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CAPiTULO 11 

DO REGISTRO ELETRÔNICO E DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS 

Art. 37. Os serviços de registros públicos de que trata a lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

observados os prazos e condições previstas em regulamento, instituirão sistema de registro 
eletrônico. 

Art. 38. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registros públicos ou por eles 

expedidos deverão atender aos requisitos da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP e 

à arquitetura e-PING (Padrôes de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) , conforme 

regulamento. 

Paragrafo único. Os serviços de registros públicos disponibilizarão serviços de recepção de 

titulas e de fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico. 

Art. 39. Os atos registrais praticados a partir da vigência da lei no 6.015, de 31 de dezembro de 

1973 , serão inseridos no sistema de registro eletrônico, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar 

da publicação desta lei. 

Paragrafo único. Os atos praticados e os documentos arquivados anteriormente à vigência da 

lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973 , deverão ser inseridos no sistema eletrônico. 

Art. 40. Serão definidos em regulamento os requisitos quanto a cópias de segurança de 

documentos e de livros escriturados de forma eletrônica. 

Art. 41 . A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o art. 37, os 

serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder Executivo federal , por meio eletrônico e 

sem ônus, o acesso às informações constantes de seus bancos de dados, conforme 

regulamento. 

Art. 45. Regulamento dispara sobre as condiçôes e as etapas minimas, bem como sobre os 

prazos maximos, a serem cumpridos pelos serviços de registros públicos, com vistas na efetiva 

implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o art. 37. 
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MINUTA DO DECRETO N° XXXXXl20XX 

.' 

Regulamenta o Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis, Títulos e 

Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, e 

institui o Sistema Nacional de Gestão de 

Informaçôes Territoriais - SINTER. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os 

arts. 84, inciso IV, e 153, § 1º, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 37 a 41 e 

art. 45 da lei 11 .977, de 7 de julho de 2009, r_ -J ('? 

DECRETA: \ 
~ Ç(/V i LA'l/O . 

Art. 10 Para os efeitos este Decreto considera-se: 

esignação que engloba os atos de registro e averbação 

te aos registros públicos, praticados pelos oficiais de registro ; 

Comentário: 

Os demais atos relacionados na legislaçlJo pertinente aos registros públicos, praticados 
pelos oficiais de registro, tais como anotaçlJo, prenotaçlJo e emisslJo de certidões nlJo 
estlJo inc/uldos nessa definiçlJo. 

Ver no Capitulo IV tratamento para InscriçlJo e TranscriçlJo. 

11 - Código Nacional do Imóvel: expressão alfanumérica única, formada pelo 

Código Nacional da Serventia instituído pela C ege ia do Conselho Nacional de Justiça no 

Provimento nO 3, de 17 de novembro de 2009 

imóvel ; 

Comentário: 

e o número de ordem da matrícula do , , 
~ (.VO -1... f\..ke 5.0 /!AIO- . 

A matricula do imóvel é um número sequencial criado localmente em cada serventia. Ela 
cumpre os requisitos de unicidade somente no âmbito da serventia, mas em um sistema 
de registro eletrOnico interoperável, é necessário que o requisito de unicidade ocorra em 
âmbito nacional. 

A criaçlJo da matricula única é posslvel de maneira simples e eficaz por meio da 
manutençlJo dos números de ordem existentes com acréscimo do Código Nacional das 
Serventias Extrajudiciais do CNJ. Os registros atuais poderiJo ser facilmente migrados 
para o meio eletrOnico sem necessidade de alterações nos números de ordem 
existentes. 
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() '9 trt é o011J; 
í qtu ~sr:? ,--

/ C(VÃ\' D ()$lr1'RV ? S1'rU4f~ '/U4í 
111 - Documel o Interoperável: documento nato digital estruturado, que ~ 

representa o fato jurídico objeto do Ato Registral e tem sua validade juridica garantida pela -:) 
~ , 

assinatura digital do emitente; 

Comentário: 

O Documento Interoperável, como veremos mais adiante, será o documento eletrônico 
em formato XML assinado digitalmente que garantirá o a segurança e a 
interoperabilidade de informações em total requisitos da 
arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Govemo Eletrônico) e da Infra
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP, conforme previsto no arl. 38 da Lei 
11.977, de 2009. 

IV - Certidão Consolidada: documento nato digital estruturado, atualizado a cada 

Ato Registral , que tem sua validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente e 
consolida informações: 

a) da matrícula, no caso do Registro de Imóveis; / 
b) do registro da Pessoa Jurídiyá', no caso do Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas; y' 

c) do registro do título ou ~ocumento, no caso do Registro de Títulos e 
Documentos. / 

Comentário: í . 7 

No caso do Registro de Imôveis, a Cerlidão ConS4!~ada é um documento eletrônico em 
formato XML que espelha a situação jurldica da matricula no momento de sua emissão. 

Contém a identificação do imóvel, a qualificaçllo das pessoas, os direitos e ônus que 
incidem sobre o imóvel, a natureza da transaçllo e o valor do contrato, da coisa ou da 
divida, os prazos e condições, bem como a numeraçllo do registro ou averbaçllo a que 
se refere, conforme Manual Operacional; 

Uma nova Cerlidão Consolidada é gerada juntamente com o Documento Interoperável a 
cada ato registral, refletindo sempre a situaçllo jurldica presente" 

A Cerlidllo Consolidada substituirá a DOI.~ 

V- Manual Operacional: manual operacional do sistema de registro eletrônico 

que contém os esquemas t ' crituração eletrônica, o formato dos arquivos digitais, 

as definições de regr e validação, os le utes, as especificações de assinatura digital e de 
arquivamento dos ocumentos Interoperáve· e Elas CertiElães CeRsaliElaElas, bem como dos 

missão EH;le-fe(feE~G--d as Certidões Consolidadas; 

talhamento técnico, o formato XML (Extended Markup Language), as 
definiçõe de regras de validaçllo XSD (XML Schema Definition), os leiautes em 

Img"~cw ~:~~~ ?~ ,,~ ~ ~,- ~n ('~'~: 



Stylesheet Language for Transformation) é remetido para o Manual Operacional. Ele 
pode ser modificado pelo Comitê Gestor sem necessidade de alteraçflo no decreto. 

VI - Assinatura Digital: Assinatura Digital com Referências Completas (AD-RC) 

certificada por entidade credenciada no âmbito da ICP-Brasil, aplicada em documento nato 
digital , nos termos do Manual Operacional; 

Comentário: 

Existem 5 tipos de assinatura digital 

A mais apropriada ao caso é a AD-RC. No arquivamento, ela pode ser transformada em 
AD-RA, que engloba a AD-RC com carimbos de tempo de arquivamento. 

A AD-RA é uma assinatura de longa duraçflo, própria para arquivos que têm ser 
armazenados por tempo indefinido. Ela contém encapsulado o Carimbo de Tempo (AD
RT) obtido do rel6gio atômico do Observat6rio Astronômico Nacional, bem como as 
referéncias sobre certificados (AD-RV), os valores dos certificados (AD-RC) e permite 
múltiplos carimbos de tempo para renovar a criptografia. 

c.mbo do Tempo de AnPvanerto 

A referência de tempo é um elemento essencial, pois poderá haver nulidade de ato 
praticado pelo registrador ou seu preposto em relaç,flo ao horário. ~ 

O Manual poderá definir o uso de Certificado de Atributo agregado com o uso de 
certificado de identificaçflo. 

O certificado de atributo é um conjunto de informaç6es ou estrutura de dados de 
segurança e identificação, constantes em campos de um certificado digital, ou anexadas 
a um outro certificado e assinados com a chave pública da autoridade que o emitiu. Esse 
certificado traz informações sobre seu titular, como cargo, funçflo, profissflo etc. O 
certificado de atributo também segue o padrllo X. 509, adotado pela ICP-Brasil na 
emissão de certificados de pessoa ffsica, jurldica e de equipamentos. 

VII - Lei dos Registros Públicos: Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973; 

VIII - Serviços de Registros Públicos: Os serviços de registros de que trata a Lei 

dos Registros Públicos, exceto o Registro Civil de Pessoas Naturais. 

Comentário: 

Os serviços de registro público de que trata a Lei 6.015, de 1973, sflo aqueles elencados 
no art. 1°, §1°, incisos I a IV, com redação dada pela Lei nO 6.216, de 1974, quais sejam: 

I - o registro civil de pessoas naturais; 

6 



/I - o registro civil de pessoas jurídicas; 

111 - o registro de tltulos e documentos; 

IV - o registro de imóveis. 

Porém, existe um anteprojeto de e to ulamentador do Sistema Integrado de 
Registro Civil (SIRC), baseado n Lei 1 .977, d 2009, exclusivo para o Registro Civil de 
Pessoas Naturais (RCPN), prodU1:" o nistério da Justiça, sob análise da Casa 
Civil da Presidência da República, raztJo pela qual o RCPN está excepcionado. 

