas tecnologias permitem, e, em consequência, 
as novas possibilidades de pedidos e solicitações 
aos registros, demandam o estudo de novos prin-
cípios e novas regras para permitir uma adequada 
proteção e conservação dos dados registrais.

O evento terminou com a aprovação das con-
clusões sobre Registro Eletrônico, reproduzidas 
abaixo, com a tradução de CALEB MIRANDA3. 

Direito e novas tecnologias

Cartagena de índias - Firma Eletrônica e Registro Eletrônico 
CONCLUSÕES

3 Vide texto original: https://circuloregistral.files.wordpress.com/2019/06/cartagena-conclusiones-firma-y-registro-electronico.pdf 

https://circuloregistral.files.wordpress.com/2019/06/cartagena-conclusiones-firma-y-registro-electronico.pdf
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a presunção de existência, titularidade e estado 
dos ônus do direito que ingressam no registro. 
Esse reconhecimento legal supostamente impli-
ca uma economia nos custos de transação e evita 
dispêndios de recursos na eventual ocorrência de 
litígio, aumentando o valor real dos bens para a 
economia e fomentando o crédito territorial.

QUARTA
Nesse processo, a figura do registrador é essencial: 
um jurista, politicamente independente, respon-
sável no exercício de seu mister e em constante 
processo de formação. Qualquer processo com-
putacional que tenda à automação deve respeitar 
plenamente o trabalho de qualificação e nunca ter 
a intenção de dispensá-lo, pois é ela o que, defini-
tivamente, justifica o maior valor do direito regis-
trado e, consequentemente, a segurança jurídica 
que o registro é chamado a proporcionar.

QUINTA
Avança-se para a implementação do chamado Re-
gistro Eletrônico, que é aquele em que a fé públi-
ca reside no assento registral eletrônico e no qual 
todos os processos são rastreáveis em termos 
do tempo de execução e da pessoa responsável. 
Para que as reformas correspondentes alcancem 
o resultado desejado, elas devem ser implemen-
tadas gradualmente e antecipando, na medida 
do possível, os problemas que serão indubitavel-
mente causados pela introdução dessas mudan-
ças essenciais. Será necessário prever períodos de 
adaptação nos quais, temporariamente, se mante-
nham em parte os processos do modelo anterior, 
por exemplo, o arquivo em papel ou as formas de 
apresentação física de documentos. Em qualquer 
caso, é desejável que os Estados ou, se o caso, as 
organizações de registro estabeleçam as normas 

ou regras necessárias para que o estabelecimento 
do novo sistema seja realizado de maneira unifi-
cada e homogênea em todo o território do país e 
sejam destinados recursos adequados para isso. 
Em todo o processo, a intervenção dos próprios 
registradores é imprescindível, de modo que du-
rante o processo a função de registro e seus efeitos 
nunca sejam perdidos de vista. A capacidade de re-
sistir às investidas desproporcionais que às vezes 
se pretendem sejam impostas por certos grupos 
de interesse está diretamente relacionada à força 
institucional do sistema.

SEXTA
As novas tecnologias não devem ser uma descul-
pa para o desmoronamento dos princípios hipote-
cários que eficazmente constituíram a arquitetura 
do sistema por décadas. Obviamente, princípios 
como prioridade, trato sucessivo ou especialida-
de devem, em muitos casos, ser reinterpretados 
para se adequarem aos avanços e aprimoramen-
tos técnicos que sejam implementados. E é até 
possível que deva ser avaliada a entrada em cena 
de novos princípios ou subprincípios, como os re-
lacionados à qualificação, inscrição e publicidade 
de bases gráficas, mantendo sempre no sistema 
o quanto for essencial para a segurança jurídica 
preventiva.

SÉTIMA
O surgimento de tecnologias da moda, como blo-
ckchain ou contratos inteligentes, deve ser estu-
dado em profundidade e com muitas reservas, a 
fim de evitar entusiasmos prematuros e decisões 
precipitadas de difícil reversibilidade. Sua imple-
mentação em algumas áreas do sistema registral 
não deve ser descartada, mas deve ser sempre 
avaliado até que ponto elas servem ao propósito 
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final de resolver problemas existentes. Os regis-
tradores, em muitos países, têm observado com 
preocupação crescente como certas organiza-
ções internacionais têm utilizado como um indi-
cador de modernidade, e sem o devido cuidado, 
a implementação dessas tecnologias, sem avaliar 
com atenção até que ponto efetivamente ajudam 
a melhorar o sistema.

OITAVA
A tecnologia da cadeia de blocos, embora possa 
ser um instrumento válido para aumentar a efi-
ciência e a segurança de certos processos re-
gistrais, como tecnologia para a manutenção do 
Registro de Imóveis, sofre de deficiências rele-
vantes, inseguranças e insuficiências que impe-
dem a implementação dos princípios hipotecários 
e, portanto, que o Registro, como uma instituição, 
projete seus poderosos efeitos no processo de 
transmissão de bens.

NONA
A Firma Eletrônica avançada, qualificada ou re-
conhecida com base na infraestrutura de chave 
pública (PKI), que cumpra os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos para a igualdade 
plena de seus efeitos com os da assinatura ma-
nuscrita, pode e deve ser, no contexto de regis-
tro eletrônico, uma ferramenta essencial para 

assegurar a identidade do Registrador e demais 
intervenientes no procedimento registral, a in-
tegridade e imutabilidade dos assentos e outros 
pronunciamentos registrais e, no geral, para a se-
gurança técnica sobre a qual a segurança jurídica, 
que resulta do Registro eletrônico, deve se apoiar. 
Percebe-se nos registradores uma séria preocu-
pação pela segurança, em razão da qual devem 
ter sempre previstos procedimentos de backup e, 
em último caso, a manutenção de todo o arquivo 
em papel até o dia em que o arquivo digital seja 
totalmente inacessível ou impermeável à sua ma-
nipulação ou vazamento.

DÉCIMA
Os registros, por sua própria natureza e função, 
contêm uma grande quantidade de informações 
relativas ao objeto sobre o qual recai o direito 
inscrito e à pessoa de seu titular. Nesse sentido, 
o arquivo do registro eletrônico passará necessa-
riamente a constituir uma base de dados com da-
dos estruturados ou homologados suscetíveis de 
tratamento automatizado. É imprescindível que a 
modernização dos sistemas registrais, no quanto 
lhe cabe, seja respeitosa com as normativas na-
cional e internacional sobre a proteção dos dados 
de caráter pessoal. 
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RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 

SINTER EM DEBATE

O 
texto abaixo foi lavrado pelo Conselheiro 
GABRIEL FERNANDO DO AMARAL a par-
tir dos dados colhidos na reunião realiza-

da no dia 11/6/2019 da qual mais de cinquenta 
registradores de imóveis de vários estados 
do Brasil atenderam à convocação do Presi-
dente do Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil – IRIB, Sérgio Jacomino, para debater e 
deliberar sobre a posição oficial do IRIB frente 
ao SINTER. Os intertítulos não são de lavra do 
Conselheiro. Segue:

A reunião, realizada presencial e virtualmen-
te, contou com a participação efetiva da Di-
retoria do IRIB, conselheiros, bem como de 
representantes das associações estaduais 
coordenadoras de Centrais de Serviços Ele-
trônicos nos Estados do Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pa-
raná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, 
Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

O SINTER e sua trajetória acidentada –  
a aziaga concentração de dados

A abertura dos debates foi realizada pelo Pre-
sidente do IRIB, trazendo à lembrança todo 
o material produzido no âmbito do Instituto 

e fora dele a respeito do SINTER ao longo dos úl-
timos cinco anos, de tal maneira que já são co-
nhecidos os argumentos defendidos pelo IRIB1. De 
acordo com SERGIO JACOMINO, “O SINTER muda 
completamente a feição do Registro de Imóveis 
do Brasil”. Pontua, também, que a atual diretoria 
do IRIB foi eleita com a manifesta visão crítica em 

relação a forma como o SINTER está proposto, 
sendo prejudicial a concentração de dados em 
qualquer instância diferente da guarda do acervo 
pelo próprio registrador. A formação de grandes 
massas de dados registrais, seja ela na Recei-
ta Federal, seja nas Associações Estaduais, teria 
efeito direto sobre o formato atual do Registro de 
Imóveis do Brasil, sobre o princípio da territoriali-
dade, podendo se estender até o modelo de dele-
gação previsto na Constituição Federal.

1  Para acessar todo o acervo: www.circuloregistral.com.br/sinter. 

https://circuloregistral.com.br/2016/01/01/sinter/
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D entre os pontos de discordância, há unani-
midade no sentido de que o repasse total 
dos dados à Receita Federal do Brasil não é 

conveniente por muitos motivos. Segurança de 
dados, direito de privacidade, sigilo fiscal, aber-
tura quase irrestrita de acesso a entidades da ad-
ministração pública direta e indireta, e até pelos 
usuários do sistema são pontos que levam a pen-
sar em outras formas para atender ao interesse 
da Receita Federal. Talvez, conforme exposto por 
GEORGE TAKEDA, seja possível o encaminhamen-
to das transações atuais, sem abrangência de da-
dos históricos, com outros limitadores.

É preciso, ademais, deixar claro que os propósitos 
do SINTER foram sendo modificados ao longo do 

tempo e não estão imunes de mudanças futuras. 
Atualmente, o SINTER foge da definição científica 
própria aos cadastros, pois cadastros não necessi-
tam de toda a base de dados do registro imobiliá-
rio. Se a posição institucional dos Registradores de 
Imóveis for contrária ao repasse total dos dados, na 
forma prevista pelo Decreto 8.764/2016, tudo indi-
ca que a intenção da Receita Federal será frustra-
da, pois seu interesse principal é obter uma massa 
gigantesca de dados que possa ser tratada com 
base em sofisticados algoritmos de inteligência 
artificial, capazes de identificar padrões de irregu-
laridades. A replicação dos dados registrais, ainda, 
não estará aberta apenas à administração tributá-
ria, mas também aos demais agentes do sistema.