Os Serviços Notariais também ntJo estão contemplados no rol da Lei 6.015, de 1973, 
motivo por que constam da proposta de modificação do ari. 37 da Lei n. 11.977, de 2009, 
inserida no final deste documento. 

Art. 2" Os Serviços de Registros Públicos instituirão Sistema de Registro 

Eletrônico de acordo com o estabelecido neste Decreto. 

Comentários: 

Infere-se da leitura do ari. 37 da Lei 11.977, de 2009, que são os serviços de registros 
públicos (e não a União) que deverão arcar com o ónus de instituir o sistema, com a 
forma a ser regulamentada em decreto. 

O Decreto GefiRir:á define padrOes mlnimos e meGe/e6 flue 9RI'e.'\'em laR/e Qa 
escrituração dos atos registrais. &-dos documentos que stJo expedidos, fluaRIe e dos 
tltulos registráveis Que são recebidos pelo serviço de registro público. Competem aos 

• serviços de registros públicos a adequação e o desenvolvimento de seus softwares para 
ajustar-se aos paGrt:Je6 e meGe.'e6reguisitos definidos pelo regulamento e manual 
operacional, bem como a aquisiçtJo de equipamentos necessários ao funcionamento do 
sistema. 

Capítulo I 
Da Interoperabilidade 

Seção I 
Da Recepção de Títulos e Docu 

Art. 3° Os Serviços de Registros PÚ icos oferecerão sistema de recepção e 

protocolo de títulos e documentos elet _. nato di itais por meio de sítio na Internet e 

diretamente na serventia. 

Comentário: Os tltulos e documentos em papel já dispõe de regra pr6pria de recepção. 
Este decreto prevê apenas a recepçtJo de tltulos e documentos nato digitais, para os 
quais ainda não existe regramento. 

§1° Os titulos eletrônicos c titutivos translativos e extintivos de direitos 

inclusive seus anexos, deverão ser aprese ados aos Serviços de Registros Públicos contendo 

Assinatura Digital e atenderão as especifi açôes técnicas contidas no Manual Operacional. 

Comentário: 
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Consideram-se anexos as eventuais certidões de casamento. guias de ITBI e certidões 
municipais necessárias à prática de atos precedentes ao registro. 

A IRfraestrutuFil fie Cha'/9s ,çqJb#sas Brasi,leira (JCP BFilSi9 é uma safieia hierárquiGa e fie 
seRfiaRrja flue viabiliza a emissáe fie sertitiGafies fiigitais para ifieRtifisavae fie Gifiafia9 
fluaRfie traRGasieRaRfie R9 ámbite fia IRteFRet e garaRm, per ferya fia Jegi&laliáe atuaJ, 
\<i~lifiafie juFlfiisa aes fieG!lmeRles assiRafies fiigitalmeRte. 

Oas assiRaturas fiigitais exismRms, a AO RC é a mais iRfiisafia Resse sase, peis seRlém 
eRGapsuJafie e Carimbe fie Tempe (AO RT) ebtifie fie relégie aUlmise fie Obsep;aIéFie 
AstltlRl}mise NasieRal, bem seme as refef.êRsias sebre sertitiGafies e fia fies fie 
re'legali§9 (AO R'I) e es va/f)res fies selÍifiGafies (AO RC). 

O CertitiGafie fie AlFibum é um ooRjuRle fie iRfeFFllalil!Jes eu est"".Jtura fie fiafies fie 
seguraRlia e ifieRtifiGaliáe, ooRstaRtes em sampes fie um seliifiGafie fiigital, eu aRexafias 
a um 9ulltl selÍifiGafie e assiRafies oom a GRa'/9 públisa fia aumFifiafie flue 9 emitiu. ésse 
seliifiGafie traz iRfermalil}es sebre seu IituIaF, seme saFge, tuRvae, prafissáe eis. O 
sel'tifiGaoo fie atFibuw também segue e pafi.rl!Je X. §(}9, afietafie pela ICP Bras# Ra 
emissáe fie seFt'fiGafies fie pessea fisiGa, jurlfJisa e fie efluipameRws . 

. ,. ~ 

~ 

~ 'Zf~~li .;:m~ 

do tempo 
sobnt 

§2° Os documentos eletrônicos apresentados aos Serviços de Registros 

Públicos deverão conter Assinatura Digital. 

Comentário: 

Somente os tltulos constitutivos, translativos e extintivos de direItos sobre imóveis, _ 
a éssrituFa Públis8 fie Cempra e 'IeRfia, silo padronizados pelo Manual Operacional. Os 
documentos, tais como aqueles referidos no art. 129 da LRP, têm estrutura livre. Dal a 
razilo de dois parágrafos para separar tltulos de documentos. 

Seção 11 
Das Certidões Eletrônicas 

Art. 4° Os Serviços de Registros Públicos fornecerão certidôes em meio 

eletrônico, em sitio na Internet e diretamente na serventia, permitindo ao usuário o seu 
~ arquivamento em midias_~ -

Comentário: 
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A certidão eletrOnica é onerosa e tem um prazo de va idade, assim como a certidão em 
papel. Nada muda com o Sistema de Registro EletrOni o. 

Mas se o cidadão paga por uma certidão eletrónic , ele tem direito a levar consigo o 
arquivo digital dessa certidllo, da mesma forma que m papel. 

Isso facilita operações no dia a dia, no atendiment ao público em empresas e órgãos 
públicos, tais como no caso de financiamento banc ro, licença de construçllo e habite-

se. .\ 

~ importante que o usuário possa carregar essa cert/~O em uma mldia removlvel, pois 
algumas vezes é mais simples para o usuário, dent de uma instituiçllo bancária ou 
repartição pública, por exemplo, transferir a certidllo ·retamente da mldia removlvel a 
ter que usar um computador pessoal para acessar a . temet e enviar a certidllo por 
email ou informar um link para acessar a certidllo na "nuv ~". 

Ademais, o órgllo ou instituição pode necessitar arquivar \ certidão, pois ela pode ser 
elemento de prova contra terceiros em contratos ou em face ~auditOria. 

§ 10 As certidões em meio eletrônico, documentos nato digo ais u di italizados 

emitidos pelos serviços de reg istros públicos com Assinatura Digital, dec Fãó a 

esqlJernas e aGS leialJtesrequisitos definidos no Manual Operacional. 

Comentário: 

Nilo só o esquema XML, mas também o leiaute da certidllo, isto é, sua forma de 
apresentaçllo, serllo tratados no manual, padronizando as certidões em todo o pais. 

A assinatura digital AD-RC com certificado de atributo é necessária ~mos nos casos 
em que sua validade tem prazo determinado, como as certidões de re istro de imóveis, 
para garantir que a verificaçllo de sua autenticidade, integridade e at buto seja feita por 
tempo indefinido. 

~ necessário definir ~ além do XML, será aceito acessoriamente o formato PDF-A. 

§2° O emitente da certidão eletrônica deverá prover mecanismo de acesso 

público e gratuito na Internet que possibilite aos usuários verificar a autenticidade da origem da 

certidão emitida. 

Comentário: 

A certidão em papel contém elementos de autenticidade no próprio papel fabricado na 
Casa da Moeda, na assinatura e no selo, que silo verificáveis por meio do tato e da 
visllo. A certidllo eletrónica nllo tem elementos vislveis e palpávei . Mas sendo assinada 
com AD-RC, contém encapsulados todos os certificados e referen ias de validaçllo. 

O problema se prende a saber se aquele que assinou tinha atributo de registrador 
naquela data. Havendo certificado de atributo esse problem estará resolvido. Nilo 
havendo, é preciso um mecanismo de verificar a autenticidad da origem, tal como o 
CENSEC rCentral Notarial de Servicos Eletrónicos Compartilhados'< 
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Seção 111 
Da Escrituração Eletrônica 

Art. 5° Sem prejuízo do regime de escrituração em papel estabelecido pela Lei 

dos Registros Públicos, os Atos Registrais serão escriturados digitalmente e armazenados em 

sistema de gerenciamento de banco de dados da serventia. 

Comentário: 

A metodologia de escrituraçllo eletrônica institulda por este decreto não substitui o 
regime estabelecido pela Lei de Registros Públicos. A Lei 11.977, de 2009, não revogou 
a sistemática de escrituração em papel existente. 

O decreto estabelece o critério de modelagem do sistema: os Atos Registrais definidos 
no art. 1 ° silo escriturados digitalmente, em seguida silo armazenados em banco de 
dados da serventia, seguindo um padrilo mlnimo especificado no Manual, e, ato 
continuo, em uma terceira etapa obrigatória, as serventias terllo que produzir um 
Documento Interoperável, ou seja, um documento XML, rigidamente estruturado e 
assinado digitalmente. Evidentemente, a estrutura definida para os Documentos 
Interoperáveis determinará necessariamente a estrutura dos campos e tabelas do banco 
de dados e, consequentemente, influenciará a escrituraçllo digital. 

§ 1° Os sistemas de gerenciamento de banco de dados utilizados para escriturar 

os Atos Registrais são de livre escolha do registrador, mas devem obedecer à estrutura de 

dados e restrições de integridade contidas no Manual Operacional. 

§ 2° O servidor de banco de dados da serventia deverà conter uma conexão de 

Internet que atenda ao fluxo de informações de que trata este Decreto. 

§ 3° É vedado o uso de imagens digitalizadas da escrituração em papel para 

inserção de Atos Registrais no Sistema de Registro Eletrônico. 

Comentário: 

Da mesma forma que um registrador nllo poderia aceitar uma imagem digitalizada de um 
título para registro, o que seria flagrantemente ilegal, nllo se admite que o Sistema de 
Registro Eletrônico trabalhe com imagens digitalizadas do registro em papel. Elas 
impediriam o acesso ao seu conteúdo por meio de processamento automático de 
consultas em banco de dados, o que afetaria, em última análise, a interoperabilidade em 
toda a cadeia de informaçllo e processamento, nllo só da administraçllo pública como a 
das prôprias serventias. 

O uso de imagens digitalizadas do registro em papel é vedado para inserçllo de Atos 
Registrais por uma questllo elementar. imagem digital nllo é registro eletrônico, é 
imagem de registro em papel, o que contraria frontalmente o esplrito da lei. 

O sistema eletrônico nllo deve ficar preso ao modelo em papel. Devem conter campos 
estruturados, com consistência verificada e dados padronizados, bem como campos 
opcionais de coordenadas geográficas para imóveis georreferenciados, urbanos e rurais. 

Será um modelo substancialmente novo, estruturado em bases diferentes do modelo 
linear descritivo do papel, incorporando inclusive plantas aprovadas em prefeitura, fotos, 
etc. 
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Art. 6° Para atender aos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico 

(e-PING) e aos requisitos da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) , a cada 

Ato Registral escriturado digitalmente e armazenado no sistema de gerenciamento de banco de 

dados da serventia deverão ser gerados dois documentos simultãnea e imediatamente: 

I - O Documento Interoperável; 

Comentário: 

O inciso I trata da interoperabilidade do Registro Eletr6nico.· 

Nl!lO há como assinar digitalmente uma tabela de banco de dados, gue tem natureza 
dinilmica. Tampouco seria viável exigir gue todas as serventias usassem o mesmo 
software de banco de dados para garantia de interoperabilidade. 

Exatamente como no caso da NF-e, somente o resultado exportado em XML pelo banco 
de dados é gue deve atender as regras da ICP-Brasil e do e-Pingo no esplrito exato do 
art. 38 da Lei 11 977. de 2009. 

No sistema proposto. o registrador é livre para escolher e contratar a firma gue irá 
produzir seu software e dar manutencão em seu sistema. Entretanto o programa terá 
gue produzir documentos eletr6nicos XML na forma gue o Manual Operacional definir, 
em total harmonia com os padr6es de interoperabilidade do governo. Da mesma forma, o 
armazenamento, a seguranca e o intercilmbio de informaçoos deverilo seguir 
rigidamente o gue o Deçreto regulamentar. 

Desse modo, ficará garantida não somente a interoperabilidade total entre as serventias 
extrajudiciais, çomo haverá garantia de gue o acervo público poderá ser açessado por 
gerações futuras, sem gualguer embaraço ou limitacão. sem ingerência privada ou 
submissão a interesses de empresas ou pessoas. Questão serilssima, pois dagui a 
algumas décadas, os softwares particulares produzidos agora para cada serventia 
poderão sofrer descontinuidade (encerramento da empresa gue produziu o software, 
mudanca de foco, mudanca de tecnologia) e seu acervo registral ficar irremediavelmente 
comprometido. 

11 - A Certidão Consolidada. 

Comentário: 

O inciso /I trata da consolidacão prevista no SREI modelado pelo CNJ em conjunto com 
aARISP 

A geracão da Certidão Consolidada em modelo semelhante ao estabelecido no Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPEDJ, módulo Nota Fiscal Eletr6nica (NF-eJ resolverá 
também o acesso do poder público ás informacões constantes dos bancos de dados das 
serventias. a teor do art. 41 da Lei 11.977 de 2009, como veremos adiante. 

COOIeR!áfie: 

O art. &" tr=ata rie 9/9m9Rro S9Rtr=a1 !lU9 viaéi~a a iR!91'1i1f19Faéiliriaria 9 e aS9sse ria fJeri9r 
fJÍléUse ae éaRse ri9 riarias ria S9."J9Rlia {Jr9\4sro Re art. 41 ria 1.91 11.g77, ria 2ggg: a 
g9Far;tle ria CeFliritle CeRseUriaria 9m meri9/e s9melllaRro ae 9statJ919sirie Re Sis!9ma 
PútJ#se ria 6sGfiIflFar;iJe Digital (SPéD), mériu!e Neta ,bisGaI f5!e~RIsa (Mç 9) aroRri9fá 
9ssa R9S9ssiriad9. 
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N§e l1á fieme ass.'rlar fÜgitalmente uma talJela fia lJanse fia rJades, (fue tem natuFe2a 
dinâmisa. TaR1(JeUfie seria viável elfigir (fue terJas as serventias usassem e mesme 
seftware de lJanse de rJades f3ara garanüa fia inteFef3eralJ,wdade. 

éxatamente fieme ne sase rJa !>JF e, semente e Fesultafla 9/ff3ertade f3e/6 lJanse de rJaflas 
e (fue fia ve atender as Fegras rJa ICP Brasi! e de e Ping, ne eSf3.'RIe 9/fate de alt. 38 rJa 
bei 11.977, fla2QQ9. 

"''fi sistema f3l'Elf3este, e regislrader e 1i\'ffI f3ara esselRer e senlratar a fiFma (fue irá 
f3reoo2ir seu seftwuFe e rJar manutenr;§e em seu sistema. éntFetante e f3Feg.<ama terá 
(fue f3reoo2ir desumentos e/fllFênifies XM!. na fflrma (fue e Manua! Of3erasienal flafini,; 
em tetal Rarmenia sem es f3ad.<êes de inteF9f3eralJ#irJafla de gel'flRle. Qa mesma fflm1a, e 
am1a2enamente, a seguranr;a e e inteFlJ{JmlJie de infflm1a(}êes flaveF§e SagUh< 
FigirJamente e (fue e Qesrete regulamentar. 

Qesse mefla, fifi8Fá garantida n§e semente a inteF9f3eralJilidafla tetal enlFe as serventias 
9/ftrujud.iGiais e enlFe essas e os éFfJlJes f3lllJlifies, seme Ral'flFá garuntia de (fue e afier.'fl 
f3lllJlise f3edeFá ser afiessade f3er gerur;{les tuturus, sem (fual(fue, emlJarur;e eu limitar;§e, 
sem ingeFênGia f3RvarJa eu sulJm.'ss§e a interesses de empresas eu f3esseas. Quest§e 
seFilssima, f3eis rJa(fui a algumas desadas, es sertwaFes f3altifiulaFeS f3Feoo2ides ageru 
f3aru seda sel'l'flnüa f3edeF§e serre, dessentinuirJade (enserrumente da eR1(JFesa (fue 
f3Fedu2iu e seftware, murJanr;a de fflfie, murJanr;a fia teGAe!agia) e seu afiePIfJ Fegistrul 
fiGar ~<Femedial'fllmente ooR1(Jremeüde. 

Isse rese!I'flFá tamlJém e asesse fia f3ederf3lllJ!ise ás inffl,ma(}êes senstantes des lJanoos 
fia daflas rJas seplfJnüas, a teor de alt. 41 rJa bei 11.977 de 2QQ9, semel'eFemes adiante. 

Pará€lrafe ~Aie9 .~ Ambos os documentos, estruturados e validados conforme 

Manual Operacional, deverão conter Assinatura Digital do oficial de registro, seu substituto 

legal ou escrevente autorizado. aeSi€lAaa9 !'le19 9fieial e ablt9rizaa9 !'le19 Jbliz G9rA!'leteAte. 

mantida 

Comentários: 

O parágrafo Ilnioo-primeiro refere-se aos esquemas XML contendo a estrutura de cada 
tipo de registro eletrônico, (os nomes e tipos de dados de cada elemento e respectiva 
quantidade de digitas ou caracteres, o número de ocorrências e a obrigatoriedade de 
cada elemento, valores permitidos, unidades e sintaxe de cada tipo de documento 
eletrônico). 

O XML deverá conter ainda referência a matriculas vinculadas em caso de imóvel 
situado em circunscriç6es limltrofes (art. 169), bem como aos casos de unificaç§o 
(fusão) de matrículas ou cisão (art. 233 e 234). 