Repasse de dados à RFB

V ários foram os registradores que apontaram 
para a necessidade de participação das enti-
dades representativas estaduais no processo 

de formação de posição institucional dos Regis-
tradores de Imóveis do Brasil. Como o Operador 
Nacional do Registro, previsto na Lei 13.465/2017, 
ainda não está constituído, é imprescindível que 
o IRIB assuma a coordenação desse processo de 
formação de vontade institucional, e que o faça de 
modo democrático, visto que o cenário atual é de 
representação não obrigatória e diluída entre os 
Estados. Como ressaltou o Presidente da ARISP, 
FLAVIANO GALHARDO, no assunto do SINTER, a 
participação das Associações estaduais é ainda 
mais sensível, pois as normas vigentes consideram 
o envio de dados por meio de centrais estaduais.

O Diretor de Tecnologia da ARIRJ, SÉRGIO ÁVILA, 
acompanhando os Presidentes da ARISP e da 
ARIPAR, chamou a atenção para a necessidade 
de construção de uma só estratégia a ser adotada 

pelos registradores de imóveis diante de um tema 
tão delicado. 

Com efeito, apesar de termos bons argumentos 
para questionar a regulamentação do SINTER, 
questionar sua legalidade, sua constitucionali-
dade, e até a adequação do Manual Operacional2, 
estamos diante de uma situação que exige uma 
decisão política. Além disso, os riscos de medidas 
judiciais são indesejáveis. Por um lado, existem 
diversas dificuldades para o cumprimento do De-
creto 8.764/2016; de outro, o não envio dos da-
dos pelas centrais estaduais poderia provocar a 
alteração da norma para que a obrigação de envio 
seja do registrador de imóveis.

Enquanto ainda houver caminho para a modifica-
ção do Decreto 8.764/2016, é importante que o 
diálogo esteja mantido. Para tanto, pontos essen-
ciais de discordância devem estar claros sobre a 
mesa de negociações.

IRIB - Coordenação nacional 

2  Uma abordagem crítica do Decreto 8.764/2016 pode ser lida aqui: https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/projeto-sinter-em-
debate-na-cpri.pdf 

https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/projeto-sinter-em-debate-na-cpri.pdf
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/projeto-sinter-em-debate-na-cpri.pdf
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Publicidade registral e o SINTER

T ão ou mais importante do que a decisão de 
os dados serem concentrados sob a guarda 
do SINTER ou das Associações estaduais é a 

definição de quem poderá fornecer publicidade 
registral. Esse é o principal ativo do Registro de 
Imóveis Brasileiro e é importantíssimo que o úni-
co agente habilitado para dar publicidade regis-
tral imobiliária seja o registrador de imóveis, não 
apenas para agentes de mercado, mas também 
para a administração pública.

PATRICIA FERRAZ, registradora de imóveis em 
Diadema, se expressou de modo contrário à 
transferência de dados à Receita Federal, consi-
derando suficientes aqueles já enviados por meio 
da DOI. Reforçou que as dificuldades políticas 
entre os registradores devem ser superadas, de 

modo que o IRIB e as associações dos estados 
se manifestem de modo uniforme. Apenas dessa 
forma poderemos colaborar com o SINTER den-
tro do âmbito da legalidade e eliminar as amea-
ças que estão no campo da inconstitucionalidade. 
Esta não é apenas uma questão de remessa de 
dados; o que está em jogo é “o que será o Registro 
de Imóveis após o SINTER ”.

A registradora de Monte Mor, São Paulo, DANIELA 
DO ROSÁRIO, enfatizou que a manifestação uni-
forme dos registradores de imóveis depende da 
existência de um só interlocutor e da cessação de 
conversas paralelas. Esse será, certamente, um 
elemento surpresa nas negociações com a Recei-
ta Federal, pois até agora o clima foi de posições 
divergentes.

Resposta institucional à RFB

C omo resultado dos debates, foi aprovada 
a proposta apresentada por FLAUZILINO 
ARAÚJO DOS SANTOS, para que o Registro 

de Imóveis do Brasil dê resposta institucional úni-
ca ao SINTER, por meio de deliberação colegiada, 
sob a coordenação do IRIB, juntamente com to-
das as associações estaduais de registradores de 
imóveis, na forma prevista para o Conselho Admi-
nistrativo do ONR. Nos estados em que não hou-
ver entidade representativa apenas de registra-
dores de imóveis será chamado o representante 
responsável na respectiva Anoreg ou entidade 
de representação de notários e registradores. O 
chamamento dos estados não presentes nesta 
reunião será promovido pelo IRIB.

Sendo possível a negociação de alterações no 
modelo proposto, ficou decidido que o presiden-
te do IRIB e os presidentes das associações esta-
duais participantes desta reunião participarão de 
reunião no dia 13 de junho de 2019, com o repre-

sentante da Receita Federal, na sede da ARISP.

De maneira específica, foi estabelecido que o diá-
logo com a Receita Federal apresentará o sistema 
atual – tal como presente no Decreto 8.764/2016 
e no Manual Operacional do SINTER – como ina-
dequado, já que:

1) Cria obrigações para os registradores em con-
fronto com disposição da Lei 13.465/2017, e vul-
nera a natureza específica dos dados registrais, 
equiparando-os a meros dados cadastrais;

2) Não está adequado a alterações legislativas 
posteriores a sua edição, como a Lei 13.465/2017 
e a Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais;

3) É inexequível por boa parte dos registradores 
brasileiros, em razão do trabalho necessário para 
a estruturação dos dados na forma como prevê o 
Manual Operacional.

Em razão disso, entendeu-se conveniente expor 
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ao representante da Receita Federal proposta al-
ternativa, que contemple os seguintes pontos:

1) Desnecessidade de encaminhamento de dados 
retroativos, restringindo-se o escopo da obriga-
ção imposta aos registradores ao fluxo dinâmico 
das transações que forem inscritas;

2) Necessidade de reformulação do conjunto de 
dados a enviar, tendo em vista os objetivos do 
sistema e a impossibilidade material de estrutu-
ração tal como atualmente previsto;

3) Necessidade de que se assegure aos dados en-
caminhados proteção equivalente ao que se con-
cede aos dados submetidos ao sigilo fiscal, o que, 
portanto, rechaça a possibilidade de seu comparti-

lhamento indiscriminado com entidades alheias à 
própria Receita Federal, ainda que integrantes da 
Administração, e, especialmente, as alheias a ela;

4) A necessidade de que o acesso a um conjun-
to mais amplo de dados, para fins de mineração, 
aguarde a implantação do ONR, de maneira que 
permaneçam em posse de cada registrador, que, 
por meio da estrutura do SREI, concederá acesso 
à Receita Federal.

Muitos outros registradores participaram dos de-
bates e apresentaram considerações, dentre eles, 
Valdiram Casimiro, Maria Aparecida Bianchin Pa-
checo, Maurício Passaia, Ivan Jacopetti do Lago, 
Roberto Lúcio de Souza Pereira, Daniel Lago, Ge-
raldo Augusto Arruda Neto.

Pequeno aDDendum (SJ)

O tema do SINTER ainda segue malparado. 
Parte dos registradores ainda hesitam, sem 
uma firme convicção formada a seu respei-

to; parcela da categoria o apoia, aparentemente 
sem muita consciência dos efeitos e consequên-
cias, fiados exclusivamente na ideia de que a RFB 
é simplesmente imparável e qualquer obstância 
será percebida como resistência ao próprio Es-
tado Brasileiro. Por fim, há os que simplesmente 
recusam o modelo por entender que o SINTER re-
presenta a administrativização tout court do Re-
gistro de Imóveis brasileiro e por muitas outras (e 
boas) razões que não calha repetir aqui.

Os colegas sabem a minha posição acerca do SIN-
TER, exposta em dezenas de artigos publicados 
na internet3. Sempre busquei construir um diálogo 
positivo com a RFB oferecendo sugestões e pro-
movendo encontros em busca de entendimento. 
Como disse no meu discurso de Cuiabá, há interes-

ses legítimos no bojo do Projeto SINTER4. A equa-
ção se forma, e de modo muito intrincado, quando 
nos detemos no modo e no tempo pelo qual o SIN-
TER busca se implantar e institucionalizar. 

Ontem (28/6) tive a oportunidade de participar do 
Encontro da ARPEN-SP onde o tema da parceria 
com a RFB foi agitado. Para eles, o projeto com 
a Receita é muito positivo. Houve uma longa e 
demorada discussão entre os convenentes (AR-
PEN e RFB) e o resultado parece ter sido favorável 
àquela especialidade, mercê da clareza e coesão 
da especialidade. 

Já nós, registradores brasileiros, perdemos a 
chance histórica de tornar esse projeto sadio e 
benfazejo para todos os interessados. Lamenta-
velmente, estamos divididos e fomos marginali-
zados das discussões por razões que, igualmente, 
e por serem sobejamente conhecidas, não calha 
aqui serem reprisadas.

3 Para os que quiserem pesquisar criei um dossiê na internet: www.circuloregistral.com.br/Sinter. 
4  JACOMINO. S. O sentido e a direção – a charada do registrador. Cuiabá. 24.6.2019. Acesso: www.cartorios.org/charada.

https://circuloregistral.com.br/2016/01/01/sinter/
https://cartorios.org/2019/06/28/charada/


78

P ermitam-me apresentar-lhes uma peque-
na retrospectiva. Em 2/8/2017, os diretores 
do IRIB, AURÉLIO JOAQUIM DA SILVA (MG) e 

GUSTAVO FARIA PEREIRA (GO) firmaram pedido 
dirigido ao GT encarregado das discussões e re-
dação do tal Manual Operacional SINTER rogando 
o sobrestamento das discussões, exclusivamente 
no tocante à especialidade do Registro de Imó-
veis. O argumento central era assim manifestado 
“tendo em vista que a lei vinculou o acesso aos 
dados registrais de interesse da Administração e 
do SINTER ao SREI, devendo este ser implemen-
tado e operado pelo ONR com regulamentação da 
ONR pelo CNJ”. 