O XML disporá de campos estruturados para registrar bloqueio e cancelamento de 
matricula e a existência de gravames incidentes sobre o bem imóvel, permitindo aos 
registradores em sua própria Central Nacional utilizar essa informação estruturada para 
GFiar, f3er elfeR1(Jle, uma fienlra! de indisponitJiUrJade e dar o passo necessário para 
concentrar todas as informaç6es na matricula. 

s ma a 

acesso do Poder 
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Art. 7° A Certidão Consolidada conterá: 

I - No caso do Registro de Imóveis, a identificação do imóvel, a qualificação das 

pessoas, os direitos e ônus que incidem sobre o imóvel , a natureza da transação e o valor do 

contrato, da coisa ou da dívida, os prazos e condiçôes, bem como a numeração do registro ou 

averbação a que se refere, conforme Manual Operacional; 

Comentário 

A qualificação das pessoas engloba os proprietários e titulares de direitos reais ou 
pessoais com eficácia real, seus respectivos cónjuges e regime de casamento~ 

Os critérios para a identificacão do imóvel, bem como do negócio jurldico, que sirvam 
para fins de estatlstica para atender as diversas áreas de governo serão especificados 
com maior abrangência no Manual Operacional. 

b) no caso do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a qualificação da Pessoa 

Jurídica, a composição societária e seu objeto social conforme Manual Operacional; 

c) no caso de Registro de Títulos e Documentos, a qualificação das pessoas, a 

espécie do título ou documento e seu objeto conforme Manual Operacional. 

~Art. 8° Ato contínuo á escrituração eletrônica do Ato Registral , a Certidão 

Consolidada gerada será transmitida a um servidor central da União, via Internet, por meio de 

protocolo que possibilite a transmissão segura dos dados, conforme Manual Operacional. 

Comentário: 

Essa certidão é gerada automaticamente no processo de escrituração. A transmissão 
tem que estar automatizada também no processo. 

O trabalho em lote é posslvel com assinatura de vários documentos de uma só vez, além 
da remessa de várias certid6es com um só comando 

Está impllcito, no entanto, que a remessa deve ser feita no momento da produção do ato 
registral e não no final do dia. A transmissão imediata redistribui o fluxo na rede ao longo 
do horário de expediente e possibilita que o repositório contenha uma réplica atualizada 
a cada instante. 

Futuramente, quando os serviços notariais forem inc/uldos no Serviço de Registro 
Eletr6nico, o registrador também obterá informações imediatas sobre os títulos registrais 
relativos às matrIculas de sua competência, no ato de sua produção, independentemente 
da localidade onde tenham sido lavrados. 

Atualmente, essa transmissão poderá ser feita com o uso de uma das seguintes 
tecnologias: 

_ HTTPS, a forma mais económica, utilizada pela NF-e; 

_ Encapsulamento em uma VPN; 

_ Aplicativo de transmissão fornecido pelo Govemo Federal, como o ReceitaNet; 

§éL~Durante a transmissão referida no ~caput, a Certidão Consolidada 

passará por um serviço de recepção e validação. 

- <:: 
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Comentário: 

A Certidllo Consolidada tem que estar em total conformidade com os padrões 
estabelecidos, Integra e com dados consistentes. Para garantir isso, haverá um sistema 
de validaçllo semelhante ao que ocorre em qualquer sistema eletrõnico como a NF-e, 
para verificar a consistência e validade dos documentos eletrónicos. 

§d!L~O monitoramento das remessas será feito comparando-se o horário do 

envio com o carimbo de tempo constante da assinatura digital da Certidão Consolidada. Na 

impossibilidade de transmissão imediata por problemas técnicos, a Certidão Consolidada será 

transmitida tão logo a normalidade seja restabelecida, acompanhada de relatório 

circunstanciado dos fatos que impossibilitaram a transmissão tempestiva. 

§ 30 A Certidão Consolidada decorrente do primeiro Ato Registral praticado 

em cada matrícula na sistemática deste Decreto deverá ser transmitida no prazo máximo 

de cinco dias. 

Comentário: 

Na NF-e há o que se chama de modo de contingência eletrõnica. O principio é o mesmo. 
O modo de contingência poderá prever envio sequencial automático, permitindo ao 
oficial de registro enviar todas as certidões com um só comando. 

Art. ~9° O serviço de recepção e validação da Certidão Consolidada analisará 

previamente no mínimo os seguintes elementos, nos termos do Manual Operacional: 

I - a legitimidade do emitente; 

Comentário: A legitimidade do emitente pode ser aferida por Certificado de Atributo ou 
por controle de habilitaçllo. 

11 - a autenticidade e integridade do arquivo digital; 

111 - a observância do leiaute estabelecido; 

IV - a consistência do Código Nacional do Imóvel, no caso de Certidão 

Consolidada relativa a registro de imóveis, ou registro de títulos e documentos que envolvam 

direitos sobre imóveis; 

Comentário: a referencia a registro de tltulos e documentos que envolvam direitos sobre 
imóveis abrange contratos registrados no Cartório de Registro de Tltulos e Documentos. 

V - a consistência dos dados de identificação dos titulares dos direitos; 

VI - a adequação da identificação do local da situação do imóvel e dos 

endereços de domicílio aos padrões previstos no Manual Operacional; 

Comentário: 
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o padrão de endereçamento dos Correios será exigido nos atos registrais produzidos a 
partir do implantação do Sistema de Registro Eletrônico. Para os atos anteriores à 
vigência deste Decreto, não será exigido. 

Art. 8!1--10. Do resultado da análise referida no art. 8°, o serviço de recepção e 
validação cientificará o emitente: 

I - da rejeição da Certidão Consolidada, em virtude de: 

a) falha na recepção ou no processamento do arquivo; 

b) falha no reconhecimento da autenticidade ou da integridade do arquivo digital; 

c) falha na leitura de campo obrigatório; 

d) duplicidade; 

e) remetente não habilitado; 

f) inconsistência de dados de CPF, CNPJ e endereço; 

g) falta de preenchimento de campo obrigatório; 

h) outras falhas no preenchimento ou no leiaute. 

II - da recepção bem sucedida da Certidão Consolidada, com a emissão 

automática de recibo de entrega assinado digitalmente. 

§ 1 ° A Certidão Consolidada rejeitada não será arquivada. 

§ 2° Nas hipóteses das alíneas "a", "b" e "c" do inciso I do caput, será permitida 

nova transmissão da mesma Certidão Consolidada. 

§ 3° Nas hipóteses "f , "g" e "h" do inciso I do caput, o emitente deverá sanar a 

irregularidade, produzir nova Certidão Consolidada e efetuar nova transmissão. 

§40 O Manual Operacional disciplinará a validacão da Certidão Consolidada nos 

casos de inconsistências de dados dos registros praticados antes da adocão da sistemática 

prevista neste Decreto 

§ 4J!.-~Após a recepção bem sucedida, a Certidão Consolidada não poderá ser 

substituída. A retificação ou anulação da Certidão Consolidada somente poderá ser feita por 

meio de geração e transmissão de uma nova certidão, consignando no campo apropriado que 

se trata de um documento de retificação ou anulação. 
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§ áº--6~A cientificação de que trata o caput será efetuada mediante aviso de 

recebimento ou de rejeição disponibilizado ao emitente, via Internet, contendo, conforme o 

caso, o número da Certidão Consolidada, a data e a hora do envio e o número do aviso, 

autenticado mediante Assinatura Digital com Referência de Tempo (AD-RT). 

Comentário: 

Esse documento possibilitará a fiscalização eletrônica remota das serventias 
extrajudiciais pelas Corregedorias dos Tribunais de Justiça. 

§ êº-~Nos casos de rejeição previstos no inciso I do caput, o aviso de rejeição 

de que trata o parágrafo anterior conterá informações que justifiquem de forma clara e precisa 
o motivo pelo qual a recepção da Certidão Consolidada não foi bem sucedida. 

Comentário: 

Um bom sistema deve descrever exatamente o motivo da rejeição com a indicação 
precisa do erro encontrado, para permitir que o usuário encontre e corrija o problema 
rapidamente. 

Art. 4-011. Para atender ao requisito de individuação definido no art. 176, § 1 0 , 

inciso I, da Lei dos Registros Públicos, em um ambiente de interoperabilidade, os imóveis 

escriturados no Sistema de Registro Eletrônico serão identificados pelo Código Nacional do 

Imóvel, unívoco em âmbito nacional e formado pelos seguintes elementos: 

I - o Código Nacional da Serventia (CNS) correspondente á serventia onde está 
matriculado o imóvel, seguido da letra "M" e; 

11 - o número de ordem existente a que se refere o art. 176, §1°, inciso li , da Lei 

dos Registros Públicos (ex. : A matrícula n° 1.000 do 5° Ofício do Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte, cujo CNS é 05.869-3, será: 058693M1000) . 

Comentário: 

A matrIcula do imóvel é um número sequencial criado localmente em cada serventia. 
Olhando apenas o universo de uma serventia, ela cumpre os requisitos de individuação 
do art. 176, mas somente no ámbito da serventia. Em um universo eletrônico de milhares 
de serventias, um determinado número sequencial de matrIcula poderá se repetir tantas 
vezes quanto o número de serventias existentes no paIs. 

Para atender o requisito de individuação do art. 176, §1°, I, em um universo eletrônico e 
interoperável, cada imóvel tem que receber um identificador único em ámbito nacional na 
forma de um código alfanumérico. 

Essa chave de conexilo é o elemento que viabilizará o processo automatizado de 
cruzamento de dados com as informações trabalhadas pela administraçilo pública 
federal fazendo o link entre as informações registrais, cadastrais e fiscais. 

O Código Nacional do Imóvel será usado nas declarações de bens de Imposto sobre a 
Renda, bem como nas declarações e lançamentos de tributos sobre patrimônio (ITR, 
ITBI, I TCMO, IPTU), nos cadastros públicos e provavelmente no futuro será adotado 
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pelas companhias prestadoras de serviço de telefonia, energia elétrica, água e esgoto, 
bancos e outros, tal como hoje acontece com o CPF. 

Parágrafo único. O Código Nacional do Imóvel referente á matrícula encerrada 

ou cancelada não poderá ser reutilizado. 

Comentário: 

Toda a história do imóvel, da criaçllo da matrícula ao encerramento, ficará arquivada sob 
aquele determinado código. O código é unlvoco e jamais poderá ser reutilizado, sob 
pena de perda da informaçllo histórica. 

Art. -1412. Cada lançamento de registro e averbação na matrícula será 

reproduzido no Sistema de Registro Eletrônico; posposto ao Código Nacional do Imóvel; 

identificado pela letra "R" no caso de registro e pelas letras "AV' no caso de averbação, 
seguido do número de ordem do lançamento (ex. : 058693M1000R1 , 058693M1000R2, 

058693M1000AV3, etc.). 

Comentário: 

Processo análogo àquele implantado pela LRP. 

Alto 12. O livra 1 Pratasala J:)aElerá ser essritllraEla Ele farma eletrêRisa, saFA 

eRSerraFAaRta Eliária FAeEliaRta AssiRatllra Digital. 

Comentário: 

Uma norma posslvel de ser editada pelo CNJ: 

Os livros nO 4 e 5 da LRP (indicadores real e pessoal) poderllo ser escriturados de forma 
eletronica, dispensada a duplicaçllo em livro ou ficha em papel. 

Art. 13. Observados os requisitos a serem definidos em norma própria, será 
permitido incorporar fotos, mapas, plantas arquitetônicas e croquis na matricula digital. 

Comentário: Norma propria, no caso, refere-se à Resoluçllo do CNJ. 

Capítulo 11 
Das Cópias de Segurança 

Art. 14. O procedimento de geração de cópias de segurança dos Documentos 

Interoperáveis obedecerá aos requisitos de segurança de norma específica da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e será feito por meio de cópia de segurança mantida na 
serventia e cópia adicional mantida em local seguro fora da serventia. 

Comentàrio: 

Atualmente, a norma da ABNT NBR ISOI/EC 27002:2005 (Tecnologia da informaçllo -
Técnicas de segurança - Código de pratica para a gestllo da segurança da informação) 
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estabelece os requisitos de segurança. A menção genérica no caput deve-se ao fato de 
que pode ser editada outra norma no futuro, atualizando-a. 

Interessante notar que na redação original da Medida Provisória nO 459, de 2009, havia 
uma menção expllcita quanto a manter as cópias de segurança em local diverso, fora da 
serventia: 

"Art. 43. Os livros a que se refere o art. 173 da Lei nO 6.015, de 1973, serão escriturados 
de forma eletrônica, devendo ser mantidas cópias de segurança em local diverso, 
conforme regulamento. " 

Essa redação estava em consonáncia com a norma da ABNT NBR ISOI/EC 27002:2005, 
que no item 10.5 assinala: 

"É extremamente recomendável que haja duas cópias de segurança: uma no local 
próximo ao equipamento e outra em local flsico protegido e diferente do sitio original. 
Essa medida irá garantir que, caso haja uma catástrofe, ainda será posslvel conseguir 
recuperar os dados;" 

O legislador optou por remeter essa questão inteiramente ao regulamento e aqui está o 
tratamento técnico correto dado a ela. 

§ 1 ° A segurança criptográfica dos Documentos Interoperáveis armazenados 

será mantida mediante inclusão de novos carimbos de tempo sempre que a proteção estiver 

em vias de se tornar fraca, utilizando algoritmos mais fortes ou estrutura de chaves maiores do 

que as do carimbo de tempo original. 

Comentário: 

Esse procedimento seria melhor controlado em uma Central de Registradores. 

§ 2° Os documentos serão armazenados em meio digital, preservando-se seu 

formato original. 

Comentário: 

O Documento Interoperável não poderá ser compactado com senha, criptografado de 
maneira a impedir a sua leitura ou armazenado em meios digitais não acesslveis. Caso 
contrário, no futuro, o acervo de uma serventia poderia ficar inteiramente comprometido. 

Art. 15. Extinta a delegação, o acervo digital, que abrange o sistema de 

gerenciamento de banco de dados, Documentos Interoperáveis, sistemas operacionais, 

programas informatizados e cópias de segurança, será transferido, sem ressalvas ou 

empecilhos, para o novo titular da delegação. 

Parágrafo único. Na hipótese de intervenção ou interinidade, o acervo digital 

será transferido ao iRterveRter oficial designado enquanto ela perdurar. 

Comentário: 

Esse artigo trata da extinçilo prevista no art. 39 da Lei nO 8935, de 18 de novembro de 
1994 e da intervençilo. 

O acervo de um serviço de registro é público. Ao extinguir a delegação, o notário ou o 
registrador podem levar consigo todos os seus bens particulares. Entretanto, os livros de 
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registro, pastas, papéis bem como, se for o caso, o hardware e software onde esttlo 
arquivados os atos notariais e registrais permanecem na serventia porque nflo 
pertencem mais ao notário ou ao registrador. Nflo sflo propriedade particular do oficial de 
registro ou do notário, e sim propriedade do poder delegante. 

Sem ressalvas ou empecilhos significa acesso livre aos arquivos sem oposiçtlo de 
senhas, criptografia ou qualquer tipo de obstáculo. 

Capítulo 111 
Do Acesso às Informações 

Art. 16. o acesso às Certidões Consolidadas e às informações estruturadas a 

partir delas é restrito aos órgãos do Poder Executivo Federal, ao Conselho Nacional de Justiça 

e, observando-se as respectivas competências, às Corregedorias Gerais dos Tribunais de 

Justiça dos Estados e do Distrito Federal. 

Comentários: 

O artigo 41 estabelece que os serviços de registros públicos terflo que disponibilizar 
acesso ao Poder Executivo Federal das informações constantes de seus bancos de 
dados, por meio eletfÓnico e sem õnus. 

A disponibilizaçtlo do 'acesso ás informações constantes de seus bancos de dados", 
bem como a interoperabilidade, resolvem-se completamente por meio da transmissllo 
das Certidões Consolidadas ao servidor central. 

Uma vez que as Certidões Consolidadas silo assinadas digitalmente pelos registradores, 
esse perfil de acesso será sempre em modo de leitura, pois jamais o arquivo poderá ser 
editado, sob pena de perda de autenticidade e integridade. 

O acesso das Corregedorias dos T Js é restrito às informações emitidas pelos serviços 
de registros públicos do seu respectivo Estado ou DF. 

Parágrafo único. É expressamente vedado a qualquer órgão da Administração 

Pública emitir certidões ou franquear acesso ao público às informações referidas no caput. 

Comentários: 

O caput do art. 236 da Constituiçtlo da República expressa que • ... os serviços notariais e 
de registro stlo exercidos em caráter privado, por delegaçllo do Poder Público ... ·, o que 
resulta na obrigatoriedade de que seja exercido em caráter privado, sendo vedada a 
atuaçflo direta do Estado. 

t preciso deixar claro essa questtlo, pois o acesso a informaçtlo nesse anteprojeto de 
regulamentaçtlo ntlo significará a concorrência do Estado nem sua atuaçllo direta, sendo 
vedado em qualquer hipótese o fornecimento de informações registrais ao público ou o 
fornecimento de certidões a quem quer que seja. 

Por outro lado, aos notários e registradores nflo cabe, a pretexto de proteger suas 
atribuições que foram delegadas pelo Estado, opor-se às necessidades prementes do 
Estado de construir um sistema de informações sobre seu território que seja eficiente e 
dinámico. Acima de tudo e como fim último está o interesse público. 

Segundo Luís Paulo Aliende Ribeiro: 
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"A entrega, pelo Estado, de tais incumbências a atores privados impõe ao Poder Público 
o dever de concomitante intervenção e de que venha a ocupar uma posição institucional 
de garante da persecução do interesse público. 

Cabe, pois, ao Estado, nessas atividades em que exonerado da execuçllo direta ou 
exclusiva, o dever geral de assegurar ou garantir que os atores privados cumpram as 
incumbências que lhes silo cometidas para se alcançarem os resultados pretendidos: 
satisfação do interesse público e das necessidades da coletividade. 