Os colegas expuseram a posição do IRIB: “enten-
demos que as discussões relativas ao Manual Ope-
racional do SINTER, no que tange ao Registro de 
Imóveis, devem ser suspensas até que se efetive 
o sistema previsto em lei”. Já anteriormente esta 

posição havia sido aventada: “na reunião preliminar 
do dia 22/6/2017, realizada na sede da SRF, com ex-
presso assentimento do Dr. Daniel Belmiro Fontes, 
Coordenador Geral da Gestão de Cadastros - CO-
CAD. Na ocasião, discutiu-se a constituição de uma 
base de dados compartilhada entre o SINTER e os 
registradores, sob a custódia e gestão do ONR”5 .

Reunião no dia 22/6/2017, realizada na sede da 
RFB em Brasília entre os representantes do SIN-
TER e do IRIB

Lamentavelmente, a posição foi arrostada pela 
ARISP (na gestão anterior)6 e pelas entidades 
participantes do dito GT, cuja ata contou com a 
assinatura de registradores e notários, como se 
pode ver no documento firmado a 13/9/20172 no 
transcurso da reunião do Comitê temático regis-
tral e notarial do Sistema Nacional de Gestão de 
Informações Territoriais – SINTER7.

Sobrestamento no CNJ – primeiro round

5  Pedido dirigido ao Comitê Temático Notaria l e Registrai do SINTER em 2/8/2017. Acesso aqui: https://circuloregistral.files.wordpress.
com/2016/01/requerimento_irib.pdf 

6 Íntegra: https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/ofc3adcio-arisp-117-de-2017.pdf. 
7 Íntegra: https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/20170913_resposta-requerimento-irib.pdf. 
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https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/requerimento_irib.pdf
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/ofc3adcio-arisp-117-de-2017.pdf
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/20170913_resposta-requerimento-irib.pdf
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N o dia 5/4/2018, o IRIB veiculou pedido de so-
brestamento das discussões do SINTER diri-
gido ao plenário do CNJ8. No dia 16/5/2018, 

o IRIB suscitou questão de ordem perante o Cor-
regedor-Nacional do CNJ9. O processo foi afinal 
sobrestado e hoje dormita por 90 dias na Corre-
gedoria Nacional do CNJ.

Em 23/11/2018, o IRIB, ombreado pela ANORE-
G-BR, voltam a postular o sobrestamento no PP 
0005650-96.2016.2.00.0000 do CNJ. Os argu-
mentos são ponderáveis e o colega interessa-
do poderá ler a peça firmada por mim e pelo Dr. 
CLÁUDIO MARÇAL FREIRE10.

Sobrestamento no CNJ – segundo round

F inalmente, a 11/6/2019, o Sr. Corregedor-
-Nacional de Justiça, aparentemente des-
pachando acerca de pedido de regulamen-

tação, pelo CNJ, do SINTER, com base no Manual 
Operacional, decidiu que a “situação exposta no 
presente pedido de providências impõe uma me-

lhor análise/estudo do tema, a fim de que seja 
elaborada a regulamentação requerida. Ante o 
exposto, determino o sobrestamento do presente 
pedido de providências por 90 dias. Após, retor-
nem-me os autos conclusos”11.

Sobrestamento no CNJ – terceiro round

T endo sido em virtude do nosso pleito ou em 
decorrência exclusivamente de provocação 
da RFB, o fato é que o processo foi sobres-

tado no CNJ, por decisão do ministro corregedor.

A reunião do Conselho Deliberativo e Diretoria do 
IRIB, noticiada acima pelo colega GABRIEL FER-
NANDO DO AMARAL, seguida de reunião com o 
CLÓVIS BELBUTE, na sede da ARISP, redundou 
na decisão de se redigir uma contraproposta, fir-
mada pelo IRIB, sugerindo alterações no Projeto 
SINTER. Encarregou-se de preparar o documento 
uma comissão composta por FLAUZILINO A. DOS 
SANTOS (IRIB), IVAN JACOPETTI DO LAGO (IRIB) e 
SÉRGIO ÁVILA (ARIRJ). 

Enquanto as propostas não vêm, penso que se-
ria oportuno promover uma ampla divulgação 
dos temas postos no tabuleiro aos registradores 

brasileiros, buscando, de alguma forma, extrair o 
sentimento dos colegas acerca de tão relevante 
decisão. Penso que a deliberação não deva ficar 
adstrita a um pequeno grupo de pessoas, por 
mais esclarecidas e preparadas que sejam. Está 
em jogo o futuro do Registro de Imóveis e as deci-
sões que tomarmos vai repercutir profundamen-
te no dia a dia dos colegas.

Vou levar esta proposta à Diretoria do IRIB e aos 
colegas que compõem a dita comissão para deli-
beração conjunta. Temos, teoricamente, 90 dias 
para fazer a oitiva dos principais interessados.

Volto ao tema muito em breve. De posse das atas 
do CD e DIRE do IRIB e da ARISP faço a veiculação 
por aqui, desejando aos colegas uma boa reflexão 
e uma decisão com sabedoria. (SJ).

Como ficamos agora?

8 Íntegra: https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/2018-05-04-requerimento-ao-cnj-sobrestamento.pdf. 
9 Íntegra: https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/pp-5650-96.pdf. 
10 Íntegra: https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/2018.11.23-cnj-sinter.pdf. 
11 Íntegra: https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/0005650-96.2016.2.00.0000_3577743.pdf.

https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/2018-05-04-requerimento-ao-cnj-sobrestamento.pdf
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/pp-5650-96.pdf
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/2018.11.23-cnj-sinter.pdf
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/0005650-96.2016.2.00.0000_3577743.pdf
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R ENATO CYMBALISTA, professor livre-do-
cente da FAU-USP, presidente do Instituto 
Pólis, membro do conselho diretivo da Casa 

do Povo e diretor do FICA - Fundo Imobiliário Co-
munitário para Aluguel, acompanhado de BIANCA 
ANTUNES, jornalista e mestre em cooperação 
internacional para desenvolvimento urbano e co-

ordenadora geral do FICA, KAROLINE ANDRADE 
BARROS, arquiteta, urbanista, pesquisadora de 
lugares de memória para diversos tipos de pro-
duções culturais e editoriais e a jornalista e his-
toriadora ANA MARIA BARBOUR, Colaboradora 
do IRIB, foram recebidos pelo Oficial do Quinto 
Registro de São Paulo e presidente do IRIB para 

1   Recepção de pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 

2 Reformas no sistema registral e notarial no Chile.

3  Visita ao Ministério da Economia – Subsecretaria da Indústria –  
Coordenação-Geral de Sistemas Produtivos.

1. FICA – FUNDO IMOBILIÁRIO COMUNITÁRIO

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 

FUNDO IMOBILIÁRIO COMUNITÁRIO,  
NOTÍCIAS DO CHILE (NÃO TÃO BOAS)  

E VISITA AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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aprofundamento de pesquisas na cadeia dominial 
de imóveis do centro de São Paulo.
Segundo JACOMINO, Presidente do IRIB, o Ins-
tituto que dirige tem como missão fomentar os 
estudos e pesquisas acerca do direito registral 
imobiliário e se acha aberto a estudantes e pes-
quisadores que manifestem interesse na matéria. 
Segundo ele, este é o caso. O FICA é um fundo 
imobiliário criado e gerido por uma associação da 
sociedade civil formalmente registrada e sem fins 
lucrativos. O objetivo social é “garantir moradia 
acessível nas grandes cidades de forma perma-
nente, assim como equipamentos complementa-
res à moradia social”. 

Na pesquisa que será empreendida, os resultados 
serão apresentados em fóruns internacionais de 
arquitetura e urbanismo. Na pesquisa empreen-
dida no Registro de Imóveis paulistano, formou-
-se a cadeia dominial de um edifício situado no 
centro de São Paulo, com a reprodução fac-simi-
lar de antigos livros de registro, retratando todas 
as vicissitudes do imóvel, desde o instante que 
inaugurou a série registral.

Os pesquisadores ficaram admirados que esses 
dados estejam tão bem conservados no Registro 
de Imóveis. (SJ).

2. CHILE: REFORMAS NO HORIZONTE POLÍTICO

N os dias 6 e 7 de junho foi realizado na Pon-
tifícia Universidade Católica de Santiago, no 
Chile, um seminário sobre o tema da refor-

ma que o governo chileno está realizando nos sis-
temas notarial e registral do país. 

O Irib esteve representado no evento por seu diretor 
de relações internacionais, Ivan Jacopetti do Lago, e 
por sua diretora social, Naila Rezende Khouri. 

2.1  Delegação modal (a termo) e 
aposentadoria compulsória

Pretende-se com a reforma proposta instituir a 
aposentadoria compulsória de notários e regis-
tradores, bem como estabelecer um período má-
ximo de 21 anos de delegação para cada notário 
ou registrador. Cria, ainda, a figura do fedatário, 
com atribuições notariais não protocolares e re-
forma o sistema de acesso às delegações, com 
concursos públicos em que a discricionariedade 
das nomeações seja reduzida. 
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A reforma também propõe uma série de medidas 
no âmbito da transparência dos serviços e de sua 
fiscalização. Especificamente no tema do registro 
imobiliário, a reforma propõe a instauração do fó-
lio real no país, bem como a criação de uma pla-
taforma eletrônica de acesso aos registros com 
abrangência nacional. 

Estiveram também presentes no evento os regis-
tradores espanhóis Fernando P. Méndez González 
e Sérgio Saavedra (Texto: Ivan J. do Lago).