Diante disso, desenvolve o Estado uma tarefa de supervisão e regulaçllo das atuações 
privadas, de forma a evitar uma " ... ação privada desregulada ... • e na busca de uma 
• ... auto-regulação privada publicamente regulada. ' 

Capítulo IV 
Da Incorporação do Acervo Existente 

Art, 17, Os Registros de Imóveis produzirão Certidões Consolidadas das 

matriculas existentes, nos seguintes prazos contados a partir da implantação do Sistema de 
Registro Eletrônico: 

I - em dois anos, as matriculas cujo último registro ou averbação foi feita 

praticado apôs 2009; 

11 - em três anos, as matriculas cujo último registro ou averbação foi praticado 

feitG..entre 2004 e 2009; 

111 - em quatro anos, as matriculas cujo último registro ou averbação foi praticado 

feitG..entre 1994 e 2004; 

IV - em cinco anos, as matriculas cujo último registro ou averbação foi praticado 

feitG-antes de 1994. 

CemEIR~fie: 

Os registros aRtiges têm saRlfles flassritives, sem qualf/uer estrutuFa eu (grmakJ. "'\'le se 
segifa .iRseFperar esse passive alkJraRfIa tude para um Re\<f/ paGrlle. 

A maReira mais rápida fia iRSelperar e passi'l6 é atra\'és da Certi9tJe CeRse!idada, que 
será e desumeRkJ Base fia fraRsiy!Je, que seRse!ida a situay!Je jurkJisa fia imév&! até 
aquele memeRkJ, e a partir de qua.' es registros ser!Je (gites faRte em pape.' seme em 
meie elfltrêRise. 

Para cumprimento dos prazos acima estabelecidos sugere-se às entidades 
representativas dos Servicos de Registros Públicos gue adotem mecanismos de 
assistência às serventias deficitàrias. 

§1° A Certidão Consolidada será o documento base de transição da migração do 
acervo existente em papel para o Sistema de Registro Eletrônico. A partir da geração da 
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primeira Certidão Consolidada da matrícula , os subsequentes Atos Registrais serão 

escriturados eletronicamente na forma estabelecida neste Decreto. 

Comentário: 

Comentário: 

Os reqistros antiqos têm camoos descritivos, sem qualquer estrutura ou formato. Não se 
coqita incorporar esse passivo alterando tudo para um novo padrão. 

A maneira mais rápida de incorporar o passivo é através da Certidão Consolidada, que 
será o documento base de transicão, que consolida a situacllo jurldica do imóvel até 
aquele momento, e a partir do qual os reqistros seráo feitos tanto em papel como em 
meio eletrflnico. 

Em lugar de transcrever todo o passivo para o meio eletrônico, será mais rápido, simples 
e eficiente gerar uma certidllo consolidada de cada matrIcula e a partir daI, iniciar o 
processo de escrituração eletrflnica daquelas matrIculas, mantendo em paralelo a 
escrituração em papel. 

§ 2° Os imóveis registrados anteriormente á vigência da lei RO €Ul15, Ele :31 Ele 

Elezem8r9 Ele 1 Q73Lei de Registros Públicos, ainda não matriculados, serão inseridos no 

sistema de registro eletrõnico mediante a abertura de matrícula R9S term9S Ela lei El9S 

Re§istF9s P~8lis9sno prazo máximo de 10 anos. 

Comentário: 

Tratamento da Transcriçllo/lnscriçllo. Regulamentação do art. 39, parágrafo único, da 
Lei 11.977, de 2009 e entendimento dos art. 227 e 228 da LRP. 

Resolucão do CNJ poderia determinar excepcionalmente a abertura de matrIcula para 
todas as transcricões sem atender aos requisitos do art. 176, da Lei 6015, de 1973, os 
quais deveráo ser observados quando da prática do primeiro ato de reqistro nesta 
matrIcula, estabelecendo prazos para cumprimento. 

Capítulo V 
Do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais 

Art. 18. Fica instituído o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais 

- SINTER, um banco de dados do território nacional gerido pela administração pública federal 

em uma concepção multifinalitária. 

Parágrafo único. O Manual do SINTER definirá a estrutura operacional e de 

segurança do sistema, os perfis de acesso, os padrões de bases alfanumêricas e cartográficas 

para a criação de cadastros temáticos e as parcelas cadastrais. 

Art. 19. O SINTER será o inventário oficial e sistemático do território nacional, 

desenvolvido com tecnologia de banco de dados apropriada para Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), com a finalidade de aprimoramento do registro, de regularização fundiária, 

21 



de permitir o exercício pacífico do direito de propriedade, de propiciar a segurança jurídica e de 

proteger o mercado imobiliário e os investimentos a ele inerentes. 

Comentários: 

O Brasil está preso a um sistema arcaico; não consegue gerenciar suas terras e seus 
recursos. O SINTER situará o Brasil no patamar de palses desenvolvidos como a França 
e Alemanha em sistemas de gestão te"ilorial. 

Art. 20. O SINTER agregará informações registrais, cadastrais e imagens 

georreferenciadas de imóveis, provenientes das seguintes fontes: 

I - Certidões Consolidadas; 

II - Cadastros Territoriais Multifinalitários (CTM) dos Municípios e do Distrito 

Federal, por meio de convênio ou acordo de cooperação; 

111 - Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR); 

IV - Cadastro Ambiental Rural ; 

V - Secretaria do Patrimônio da União, relativa aos bens da União registrados e 

os não registrados; 

VI - outros sistemas de informações fiscais e fundiárias relativas a imóveis 

urbanos e rurais . 

§1° O elemento de ligação entre os dados registrais e cadastrais será o Código 

Nacional do Imóvel. 

Comentário: 
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Cada municlpio tem um sistema diferente de identificar o imóvel e até mesmo dentro de 
uma mesma prefeitura, encontramos a secretaria de finanças usando um identificador 
para o IPTU e ITBI, a secretaria de planejamento urbano usando outro e a assim por 
diante, cada secretaria com seu cadastro. 

A escolha do Código Nacional do Imóvel como elemento de ligação entre dados 
registrais e cadastrais dos imóveis resolve essa situação, pois ele servirá como um 
padráo nacional de referência, ao qual todos os cadastros poderão se ligar. 

A adoçtlo desse identificador terá uma conseqüência importante na tendência de 
formalizaçtlo da propriedade de imóveis pelo registro, pois atualmente mais da metade 
dos imóveis existentes ntlo foram registrados, uma situaçtlo generalizada no Brasil. 

Adotar como identificador esse código, que está ligado ao Registro de Imóveis, 
significará impulsionar o mercado de imóveis em direção á formalizaçtlo pelo registro. 

§2° O SINTER acessará as imagens georreferenciadas oriundas das fontes 

relacionadas nos incisos 11, 111, IV e V preferencialmente por meio dos serviços fornecidos pela 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE. 

Art. 21. As informações cadastrais, compostas de dados alfanuméricos e 

imagens, serão integradas em níveis gráficos de mapeamento georreferenciado (camadas), 

embasados no levantamento dos limites de parcelas cadastrais. 

Comentários: 

A camada jurídica de propriedade, construlda a partir das informações cor tidas nos 
Documento Interoperável, e a camada de posse, proveniente de informações :ie outras 
fontes, se relacionam às parcelas por meio das coordenadas geográficas dos Jollgonos 
limltrofes do imóvel, justapostos sobre as coordenadas geográficas das parcela l . 

As informações cadastrais e imagens georreferenciadas serão arquivadas em camadas 
separadas (objetos) em um banco de dados espacial, permitindo a visualizaçtlo direta do 
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imóvel e comparação do universo jurldico descrito nos registros dos imóveis com o 
universo real, proveniente de levantamento aerofotogramétrico georreferenciado e outras 
técnicas de alta precisão, como o modelo digital de superflcie obtido com perfilamento a 
laser, já aplicado em diversos municlpios brasileiros. 

A sobreposição da camada de propriedade, da camada de posse e da camada de 
parcelas georreferenciadas permitirá também a visualizaçi!1O das várias parcelas contidas 
no imóvel, como servidões de passagens, enfiteuse, reserva legal, áreas de preservação 
permanente, rios, estradas, etc. 

§1° Parcelas cadastrais são unidades do cadastro que identificam áreas com 

regimes jurídicos distintos dentro de imóveis, tais como direito de posse e direitos reais . 

§2° Bens públicos não registrados como as terras devolutas, vias públicas, 

praças, lagos e rios navegáveis, também são modelados por parcelas cadastrais. 

Art. 22. Os dados geográficos relacionados ás informações registrais e 

cadastrais integrados por meio do SINTER deverão ser dotados de interoperabilidade 

semântica e sintática , nos termos do Manual do SINTER. 

§1° Para fins deste Decreto, considera-se interoperabilidade semântica a 

descrição de classes de objetos geográficos e as suas respectivas relações e 

interoperabilidade sintática, a forma como se dará o intercâmbio de informações entre os 

atores envolvidos, e desses para a sociedade. 