3.  Mesa Executiva do Setor de 
Construção Civil 

O IRIB, por seu presidente, esteve no dia 18/6 
na Esplanada dos Ministérios em visita à 
Subsecretaria da Indústria – Coordenação-

-Geral de Sistemas Produtivos onde foi recebido 
por ROGÉRIO FABRÍCIO GLASS, Coordenador-Ge-
ral, e por FÁBIO AUGUSTO LUIZ PINA, Subsecre-
tário da Subsecretaria de Desenvolvimento de 
Comércio e Serviços – SCS, ambos integrantes do 
Ministério da Economia.

Rogério Fabrício Glass, SJ e Fábio Augusto Luiz Pina

COMUNICADO 19/2019   |  30/6/2019
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O Registro de Imóveis é do Brasil

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego 
e Competitividade (Sepec) do Ministério da Eco-
nomia (ME), lançou recentemente a Mesa Execu-
tiva do Setor de Construção Civil, cujo objetivo é 
criar um canal de comunicação direta com o setor 
produtivo da construção civil para discutir ques-
tões pontuais que afetam setores da economia de 
forma horizontalizada e, assim, buscar destravar 
marcos regulatórios que impedem o desenvolvi-
mento de mercados e o aumento da produção.

A partir das discussões realizadas na primeira reu-
nião da Mesa de Construção Civil, ocorrida em 10 
de abril, um dos principais pontos levantados foi a 
redução da burocracia e dos custos de transação 
e maior rapidez na submissão e processamento 
dos registros de imóveis. Neste ponto foi citado 
o trabalho desenvolvido pelos registradores no 
que concerne o Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis (SREI) e do Operador Nacional do Siste-
ma de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), ainda 
pendente de regulamentação pelo CNJ. 

N ecessitando de um interlocutor no IRIB, para 
que o Ministério da Economia pudesse abrir 
um diálogo em caráter nacional, buscamos 

apresentar aos coordenadores, em linhas muito 
gerais, um sumário do que vimos desenvolven-
do há mais de uma década no plano da reforma 
do sistema registral e expondo quais têm sido os 
obstáculos burocráticos encontrados para consu-
mação do SREI – Sistema de Registro de Imóveis 
eletrônico. 

Foi entregue um exemplar do Boletim do IRIB em 
Revista, edição n. 359, onde o tema do SREI e do 
ONR foi extensivamente tratado.

Na minha modesta opinião, navegamos, dentro 
e fora do Registro de Imóveis, numa espécie de 
percurso obnubilatório, muito acidentado, que 
tolda a compreensão dos fenômenos relaciona-

dos às profundas transformações que ocorrem 
nos sistemas de publicidade registral, no Brasil 
e no exterior. Navegamos sem uma orientação 
clara e definida, impulsionados por necessidades 
episódicas. 

Embora a exposição tenha sido muito objetiva, a 
impressão que sempre nos fica é de um enorme 
abismo comunicacional que dificulta a perfeita 
compreensão das virtualidades do sistema re-
gistral pátrio e das reformas que há mais de uma 
década aguardam para serem empreendidas.

Em face do copioso caudal de textos e documen-
tos produzidos no âmbito do SREI/ONR ficamos 
sempre com a máxima tropicalista: tanto texto 
“me enche de alegria e preguiça”. Afinal, “quem lê 
tanta notícia?” (SJ).
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T odos os temas são relevantes e merecem o 
acompanhamento atento do IRIB. Todavia, 
exsurge, pela urgência e pertinência com 

os interesses de registradores imobiliários bra-
sileiros, a apuração da “posição sobre o SINTER”. 
Segundo o Presidente CLÁUDIO MARÇAL FREIRE, 

a entidade tem sido interpelada a respeito do en-
caminhamento que deverá ser dado ao tema do 
SINTER, questionamentos feitos tanto pelas au-
toridades, quanto pelos associados das ANOREG’s 
estaduais.

Reunião mensal de julho/2019  
da Diretoria Colegiada da ANOREG-BR

Qual a posição dos registradores?

A ANOREG-BR convocou a sua diretoria e os institutos membros para discutir e apreciar no 
próximo dia 17 de julho, quarta-feira, às 11h, a seguinte pauta:

1. Manifestação sobre a territorialidade do RTD (PP do CNJ);

2. Posição sobre o SINTER;

3. Exposição dos Relatórios da Assessoria Parlamentar;

4.  Acompanhamento das intimações do CNJ e das ações em tramitação nos Tribunais 
Superiores;

5. Detalhamento do novo Sistema de Apostilamento;

6. Deliberação sobre Proposta de alteração do Estatuto;

7. Assuntos gerais.

P ara levar à ANOREG-BR a posição dos re-
gistradores pátrios é preciso auscultá-los. 
Para isso agendamos uma reunião do Con-

selho Deliberativo e demais órgãos diretivos do 
IRIB para que a nossa posição, a ser defendida 
na reunião da ANOREG-BR, seja a fiel e legítima 
expressão da categoria. A nossa reunião se dará 
na próxima segunda-feira, dia 15/7, consoante 
convocação já encaminhada a todos os mem-

bros do CD e órgãos diretivos e executivos.

Conclamo os colegas para que consultem os re-
gistradores de seus estados colhendo a sua opi-
nião e indicações de encaminhamento, lembran-
do que a data-limite, imposta pela RFB, é 22 de 
julho de 2019 para que o envio das informações 
se dê conforme o Manual Operacional aprovado 
pela RFB e outras entidades.

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 
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Qual é a nossa posição?  

A nossa posição é – sempre foi – de apoio a to-
das as iniciativas manifestadas pelos órgãos 
e instituições do estado brasileiro. Sempre 

insistimos na tese de que é possível aperfeiçoar 
o modelo apresentado pela RFB que não contou, 
como se sabe, com a participação efetiva do IRIB. 

Eu mesmo dediquei-me ao tema, elaborando 
um documento de estudos que pode ser lido 
aqui: https://circuloregistral.files.wordpress.com 
/2016/01/projeto-sinter-em-debate-na-cpri.pdf. 

Todavia, a posição crítica do Presidente não é ne-
cessariamente a opinião dos registradores. 

Por essa razão, a fim de municiar a presidência 
do IRIB nas discussões que se desenrolarão na 
ANOREG-BR (e mesmo após) é preciso apurar o 
sentimento dos colegas.

Conforme noticiado no COMUNICADO DIRE 
18/2019, de 21/6/2019, já encaminhado aos cole-
gas, a reunião do Conselho Deliberativo e Direto-
ria do IRIB realizada no dia 11/6/2019, seguida de 
reunião com o CLÓVIS BELBUTE, na sede da ARISP, 
redundaram na decisão de se redigir uma contra-

proposta, firmada pelo IRIB e associações de regis-
tradores, sugerindo alterações no Projeto SINTER. 

Encarregou-se de preparar o documento uma 
comissão composta por FLAUZILINO A. DOS SAN-
TOS (IRIB), IVAN JACOPETTI DO LAGO (IRIB) e SÉR-
GIO ÁVILA (ARIRJ).

Todavia este documento não veio ainda a lume, 
provavelmente pelas dificuldades inerentes à 
elaboração de uma contraproposta em um am-
biente que se mostrou pouco favorecedor e com 
manifestas divergências de encaminhamento.

Vale a pena reproduzir aqui o que se deliberou na 
reunião do CD e DIRE do IRIB, em síntese feita por 
GABRIEL FERNANDO DO AMARAL a partir dos da-
dos colhidos na dita reunião. Partiu-se do seguin-
te diagnóstico (em redação original do colega):

“De maneira específica, foi estabelecido que 
o diálogo com a Receita Federal apresentará o 
sistema atual – tal como presente no Decreto 
8.764/2016 e no Manual Operacional do SINTER 
– como inadequado, já que:
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1 Cria obrigações para os registradores em con-
fronto com disposição da Lei 13.465/2017, e 

vulnera a natureza específica dos dados regis-
trais, equiparando-os a meros dados cadastrais;

2 Não está adequado a alterações legislati-
vas posteriores a sua edição, como a Lei 

13.465/2017 e a Lei 13.709/2018, Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais;

3 É inexequível por boa parte dos registradores 
brasileiros, em razão do trabalho necessário 

para a estruturação dos dados na forma como 
prevê o Manual Operacional”.

Em razão desses fatos e a compreensão que se 
fez do conjunto, propôs-se: 

1 Desnecessidade de encaminhamento de dados 
retroativos, restringindo-se o escopo da obri-

gação imposta aos registradores ao fluxo dinâmi-
co das transações que forem inscritas;

2 Necessidade de reformulação do conjunto de 
dados a enviar, tendo em vista os objetivos do 

sistema e a impossibilidade material de estrutu-
ração tal como atualmente previsto;

3 Necessidade de que se assegure aos dados 
encaminhados proteção equivalente ao que 

se concede aos dados submetidos ao sigilo fiscal, 
o que, portanto, rechaça a possibilidade de seu 
compartilhamento indiscriminado com entida-
des alheias à própria Receita Federal, ainda que 
integrantes da Administração, e, especialmente, 
as alheias a ela;

4 A necessidade de que o acesso a um conjunto 
mais amplo de dados, para fins de mineração, 

aguarde a implantação do ONR, de maneira que 
permaneçam em posse de cada registrador, que, 
por meio da estrutura do SREI, concederá acesso 
à Receita Federal.

COMUNICADO 20/2019   |  SINTER  |  10/7/2019
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H á ainda um fato superveniente. Trata-se do 
Of. 391/2019 – AJA/SGJ/PGR (Sistema Único 
PGR-201828/2019), subscrito pelo Procu-

rador-Geral da República em exercício, em que 
o conjunto normativo representado pelo art. 76 e 
seguintes da Lei 13.476/2017 é atacado de modo 
consonante com o entendimento esposado por 
alguns poucos colegas, por suas entidades esta-
duais. Diz o procurador: 

“o referido art. 76 padece do vício de inconstitu-
cionalidade, não se mostrando viável a criação do 
Operador Nacional de Registros de Imóvel Eletrô-
nico nos moldes propostos pela Lei 13.465/2017, 
o que deverá ser considerado na análise da ne-
cessidade de elaboração do Manual Operacional 
do Sistema de Gestão de Informações Territo-
riais”. (A íntegra pode ser lida aqui: https://circulo-
registral.files.wordpress.com/2016/01/0005650-
96.2016.2.00.0000.pdf). 

Causa estranheza a manifestação, já que, geral-
mente, a PGR não atua nos pedidos de providên-
cia da CN-CNJ. Além disso, a inconstitucionalida-
de do art. 76 e do ONR já é objeto de arguição no 
STF, sem deferimento de liminar. 

Seja como for, as peças se movimentam no tabu-
leiro e é possível enxergar as forças que colocam 
as peças em dinamismo.

Conclamo meus pares para que colham o senti-
mento e a disposição de nossos colegas nos seus 
estados e tragam-nas para apreciação da nossa 
reunião do dia 15/7/2019.

Vejo todos lá!

Atenciosamente,

SÉRGIO JACOMINO

Presidente

Fato superveniente
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RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 

B3 e outras notícias
Neste comunicado o colega será atualizado acerca das atividades da presidência do 
IRIB. O mercado e o Estado são dois poderosos centros de atração que exercem uma 
força entrópica que de certo modo traciona os registros. O exemplo é a expansão evi-
dente de registros exógenos (como os criados pelo Banco Central) e o SINTER.

É preciso atenção para lidar com esses importantes atores. Neste boletim reporto al-
guns de nossos contatos e o entendimento da presidência acerca dos temas que empol-
gam a categoria profissional de registradores. Há muito a ser feito. SJ

No dia 3/7/2019 estivemos na sede da B3 na 
Avenida Faria Lima, 1663 - Jardim Paulista-
no, na capital de São Paulo, para tratar de 

temas afetos ao Registro de Imóveis eletrônico.

Presentes à reunião o Presidente do IRIB, SÉRGIO 
JACOMINO, o diretor de nTIC FLAUZILINO A. DOS 
SANTOS, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREI-
RA (B3), JOSÉ LUIZ RODRIGUES (B3), ADRIANO 
PAHOOR (B3) e VINICIUS MARTINS (Engenheiro – 

Universidade da Flórida/IRIB).

O Registro de Imóveis eletrônico é visto com mui-
to interesse pelos maiores players do mercado. 
Todos observam com muita atenção o desenvol-
vimento das tratativas, junto ao CNJ, para a regu-
lamentação do ONR e para que se possa colocar 
em marcha o SREI – Sistema de Registro de Imó-
veis eletrônico brasileiro. 

B3, ONR e o Registro de Imóveis eletrônico em pauta
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Os agentes de mercado têm apoiado a iniciativa 
do ONR. A própria ABECIP firmou um importante 
documento de apoio à regulamentação do Ope-
rador Nacional do SREI1. 

Parece indiscutível que as alternativas hoje dispo-
níveis são inadequadas e insuficientes para tratar 
de modo racional as várias demandas do crédito 
imobiliário e do mercado de um modo geral. Por 
mais que se modernizem as portas de entrada do 
sistema registral, ainda assim remanesce a parte 
mais complexa de todo o sistema – o SC – siste-
ma do cartório, tal e como o qualificamos na do-
cumentação técnica do SREI2. É preciso a criação 

de um arco de interconexão inserindo cada ser-
ventia numa rede verdadeiramente orgânica do 
Registro de Imóveis em meios eletrônicos.

A pergunta que ainda não pode ser satisfato-
riamente respondida: como viabilizar o melhor 
aproveitamento dos recursos tecnológicos na 
construção de infraestrutura para dinamização do 
sistema de Registro de Imóveis em todo o país? 

Foram agendados novos encontros para aprofun-
dar o tema do SREI e para apreciar o Projeto de 
Prova de Conceito elaborado pelo NEAR-lab do 
IRIB e verificar em que medida se pode investir 
no desenvolvimento da ideia original.

ZAP Imóveis visita o NEAR-lab. Em pauta: privacidade e registros 
eletrônicos

1 Veja aqui: https://circuloregistral.files.wordpress.com/2017/01/2018-08-07-abecip-cnj_onr.pdf 
2 Veja aqui: https://folivm.files.wordpress.com/2011/04/srei_introducao_v1-0-r-7.pdf 

N o último dia 4/7/2019 os engenheiros da 
ZAP imóveis visitaram o Laboratório do IRIB 
onde foram recebidos por ADRIANA UNGER, 

CALEB MIRANDA, IVAN JACOPETTI DO LAGO e por 

mim para trocar impressões a respeito do Siste-
ma de Registro de Imóveis eletrônico e dos novos 
e instigantes desafios postos ao desenvolvimento 
dos cartórios. 

https://circuloregistral.files.wordpress.com/2017/01/2018-08-07-abecip-cnj_onr.pdf
https://folivm.files.wordpress.com/2011/04/srei_introducao_v1-0-r-7.pdf
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NEAR-lab participa do Integra Brasil Digital em SP
Direito e Tecnologia Registral – Identidade Digital e Blockchain

A engenheira ADRIANA UNGER, coordenadora 
do NEAR-lab do IRIB, apresentou os resul-
tados do projeto prova de conceito do SREI 

desenvolvido no âmbito do IRIB. Os engenheiros 
ficaram muito impressionados com o desenvolvi-
mento do projeto-piloto do SREI, especialmente 
pela visão moderna e atual da utilização de novas 
ferramentas de desenvolvimento de web-semân-
tica, como SPARQL, que permite dar um tratamen-
to ontológico aos dados dos cartórios, favorecendo 
a pronta resposta às mais variadas demandas. Por 
exemplo: quantos imóveis foram adquiridos por 
homens no estado civil de divorciados no bair-
ro X? Quais imóveis com área superior a 400 m2 

localizam-se a menos de 500 metros de pontos 
culturais da cidade? Quantas mulheres solteiras 

adquiriram imóveis financiados pelo SFI? Em quais 
bairros? Quantos portugueses deram em hipoteca 
no bairro Y? Qual a velocidade média de transa-
ções imobiliárias em cada bairro? Etc.

Estas são perguntas que somente em parte po-
dem ser respondidas em queries de um banco de 
dados tradicional. Quando se intenta relacionar as 
bases registrais com outras bases públicas (ge-
olocalização, cadastros públicos, fontes variadas 
de pesquisa – Wikipedia etc.) o sistema tradicio-
nal não se mostra tão eficiente. 

A ideia subjacente às pesquisas empreendidas 
pelo NEAR-lab é que os dados registrais, preserva-
dos em cada serventia, devem coordenar-se com 
outras fontes disponíveis na ágora eletrônica. 

A coordenadora do NEAR-Lab do Instituto Imo-
biliário do Brasil (IRIB), Adriana Unger, parti-
cipou na manhã da última sexta-feira (5/7) 

do 2º Integra Brasil Digital – Encontro Nacional 
de Autoridades em Certificação Digital, evento 
promovido pela ANCert – Associação Nacional de 
Autoridades de Certificação Digital. 

Acompanhada do presidente do Instituto Imobi-
liário do Brasil (IRIB), SERGIO JACOMINO, Adriana 
foi uma das debatedoras do painel Direito e Tec-
nologia – Identidade Digital e Blockchain. 

Em sua apresentação, a engenheira mecatrônica 
falou sobre a tecnologia blockchain no Registro 
de Imóveis, fazendo um comparativo entre os 

Ontologia registral. Prova de conceito desperta grande interesse

COMUNICADO 21/2019   |  13/7/2019

O economista e engenheiro da ZAP-Imóveis, 
JÚLIO VIANA (à esquerda), DANILO CAMARGO 
IGLIORI (Professor Doutor do Departamento de 
Economia – FEA/USP, segundo à esquerda) agi-
taram temas que são de interesse comum. Foram 
postas as seguintes questões para debates: como 
proteger os dados de caráter pessoal albergados 
em cada cartório? Como potencializar e reconhe-
cer legitimidade na rogação de informações re-
gistrais em massa? Como expandir os meios de 
acesso aos registros de imóveis? Como os dados 

anonimizados podem ser novamente recompos-
tos com base em big data e dados obtidos das 
próprias serventias?

Segundo nossos interlocutores, em média se leva 
468 dias para a venda de um imóvel. O objetivo 
da ZAP imóveis é contribuir para liquidez do mer-
cado imobiliário, promovendo o desenvolvimento 
da infraestrutura de transações com o uso massi-
vo de novas tecnologias.
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modelos de registro de documentos e registro de 
direitos sob a ótica das novas tecnologias. 

Segundo ADRIANA UNGER, ao conhecermos em 
detalhe os vários modelos de organização da pu-
blicidade registral ao redor do mundo, verifica-
mos que dois modelos se sobressaem: os chama-
dos registros de títulos e os registros de direitos. 
No Brasil, como na maior parte dos países da Eu-
ropa (Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, Áustria 
etc.), o registro é consumado depois de ultrapas-
sar uma etapa de escrupulosa análise do título e 
de sua aptidão para produzir os poderosos efeitos 
de atribuição ou adjudicação de direitos de pro-
priedade. É um típico registro de direitos.

Segundo a engenheira, a qualificação registral é 
uma atividade própria de juristas especializados. 
O resultado de sua atuação é a produção de uma 
maior segurança jurídica não só para o titular do 
direito, como para todos os terceiros, vale dizer a 
sociedade como um todo. 