Comentários: 

O Manual do S/NTER deverá prever que: 

1 - A interoperabilidade semântica dar-se-á através do uso referencial da Especificação 
Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV); 

2 - A interoperabilidade sintática será alcançada pelo respeito aos Padrões de 
Interoperabilidade de Govemo Eletrônico (e-Ping) , conforme estabelecido pela Portaria 
SL TI/MP nO 5, de 14 de julho de 2005. 

3 - Com a finalidade de alcançar a interoperabilidade sintática é mandatória a 
observância dos formatos Geography Markup Language (GML); Web Map Service 
(WMS); Web Feature Service (WFS); Web Coverage Service (WCS); e Catalogue 
Services for the Web (CSW) .• 

Art. 23. O SINTER permitirá aos órgãos do Poder Executivo Federal estabelecer 

critérios de planejamento e gestão territorial na forma de cadastros temáticos. 

§ 1 ° Considera-se cadastro temático o conjunto de informações sobre 

determinado tema relacionado ás informações territoriais, tais como os cadastros fiscal , 

fundiário, de logradouros, de infraestrutura, da rede viária, do zoneamento das áreas de risco, 

da segurança pública e geoambiental. 

Comentário: 
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Os Sistemas de Informações Geográficas têm sido aplicados com sucesso a municípios 
brasileiros com Cadastro Territorial Multifinalitário. Em algumas prefeituras chegam a ter 
mais de 250 camadas, com todas as secretarias interligadas no mesmo sistema, cada 
qual administrando sua camada temática e visualizando o conjunto. 

Um sistema de gestão territorial multifinalitária como se propõe terá uso para todas as 
áreas ministeriais: saúde, educação, segurança pública, controle de áreas de risco 
(defesa civil), gestão de infraestrutura, planejamento, transportes, defesa nacional, 
indústria, agricultura e meio-ambiente. 

§ 2° Os cadastros temáticos serão armazenados no SINTER em camadas 

independentes, gerenciadas pelo órgão gestor de cada cadastro por meio de perfis de acesso 
controlado, com garantia de segurança, sigilo e integridade. 

Comentário: 

Com o acesso controlado, a inclusão, alteração e visualização dos dados será feita 
apenas por pessoal autorizado e identificado pelo órglJo criador do cadastro temático. 

-,-----

§3° O Manual Operacional do SINTER definirá os perfis de acesso para a 

criação de cadastros temáticos e as parcelas cadastrais. 

§ 4° O órgão responsável por cada cadastro temático identificará dentre as 

informações de seu cadastro, aquelas que poderão ser compartilhadas com outros órgãos e 

aquelas com restrição de sigilo, observada a legislação que rege o acesso às informações. 

Comentário: 

Trata-se de tecnologia bem estabelecida e bastante segura. Este controle de acesso ê 
feito com perfeiçlJo, nlJo havendo riscos de dados sigilosos de uma investigaçlJo criminal, 
por exemplo, calrem em mlJos indevidas. 

§5° Os padrões de bases cartográficas, dados georreferenciados e metadados 

obedecerão ao estabelecido nas normas técnicas vigentes da Comissão Nacional de 

Cartografia - CONCAR. 
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Art. 24. Conectado aos sistemas dos órgãos e instituições do Poder Executivo 

Federal, o SINTER disponibilizará instrumentos de apoio na formulação de políticas públicas, 

na garantia do crédito tributário, na investigação da evolução patrimonial , no combate á 

corrupção e lavagem de dinheiro, dentre outros. 

Comentário: 

Todos os municlpios que implantaram cadastros territoriais multifinalitários nos moldes 
concebidos pelo Ministério das Cidades experimentaram aumento de arrecadação. 
melhora substancial da gestão de todas as secretarias municipais e uma significativa 
redução de custos administrativos. De fato, é o que irá acontecer em escala muito maior 
no governo federal. 

O esquema abaixo ilustra essa conexão: 

Receita Federal, CNJ 
SPU, PGFN e outros 

SINTER 

'-'-" 

CHAVE ÚNICA 
DO IMÓVEL 

CNIR 

Cadastros de 
Imóveis dos 
MuniClpios 

§1°. Caberá aos órgãos e entidades que compartilharem informações com o 

SINTER assegurar a interoperabilidade de dados e informações de seus bancos de dados, 

cadastros e sistemas, observada a legislação especifica aplicável. 

Comentário: 

Para haver essa conexão. será preciso que os cadastros e sistemas que compartilharem 
informações com o SINTER incorporem no mlnimo o Código Nacional do Imóvel e 
preferencialmente adotem os mesmos padrões de endereçamento aplicados no Sistema 
de Registro Eletrónico. 

§2° As informações fiscais, cadastrais e registrais relativas a valoração de 
imóveis serão consolidadas no SINTER para subsidiar o cálculo do índice de Preços de 

Imóveis a que se refere o Decreto nO 7.565, de 15 de setembro de 2011 . 

Comentário: 

A consolidaçilo das informações fiscais dos Municlpios (IPTU, ITBI), dos Estados (ITCD) 
e da Uniilo (DITR. Declarações de Bens do Imposto sobre a Renda e DIMOB. 
Declaraçilo de Informação sobre Atividades Imobiliárias) com os dados registrais 
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permitirá ao SINTER subsidiar o IBGE, que poderá criar uma camada temática 
integrando essas informações ás avaliações de financiamento de imóveis da CEF e do 
BB para criar um completo sistema de valoraçfJo de imóveis. 

o.w~s _ '- \J . I 
" . o!vt''1IQl' 1.266 .... Ao;7';'I,.~) 1!vt"iUI" 53283900(~~(p) , 

• \ \ tllned 0"1 1 SAles PI)""D' tlased on 6 50! ei .Pl ymo utn 
, ~ ---- . " ....... -
o sistema de valoraçfJo de imóveis funcionará melhor se vinculado a uma autorizaçfJo 
para reavaliaçfJo de bens na DIRPF, tal como proposto no Projeto do SINTER. 

Art, 25. Os Ofíciais de Registros de Imóveis terão acesso sem ônus ao SINTER 

para visualizar os polígonos limítrofes de imóveis e as parcelas sObrepostas às imagens 

georreferenciadas, bem como para obter informações cadastrais de interesse para a finalidade 

de aproximar o registro do imóvel à realidade fática por meio da retificação do registro e da 

averbação previstos no artigo 213 da Lei de Registros Públicos. 

Comentário: 

Os Oficiais de Registros de Imóveis e seus substitutos designados poderfJo visualizar na 
tela do computador as informações flsicas do imóvel urbano ou rural, o pol/gono 
georreferenciado e a imagem do imóvel, plantas arquitetõnicas arquivadas no processo 
de alvará de construçfJo e etc, permitindo a conferência das informações jurldicas com a 
realidade flsica do imóvel no momento do registro ou averbaçfJo. 

Art. 26. A União fornecerá sem ônus aos municípios um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) desenvolvido especialmente para a criação, implementação e atualização de 

Cadastros Territoriais Multifinalitários (CTM), em regime de compartilhamento de dados com o 

SINTER. 

Parágrafo único. O conjunto de aplicativos que compõe o SIG será desenvolvido 

de acordo com as diretrizes da Portaria Ministerial nO 511 , de 7 de dezembro de 2009, do 

Ministério das Cidades e com utilização de softwares livres. 

Capítulo VI 
Da Gestão do Sistema de Registro Eletrônico e do SINTER 

Art. 27. Fica instituído o Comitê Gestor Nacional do Sistema de Registro 

Eletrônico e do SINTER (CG SI~IT!;;RComitê GestorComitê Gestor), instância de caráter 

deliberativo, a quem compete: 

I - fixar metas e orientar a formulação, a implementação, o monitoramento e a 

avaliação do Sistema de Registro Eletrônico; 

11 - editar 9 MaAIJal Of'leraGi9Aal e o Manual do SINTER; 
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111 - gerir o SINTER. 

§1° O GG SINTéRComitê GestorComitê Gestor será composto por 
representantes dos seguintes órgãos, indicados por seus titulares: 

I - Receita Federal do Brasil (RFB); 

11 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

111 - Secretaria do Patrimônio da União (SPU); 

IV - ... {órgãos do Ministério da Justiça, Planejamento, Cidades, Meio Ambiente, 

Controladoria-Geral da União, Municípios} 

§2° O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) será convidado a indicar um 

representante da Presidência e um da Corregedoria Nacional para integrar o GG
SINTéRComitê Gestor na qualidade de membros com direito a voto. 

Comentário: 

Um decreto do Poder Executivo não pode determinar diretamente a participação de um 
órgão do Poder Judiciário. Dal a razão deste parágrafo. 

§3° A entidade representativa dos serviços de registros públicos será convidada 

a indicar um representante para integrar o GG SI~JTéRComitê Gestor na qualidade de membro 

com direito a voto. 

§4° O GG SINTERComitê Gestor poderá convidar para participar de suas 

reuniões representantes de entidades públicas e privadas, dos Poderes Legislativo e Judiciário 

e do Ministério Público e especialistas para emitir pareceres e subsidiar o Comitê com 

informações. 