Adriana aborda a questão relacionada com a orga-
nização da publicidade registral em vários países:

“Já em países com sistemas diferentes – 
como nos Estados Unidos, por exemplo –, 
realiza-se um mero registro documental. 
Ou seja, será registrado o fato de que aquele 
contrato de compra e venda de um deter-
minado imóvel existiu. Não há uma análise 
jurídica prévia acerca do fato de se aquela 
transação seria ou não legal ou legítima. É 
muito fácil uma empresa americana, com 
uma solução de blockchain, tentar aplicar [a 
tecnologia] no Brasil onde o sistema de re-
gistro é essencialmente diferente. É muito 
fácil, dentro de uma cadeia de registros (que 
é a blockchain) colocar um documento sem 
qualquer análise. Estamos buscando uma so-
lução para o problema errado”.
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Para comprovar a falta de segurança dessa tec-
nologia de per si, Adriana apresentou um exem-
plo de registro de título de compra e venda de 
um imóvel inserido na cadeia de blockchain. “Fi-
zemos um experimento no IRIB e conseguimos 
registrar uma escritura ‘público-privada’ de com-
pra e venda do Viaduto do Chá na cidade de São 
Paulo. E o registro continua lá. E fizemos isso para 
provocar mesmo. Questionar o que essa tecnolo-
gia agregou no registro de imóveis”, afirmou ela. 
E rematou:

“A blockchain não é o Registro de Imóveis. 
O nosso problema é outro. Estamos em um 
processo de digitalização. Já existem vários 
serviços digitais, mas quando você vai regis-
trar o seu imóvel, você ainda precisa ir fisica-
mente ao cartório. E mesmo quando temos 
um processo totalmente digital, no cartório 
os funcionários ainda vão ter que imprimir 
ou arquivar o documento em papel. Como se 
você tivesse ido ao balcão. Esses são os pro-
cessos que precisam mudar”.

A engenheira terminou sua exposição destacando 
os seguintes tópicos:

• Foco da transformação digital: aumento de efi-
ciência e redução de custos.

• Tecnologias são ferramentas: “para quem só 
sabe usar martelo, todo problema é um prego”

• Aplicação de novas tecnologias: “para todo 
problema complexo existe uma solução simples, 
elegante e completamente errada...”.

• Inovação bem-sucedida exige combinação de 
soluções jurídicas e tecnológicas: “Deus está em 
toda parte - o diabo mora nos detalhes” (Asses-
soria de imprensa, ed. SJ).
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Índices econômicos e estatísticas sobre transações imobiliárias  
no Brasil

B runo Bioni é pesquisador e doutorando em 
Direito Comercial, Mestre com louvor em 
Direito Civil na Faculdade de Direito da USP. 

Foi study visitor do Departamento de Proteção de 
Dados Pessoais do Conselho da Europa e pesqui-

sador visitante no Centro de Pesquisa de Direito, 
Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito 
da Universidade de Ottawa e no Grupo de Pesqui-
sa em Políticas Públicas para o Acesso à Informa-
ção da Universidade de São Paulo/USP. 

3  V. Aprovação do Planejamento Estratégico do IRIB, ata de 27/7/2018, com matéria reproduzida à p. 9 do Boletim do IRIB em Revista, ed. 359. O 
mesmo tema seria revisitado e aprovado na assembleia de 10/8/2018 (p. 10 e ss. da mesma revista). Acesso: https://issuu.com/sergiojacomino/
docs/bir_359-2019 

4 V. Boletim Eletrônico do IRIB de 9/11/2018. Acesso: http://bit.ly/IRIBstats 

C omo os colegas de diretoria e conselhos sa-
bem3, foram aprovadas as diretrizes para ela-
boração de amplo projeto de produção de da-

dos econômicos e estatísticos acerca do mercado 
imobiliário brasileiro visto pela perspectiva do Sis-
tema Registral Brasileiro. O projeto originou-se dos 
contatos preliminares com a Secretaria Executiva 
do Programa Bem Mais Simples do Governo Fede-
ral, com CARLOS EDUARDO DE JESUS, então asses-
sor da secretaria, participando dos eventos do IRIB. 
O esboço do projeto foi apresentado anteriormen-
te, a 27/7/2018, à apreciação da diretoria do IRIB.

No mesmo evento realizado em Florianópolis 
lançávamos a notícia de que, antes mesmo que o 
registro eletrônico seja uma realidade e os dados 
venham diretamente da base distribuída, o IRIB 
estaria desenvolvendo, em paralelo, o projeto 
IRIB-Indicadores Imobiliários. 

Nas palavras da coordenadora do NEAR-lab, 
Adriana Unger, “trata-se do desenvolvimento de 
uma infraestrutura para a produção e publica-
ção periódica de índices a partir dos dados do 
Registro de Imóveis. O objetivo é fornecer dados 
estatísticos e anonimizados sobre as operações 

de registro atualmente declaradas na Declaração 
sobre Operação Imobiliárias da Receita Federal 
(DOI) que no futuro estarão disponíveis no Regis-
tro de Imóveis eletrônico. 

Esse projeto ambiciona colocar o Registro de Imó-
veis brasileiro, por meio do IRIB, em um novo pa-
tamar no provimento de informações estatísticas 
de interesse para vários setores da sociedade – 
como o financeiro (crédito habitacional), mercado 
(construção civil, incorporadoras e imobiliárias) e 
governo (políticas públicas habitacionais), além 
de fornecer informações valiosas para o projeto 
Doing Business do Banco Mundial”4.

O aspecto mais importante do projeto desenvol-
vido pelo IRIB é que os dados que servirão para 
a formação dos índices não saem da serventia. É 
possível, tecnologicamente falando, processar os 
dados na própria serventia, destacando os ele-
mentos necessários para composição dos índi-
ces. O modelo desenvolvido pelo IRIB é elegante 
e será objeto de publicação especializada para 
registro e conservação dos grandes avanços que 
podem ser feitos quando há uma frme orientação 
institucional.

Bruno Bioni desenvolve projeto no NEAR-lab

https://issuu.com/sergiojacomino/docs/bir_359-2019
https://issuu.com/sergiojacomino/docs/bir_359-2019
https://irib.org.br/noticias/detalhes/undefineddo-ideal-ao-real-construindo-o-sreiundefined-apresenta-a-prova-de-conceito-poc-do-srei/
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O IRIB apresentou para sua avaliação o projeto 
de índices econômicos das operações imo-
biliárias registradas no Brasil, o qual seria 

viabilizado através de uma plataforma que não 
só coletaria os dados relativos à Declaração de 
Operações Imobiliárias (DOI), mas, também, adi-
cionaria outros dados (e.g., geolocacionais) para a 
elaboração e validação dos índices seguindo es-
pecificações de econometria. Ao final, tais dados 
seriam publicados em ambiente web, inclusive de 
forma interativa a partir de informações de geo-

localização. A principal controvérsia, sobre a qual 
se trabalha, gira em torno da possibilidade de os 
Cartórios repassarem esses dados a terceiros e 
se, ao fazê-lo, violariam o seu dever de fiduciários 
na guarda dessas informações. Investiga-se o im-
pacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPDP) sobre atividades impróprias do registra-
dor (produção de dados estatísticos para apro-
veitamento de terceiros) e se seria lícito imprimir 
novas finalidades e usos à informação depositada 
nos Registros Públicos.

O projeto acha-se em desenvolvimento e se 
encontra em fase de discussões internas. 
No último dia 4 de julho de 2019 houve uma 

teleconferência da qual participaram Bruno Bioni 
(Buxellas), Adriana Unger, SJ, Caleb Miranda e Ivan 
J. do Lago (São Paulo) e Cláudio Machado (Brasí-
lia). BRUNO BIONI nos concedeu a pequena entre-
vista abaixo. 

1 Qual o objeto da teleconferência do dia 4/7? 
Quais temas foram discutidos? 

Houve uma conferência via call em que se discutiu 
o estudo sobre a legalidade do projeto de índices 
econômicos das operações imobiliárias regis-
tradas no Brasil, o qual seria viabilizado por meio 
de uma plataforma que não só coletaria os dados 

relativos à Declaração de Operações Imobiliárias 
(DOI), mas, também, adicionaria outros dados (e.g., 
geolocacionais) para a elaboração e validação dos 
índices seguindo especificações de econometria. 

2Qual o plano geral do trabalho que vem desen-
volvendo para o IRIB. E em que fase estamos.

O plano está dividido em três fases: a) opinião le-
gal sobre projeto de índices econômicos das ope-
rações imobiliárias registradas no Brasil (concluí-
do); b) estudo sobre técnicas de anonimização e a 
sua utilização no projeto de índices econômicos 
das operações imobiliárias registradas no Brasil; 
c) condensação das conclusões dos estudos “a” e 
“b” no formato de um relatório de impacto à pro-
teção de dados; 
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Anonimização (ou pseudo-anonimização?)
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SINTER – nótulas insones

3 Como vê o encontro da EPM para tratar do 
tema da privacidade e os Registros Públicos?

É um evento pioneiro que se apresenta como o 
início da constituição de um fórum no qual aca-
dêmicos, registradores, Poder Judiciário e outros 
atores interessados discutirão o processo de con-
formidade dos Registros Públicos à Lei Geral de 
Proteção de Dados. 

4 Como avalia a alteração da LGPDP e seu de-
creto regulamentador? Quais os pontos for-

tes, quais os fracos.

O saldo é negativo na medida em que a Medida 
Provisória desidratou vários pontos importantes 
da LGPD. O mais importante deles é a retirada de 
alguns dos poderes da futura Agência Nacional 
de Proteção de Dados Pessoais, a qual não po-
derá fazer auditorias, bloqueio ou suspensão de 
atividades de tratamento de dados e de banco 
de dados. Com isso, o Brasil vai na contramão do 
restante do mundo que procura criar um arran-
jo institucional forte para a aplicação efetiva das 
normas de proteção de dados. 

O que sinto sobre o SINTER

N o último dia 1/8 veiculei um pequeno artigo 
no Observatório do Registro onde expunha, 
com toda a clareza e honestidade possíveis, 

o ponto de vista pessoal acerca das iniciativas e 
decisões tomadas a respeito do SINTER. 

Senti-me emparedado entre os impulsos que 
nascem das centrais estaduais de registradores e 
da opinião dos colegas colhida no bojo da pesqui-
sa empreendida pelo Instituto.

Todos já perceberam que há um descolamento 
evidente entre a percepção das lideranças das 
ditas centrais e os registradores espalhados por 
todo o país.

É preciso conciliar essas diferenças num ambien-
te de entendimento e colaboração. 

Afinal, virtus in medium est.

A qui o colega encontra toda a cronologia do 
Projeto SINTER, desde o seu nascimento 
(em 2013) até a última etapa (reproduzida 

abaixo): https://circuloregistral.com.br/sinter 

O site servirá de base para nortear as decisões 
que ainda serão tomadas para a consumação 
desse ambicioso projeto.

2019 – o primeiro degrau

O ano de 2019 parecia abrir um canal de diálo-
go com a RFB. No mês de abril o IRIB foi re-
cebido pelo coordenador-geral de cadastros, 

CLÓVIS BELBUTE PERES para o início de uma série 
de reuniões que afinal não se concretizariam. Nos 
textos a seguir, o leitor encontrará as razões.

https://circuloregistral.com.br/sinter
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24.04.2019 Visita à Receita Federal do Brasil. No 
dia 24 de abril de 2019, o IRIB esteve na Recei-
ta Federal do Brasil (COCAD). Presentes: o coor-
denador-geral de Gestão de Cadastros, CLÓVIS 
BELBUTE PERES, WOLNEY DE OLIVEIRA CRUZ, 
FLAUZILINO A. DOS SANTOS (diretor), CLÁUDIO 
MACHADO e ADRIANA UNGER, além do Presi-
dente do IRIB, Sérgio Jacomino. Vide nota técnica 
abaixo, relatando os objetivos do encontro e as 
propostas do IRIB.

22.5.2019 – Comunicação veiculada pelo eCAC – 
Centro Virtual de Atendimento notificando todos 
os registradores brasileiros de que o prazo de ca-
rência previsto no Decreto do SINTER se encerra 
em 22/07/2019. As serventias estarão obrigadas 
a enviar, pelos meios estabelecidos no Manual 
Operacional, as informações ali definidas. 

03.06.2019 – Projeto SINTER em Debate. Sérgio 
Jacomino. Documento executivo para discussões 
internas no âmbito da CPRI – Comissão do Pen-
samento Registral Imobiliário.

12.06.2019 – Os institutos membros da ANOREG-
-BR manifestam o entendimento de que as ques-
tões afetadas ao Registro de Imóveis devem ser 
tratadas com o IRIB: IRTDPJ, CNB Conselho Fede-
ral e ARPEN Brasil. 

– PP 0005650-96.2016.2.00.0000. 11.6.2018. 
CN-CNJ. O Sr. Corregedor-Nacional de Justiça, 
aparentemente despachando acerca de pedido 
de regulamentação, pelo CNJ, do SINTER, com 
base no Manual Operacional, decidiu que a “situ-
ação exposta no presente pedido de providências 
impõe uma melhor análise/estudo do tema, a fim 
de que seja elaborada a regulamentação reque-
rida. Ante o exposto, determino o sobrestamento 
do presente pedido de providências por 90 dias. 
Após, retornem-me os autos conclusos”.

11.06.2019 – PGR – inconstitucionalidade do ONR. 
PP 0005650-96.2016.2.00.0000. 11.6.2018. CN-
-CNJ. Parecer da PGR propugnando a aprovação 
do Manual Operacional em virtude de alegada in-
constitucionalidade do ONR.
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17.07.2019 – Síntese da assembleia colegiada da 
ANOREG-BR que apreciou o tema do SINTER.

17.07.2019 – Petição endereçada ao CNJ (PP 
0005650-96.2016.2.00.0000), firmada pelos 
presidentes da ANOREG-BR, CNR e IRIB, propug-
nando que o Manual Operacional seja devolvido à 
digna Comissão Temática do SINTER a fim de que 
sejam observadas as normas vigentes.

17.07.2019 – Nota conjunta do IRIRGS e CRRGS 
acerca do SINTER [mirror].

18.07.2019 – NOTA DO COLÉGIO NOTARIAL DO 
BRASIL. Firmada pela Diretoria em 18/7/2019. 

18.07.2019. NOTA DA ANOREGBR, DA CNR E DO 
IRIB SOBRE O SINTER. (Conforme deliberação da 
reunião da Diretoria Colegiada realizada na data 
de 17/7/19 em Brasília). A Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil -ANOREG-BR, a Confede-
ração Nacional dos Notários e Registradores – CNR 
e o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil – IRIB, 
tendo em vista a publicação do Decreto nº 8.764, 
de 10/5/2016, que instituiu o SINTER e procurou 
regulamentar o disposto no art. 41 da Lei nº 11.977, 
de 7 de julho de 2009, que é o “registro eletrônico”, 
esclarecem: [site da ANOREG-BR] [mirror].

19.07.2019 – Comunicado ARISP. A Central Esta-

dual paulista manifesta sua disposição para aten-
der as necessidades da SRF, “notadamente para 
a melhoria da gestão fundiária do país”. A ARISP e 
outras associações estaduais se dispõem a dar o 
suporte necessário para recepcionar e processar 
os arquivos com os dados exigidos pelo SINTER.

21.07.2019 – Documento firmado pelas centrais 
estaduais oferecendo propostas à Receita Federal 
do Brasil.

24.07.2019 – Neste dia houve a entrega de “pro-
posta subscrita por 16 associações estaduais que 
operam centrais de RI e pelo conselho do IRIB”.

26.07.2019 – Comunicado ARISP sobre o envio 
de dados para a central estadual ou à RFB. 

29.07.2019 – TJPR – Despacho 4257100 – GC. 
Neste documento da CGJPR, decide-se manter 
sobrestado o processo “até ulterior deliberação 
do CNJ no PP 0005650-96.2016.2.00.0000”.

01.08.2019 – SINTER – Nótulas Insones. Sérgio 
Jacomino. Esse texto, com pequenas e irrelevantes 
alterações, foi encaminhado à Diretoria Executi-
va e aos Conselhos do IRIB – Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil. Nele se expressa a posição 
pessoal do autor em relação à atuação das Centrais 
Estaduais na concentração de dados registrais.
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R ecebi a carta que abaixo reproduzo. O missi-
vista é autoridade muito respeitável do judi-
ciário brasileiro. Ele granjeou respeitabilida-

de pela vasta experiência na atividade correcional 
e é reconhecido por todos nós – gregos e troianos. 
Reproduzo a missiva por uma razão muito sim-
ples: eu a percebi como linda metáfora acerca da 
grande obra conceitual construída por todos nós. 
Ela nos lembra dolorosamente das grandes difi-
culdades que os registradores imobiliários vivem 
nesta quadra da sua história por não terem conse-
guido dar curso à ideia original do SREI e do ONR.

Tenho dito aos amigos próximos que as dificul-
dades, incompreensões, tensões e controvérsias 
que hoje verificamos, tudo isso a seu tempo se 

resolve. Sou um navegador e os homens de mi-
nha natureza aprendem, desde muito cedo, que 
“navegar é preciso”, sem temer as intempéries e 
percalços, sempre respeitando os humores cam-
biantes de Poseidon.  Seja numa calmaria, seja 
no mar de procela, seguimos navegando e vamos 
adiante até atingir nosso objetivo. E o nosso obje-
tivo é o SREI-ONR. Por ele lutamos, por ele esta-
mos na lida, enfrentando as maiores dificuldades. 
Cedo ou tarde o projeto vingará e o maior confor-
to que podemos ter é que todos nós – cada um 
de nós, registradores – fazemos parte deste belo 
projeto e poderemos votar nos destinos de nossa 
atividade de modo transparente e democrático. 
Até lá, contentemo-nos com o silêncio – que é o 
tempo da reflexão e da sabedoria.

O SREI, AS CAPELAS IMPERFEITAS E A SINFONIA INACABADA DE SCHUBERT

Capelas Inacabadas – Mosteiro da Batalha, Portugal
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MESSAGE IN A BOTTLE

Caro Sérgio, hoje estive lendo sobre as obras 
incompletas de Nietzsche.

Seguindo nessa linha, lembrei-me das obras 
inacabadas de Da Vinci, como São Jerônimo, no 

Museu do Vaticano, 
ou “A Inacabada” de 
Schubert. Também 
das obras de Bee-
thoven que não se 
concluíram.

 Daí fui ler Descartes 
e compreendi que 
para ele inacabada 
é toda obra que não 
pôde ser experi-
mentada, ou apro-
priada para esse fim.

Na arquitetura des-
pertou-me o interesse a preocupação dos arqui-
tetos. Preocupam-se mais com viadutos ou gale-
rias inacabadas do que pelas imponentes torres 
que notabilizam os arquitetos que as projetaram.

Daí pensei, foi inevitável, no SREI, cuja arquitetura 
é primorosa, mas que desperta menos interesse 
do que as iniciativas rudimentares Centrais Esta-
duais Compartilhadas.

Acho que o SREI até poderia ser considerado uma 
obra acabada. Embora não o fosse para Descar-
tes, já que não é possível dele se apropriar para 
experimentação. 

Talvez por isso as Centrais consigam granjear tan-
ta força de persuasão. Elas prestam serviços con-
cretos, visíveis, que podem ser vistos e avaliados. 
Sua importância e relevância são claras.

O SREI, ao contrário, é uma ideia, um lindo sonho 
registrado no papel, mas que não proporciona 

uma avaliação empírica.

Se o SREI estivesse funcionando, ainda que como 
um piloto, tudo certamente poderia ser diferen-
te. Chegamos a pensar em implantar um projeto 
piloto, mas o tempo não nos permitiu... Tínhamos 
até recursos para isso, mas nos faltou o tempo 
necessário. 

Em parte, pelo menos, acho que esse pensamen-
to poderia explicar a preferência pelas Centrais 
do Provimento 47/2015.

O SREI nem poderia ser confrontado com o mo-
delo das Centrais, porque são incomparáveis. Mas 
a verdade é que elas existem, estão em funciona-
mento e prestam serviços que não poderiam ser 
hoje dispensados. 

Reverter isso talvez exigisse pôr o SREI em expe-
rimento real, com ou sem a gestão do ONR. Esse 
mesmo raciocínio vale para o SINTER. Essa é uma 
nova realidade, que está a se impor na prática, 
submetendo-se à experimentação e à avaliação 
das funcionalidades que oferecerá.

Por isso, de novo, o SREI continua apenas uma 
ideia. São algumas considerações que faço para 
expor a minha reflexão. Perguntei-me: será que 
o SREI no futuro se inscreverá entre as obras ina-
cabadas? É apenas 
um pensamento.

Claro, há muitos 
outros motivos co-
nhecidos para as 
dificuldades en-
frentadas pelo SREI, 
mas talvez se tives-
se sido possível im-
plantar, ainda que 
um piloto dele, tudo 
poderia ser muito 
diferente hoje. 

Capelas Inacabadas – Mosteiro da Batalha, Portugal
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Ermitânio Prado e o Monstro de Horácio

E stes dias têm sido de silêncio e recolhimento, 
de incertezas, de assombros atávicos. Penso 
por instantes que o mundo liquidou o século 

XX num rápido golpe viral. A última centúria re-
sistia numa longa agonia, o velho século de novas 
tecnologias jazia insepulto. E agora? - muitos se 
perguntam - o  que nos revelará o Vale do Silí-
cio? O mercado nos livrará da peste? O que será 
da velha humanidade? O que será de mim, pobre 
mortal e pecador? 

Afundo em pensamentos melancólicos. Como é 
difícil saber o silêncio. 

De repente, vejo um belo tucano-de-bico-verde 
que pousa sobre um ramo da magnólia-amarela. 
Lança-me um olhar furtivo e logo alça voo. Perde-
-se no azul profundo dos céus de outono tropical.

Volto aos meus pensamentos ordinários. Lembro-
-me de Aldous Huxley diante das portas da percep-
ção quando descobre, desconsolado, que é apenas 
um homem ordinário, sofisticado intelectualmen-
te, mas incapaz de perceber a magnificência dos 
elementos tangidos pela transcendência. 

Desperto dos meus devaneios com a visita de 
um pica-pau-de-topete-vermelho que agora 
se farta dos carpelos da linda árvore. Como não 
o notei antes? O que sabe da pandemia? O que 
sabe de mim? 

Tenho ficado em casa, como tanta gente. Começo 
a lembrar dos mais 
velhos, daqueles 
que já partiram, 
dos que ainda re-
sistem nesta Terra 
dos Homens. Logo 
me vem à mente o 
pobre Dr. Ermitânio 
Prado. Como esta-
rá nestes dias tris-
tes, em que suas 
caminhadas pelas 
reentrâncias do 
conjunto Zarvos e 
galerias da São Luís 
se interromperam? 

D ivirto-me quando me recordo o quanto 
odeia atividades físicas. Sai pelas ruas por-
que aprecia o sol de outono acariciando sua 

pele alva. Lembro de sua voz rouca e gutural: 

“Escriba! A luz outonal não se tinge do me-
fitismo local, nem se impregna dos miasmas 
do Baixo-Augusta infestado de ratos, putas e 
miseráveis tragados pela droga!”.

De repente, o telefone toca. Não, não é o celu-
lar; é um aparelho empoeirado que dormita num 
canto qualquer da casa. Logo me vem à mente a 
figura do Velho Leão do Jocquey. Só pode ser ele. 

Quem mais poderia? Será uma simples coinci-
dência que me chame justamente agora que co-
gito falar-lhe?

Num átimo, me vem à memória a célebre pas-
sagem de Monsieur de Fontgibu e o pudim de 
passas, contada por um C. G. Jung obscuro, en-
terrado nalguma reentrância da estante. Ali se 
descreve a cena de um ancião que, atônito, tem 
um irresistível impulso de adentrar em uma con-
feitaria e se vê integrado numa estranha trama de 
coincidências significativas de eventos acausais.  
Sincronicidades. 

Monsieur de Fontgibu e o pudim de passas 
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Mefitismo registral e o enxurdeiro corporativo

A tendo a ligação. É ele. Abre-se um longo silên-
cio. Ouço-lhe a respiração ofegante. Dou par-
tida à conversa, digo-lhe de modo prosaico o 

quanto andava preocupado com sua saúde, coisa e 
tal... Logo me interrompe. Volta ao mesmo assunto, 
sempre o mesmo tema aborrecido que o entretém. 
Com a voz rouca diz:

- “Iacominvs Cartaphilus, o mesmo fenômeno 
que verificamos na sociedade, projeta-se no 
microcosmo registral. Narrativas decalcadas 
de narrativas. Simulacros fundados sobre si-
mulacros. Torções significativas neste mundo  
caleidoscópico da pós-modernidade”... 

Tento distender a conversa. Falo dos pássaros no 
beiral, da magnólia toda oferecida, do outono que 
acobreia os céus... Que nada! Segue a palração mo-
nocórdica sem se importar com as contingências e 
o próprio interlocutor.

- “A patuleia ulula de modo plangente e pa-
dece a dor da perda de suas cédulas. Clama 
às hierarquias do sétimo selo burocrático, 
mas recebe o desprezo olímpico da nova or-
dem argentária”... Parece tomar fôlego e logo 
dispara: “Mamon joga dados com o universo 
em bolha de moleques arrivistas! Arrivistas, 
isto é o que são! O que fazer, escriba? Escas-
seiam homens e pululam jovens sem vontade 
e virtudes. Largam-se à ilusão de que podem 
pôr ordem ao caos baixando aplicativos em 
smartphones. Creem-se demiurgos de um 
admirável mundo novo registral... e, no en-
tanto, são meros passageiros da barca onze-
neira conduzida por uma entidade diábola!”. 

“Dr. Ermitânio, tenha paciência, são jovens” - re-
plico. “Trazem ao mundo o impulso da renovação, 
estão conscientes do tempo presente”. Sei que 
a expressão vai reverberar em seu espírito. Qual 
o quê! Eu ainda quis argumentar em defesa da  
nouvelle vague registral, mas ele já parece não se 

importar. E segue com sua voz grave e arquejante:

- “Escriba, o que é esse registro eletrônico? 
Será isto que se empluma feito a gralha or-
nada com as penas do pavão? Como  se com-
põe tal sistema? Furtando as propriedades de 
diferentes objetos, de sobejo conhecidos, in-
tentam um objeto ideal... Monstro de Horácio! 
Não se iluda, querido amigo, não se distraia! 
O sistema registral se dissolve e degenera 
numa mixórdia tecnológica, sem ordem, nem 
sistema, sem planejamento, nem objetivos. 
É cria de uma águia cega e adejante que se 
encrespa com os rebentos da ninhada alheia”. 
E sentencia: “Criam ex nihilo um simulacro. 
Suas iniciativas lembram-me o Barão de 
Münchhausen. Afundando no pântano, o ve-
lho crava as esporas no cavalo e, puxando-se 
energicamente pelos próprios cabelos, põe-
-se a salvo - a si e a seu cavalo”.

Com isso o velho Leão do Jocquey encerra o te-
lefonema. Pobre homem atormentado. Que so-
breviva a todos nós como expressão de inconfor-
mismo, de resistência às obviedades e com o seu 
saudável ceticismo. 

ERMITANICES   |  13/11/2019
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1  NE. A MP 996/2020 foi convertida na Lei 14.118/2021 que previu o custeio do ONR nos §§ 9º e 10 inseridos no art. 76 da Lei 
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História sem fim   |  31/12/2020

Ao final de uma trajetória acidentada, porém 
exitosa, vi-me diante deste opúsculo que se 
fechava feito uma obra inacabada. Pensei 

que isto não poderia ficar assim. A última anota-
ção se perdia nas sombras de uma cidade assus-
tada e refém de um vírus. 

O que posso averbar antes de lançar este opúscu-
lo ao mar como mensagem numa garrafa?

Digo-lhes que, inesperadamente, o ONR se fez 
concreto pelo Provimento CNJ 89/2019; que sur-
giu um ato normativo dispondo sobre o Agente 
Regulador, tal e como previsto no § 4º do art. 76 
da Lei 13.465/2017 (Provimento 109/2020); que 
se abriu um plexo de interesses (squads holo-
crásticos?) com base em atos normativos do CNJ; 
que o Manual Operacional do SINTER voltou à 
estaca zero para sua adequação à legislação su-
perveniente (como aliás sempre defendemos). 
Enfim, que foram vencidas as várias batalhas tra-
vadas na tramitação e votação da MP 996/2020 
que consagrará o custeio do ONR1.

Devo lhes dizer que não pude deixar de expe-

rimentar uma sensação de dever cumprido. As 
propostas que foram lançadas na campanha à 
presidência do IRIB foram, todas elas, convertidas 
em realidade. 

Mas esta história não tem fim, apenas recome-
ça. Demos um passo essencial para a criação de 
um ecossistema favorável para que as reformas 
do Registro de Imóveis possam medrar com se-
gurança. A jornada continua e a seara reclama 
braços fortes, vontade e inteligência de homens 
e mulheres devotados à obra da regeneração do 
sistema registral brasileiro.

Amigos, eu passarei, mas as obras humanas fi-
cam gravadas nos fundamentos do mundo. Te-
nho consciência de que o nosso trabalho não foi 
em vão.  

Boa sorte!

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

SÉRGIO JACOMINO

Presidente.
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