§5° Os representantes convidados na forma do §40 não terão direito a voto nas 

deliberações do GG SI~JTERComitê Gestor. 

§6° Os membros do GG SINTéRComitê Gestor indicarão seus respectivos 

suplentes. 

§7° O GG SI~JTERComitê Gestor estabelecerá seu próprio regimento interno de 

funcionamento. 

§8° A coordenação do GG SI~JTERComitê Gestor será rotativa e com mandato 

de 2 (dois) anos. 
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§9° A Secretaria-Executiva do CG SI~lTERComitê Gestor será exercida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§10" Poderão ser constituídos no âmbito do CG SINTERComitê Gestor grupos 

de trabalho temáticos destinados ao estudo e á elaboração de propostas sobre temas 

específicos. 

§11 . O Manual Operacional será editado por um subcomitê em composição 

paritária entre o Poder Executivo Federal. o Conselho Naçional de Justiça e entidade 

representatíva dos registradores. 

Capítulo VII 
Dos Prazos 

Art. 28. Observado o prazo de implantação do Sístema de Registro Eletrônico 

previsto no art. 39 da lei 11 .977, de 7 de julho de 2009, compete ao CG SI~lTERComitê 

Gestor dispor sobre as condiçôes e as etapas mínimas, bem como sobre os prazos máximos a 

serem cumpridos pelos Serviços de Registros Públicos com vistas á efetiva implementação do 

Sistema de Registro Eletrônico. 

Capítulo VIII 
Dos Recursos Orçamentáríos 

Art. 29. As despesas com o desenvolvimento, manutenção, operação e demais 

atividades de tecnologia da informação do SINTER serão atendidas por recursos do 

Orçamento Geral da União. 

Parágrafo único. Os recursos serão dimensionados e previstos de acordo com o 

planejamento anual de desenvolvimento, manutenção e operação do SINTER, elaborado pela 

Secretaria-Executiva do CG SINTERComitê Gestor e aprovado pelo CG SINTERComitê 

Gestor. 

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, dd de dezembro de 2013; 192Q da Independência e 125Q da República. 
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Propostas adicionais para inclusão do Serviço Notarial ao Sistema de Registro Eletrônico 

Resolução do CNJ 

Art. 1°. Aplica-se o disposto no Decreto nO tal . com as adaptaçôes necessárias, 

aos serviços notariais de que trata a Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. 

Parágrafo único. Os esquemas XML contendo a estrutura de cada tipo de 

documento eletrônico produzido pelos serviços notariais estão especificados no anexo I desta 

resolução. 

ou 
Proposta de Modificação da Lei 11.977, de 2009 

Art. 1°. O art. 37 da Lei nO 11 .977, de 7 de julho de 2009, passará a viger com a 

seguinte redação: 

"Art. 37. Os serviços notariais e de registros de que trata a Lei n2 8.935, de 18 de 

novembro de 1994, observados os prazos e condições previstas em regulamento, instituirão 

Sistema de Registro Eletrônico." 
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Proposta de Minuta do Decreto de 
Regulamentação do Sistema de Registro 

Eletrônico 

Projeto 
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Grupo de Trabalho de Normas 

Brasília, 22 de novembro de 2013 



Dispositivos Legais Regulamentados nesta Minuta de Decreto 

Lei 11.977, de 7 de julho de 2009 

CAPiTULO 11 

DO REGISTRO ELETRÔNICO E DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS 

Art. 37. Os serviços de registros públicos de que trata a lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

observados os prazos e condições previstas em regulamento, instituirão sistema de registro 
eletrônico. 

Art. 38. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registros públicos ou por eles 

expedidos deverão atender aos requisitos da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP e 

a arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) , conforme 

regulamento. 

Parágrafo único. Os serviços de registros públicos disponibilizarão serviços de recepção de 

títulos e de fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico. 

Art. 39. Os atos registrais praticados a partir da vigência da lei no 6.015, de 31 de dezembro de 

1973 , serão inseridos no sistema de registro eletrônico, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar 

da publicação desta lei. 

Parágrafo único. Os atos praticados e os documentos arquivados anteriormente a vigência da 

lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, deverão ser inseridos no sistema eletrônico. 

Art. 40. Serão definidos em regulamento os requisitos quanto a côpias de segurança de 

documentos e de livros escriturados de forma eletrônica. 

Art. 41 . A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o art. 37, os 

serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder Executivo federal , por meio eletrônico e 

sem ônus, o acesso as informações constantes de seus bancos de dados, conforme 

regulamento. 

Art . 45. Regulamento disporá sobre as condições e as etapas mínimas, bem como sobre os 

prazos máximos, a serem cumpridos pelos serviços de registros públicos, com vistas na efetiva 

implementação do sistema de registro eletrõnico de que trata o art. 37. 
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MINUTA DO DECRETO N° XXXXXl20XX 

Regulamenta o Sistema de Registro 

Eletrõnico de Imóveis, Títulos e 

Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, e 

institui o Sistema Nacional de Gestão de 

Informações Territoríais - SINTER. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os 

arts. 84, inciso IV, e 153, § 12, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 37 a 41 e 

art. 45 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, 

DECRETA: 

Art. 1° Para os efeitos deste Decreto considera-se: 

I - Ato Registral : designação que engloba os atos de registro e averbação 

previstos na legislação pertinente aos registros públicos, praticados pelos oficiais de registro ; 

Comentário: 

Os demais atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, praticados 
pelos oficiais de registro, tais como anotação, prenotação e emissão de certidões não 
estão incluldos nessa definiçtJo. 

Ver no Capitulo IV tratamento para Inscrição e TranscriçtJo. 

11 - Código Nacional do Imóvel: expressão alfanumérica Unlca, formada pelo 

Código Nacional da Serventia instituído pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça no 

Provimento nO 3, de 17 de novembro de 2009, a letra "M" e o número de ordem da matrícula do 

imóvel; 

Comentário: 

A matrIcula do imóvel é um número sequencial criado localmente em cada serventia. Ela 
cumpre os requisitos de unicidade somente no âmbito da serventia, mas em um sistema 
de registro eletrônico interoperável, é necessário que o requisito de unicidade ocorra em 
âmbito nacional. 

A criaçtJo da matrIcula única é posslvel de maneira simples e eficaz por meio da 
manutençtJo dos números de ordem existentes com acréscimo do Código Nacional das 
Serventias Extrajudiciais do CNJ. Os registros atuais poderão ser facilmente migrados 
para o meio eletrônico sem necessidade de alterações nos números de ordem 
existentes. 
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111 - Documento Interoperável: documento nato digital estruturado, que 

representa o fato jurídico objeto do Ato Registral e tem sua validade jurídica garantida pela 
assinatura digital do emitente; 

Comentário: 

O Documento Interoperável, como veremos mais adiante, será o documento eletrônico 
em formato XML assinado digitalmente que garantirá o armazenamento, a segurança e a 
interoperabilidade de informações em total conformidade com os requisitos da 
arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) e da Infra
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP, conforme previsto no art. 38 da Lei 
11.977, de 2009. 

IV - Certidão Consolidada: documento nato digital estruturado, atualizado a cada 

Ato Registral , que tem sua validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente e 

consolida informações: 

a) da matrícula, no caso do Registro de Imóveis; 

b) do registro da Pessoa Jurídica, no caso do Registro Civil das Pessoas 

Jurídícas; 

c) do registro do título ou documento, no caso do Registro de Títulos e 

Documentos. 

Comentário: 

No caso do Registro de Imóveis, a Certidão Consolidada é um documento eletrônico em 
formato XML que espelha a situação jurldica da matricula no momento de sua emissão. 

Contém a identificação do imóvel, a qualificação das pessoas, os direitos e ônus que 
incidem sobre o imóvel, a natureza da transação e o valor do contrato, da coisa ou da 
divida, os prazos e condições, bem como a numeração do registro ou averbação a que 
se refere, conforme Manual Operacional; 

Uma nova Certidão Consolidada é gerada juntamente com o Documento Interoperável a 
cada ato registral, refletindo sempre a situação jurldica presente. 

A Certidão Consolidada substituirá a DOI. 

V- Manual Operacional: manual operacional do sistema de registro eletrônico 

que contém os esquemas técnicos de escrituração eletrônica, o formato dos arquivos digitais, 

as definições de regras de validação, os leiautes, as especificações de assinatura digital e de 

arquivamento dos Documentos Interoperáveis, bem como dos sistemas de emissão e 

transmissão das Certidões Consolidadas; 

Comentário: 

Todo o detalhamento técnico, o formato XML (Extended Markup Language), as 
definições de regras de validação XSD (XML Schema Definition), os leiautes em 
linguagem extenslvel para folhas de estilo de transformações, XSL T (eXtensible 
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Stylesheet Language for Transformation) é remetido para o Manual Operacional. Ele 
pode ser modificado pelo Comitê Gestor sem necessidade de alteraçllo no decreto. 

VI - Assinatura Digital: Assinatura Digital com Referências Completas (AD-RC) 

certificada por entidade credenciada no âmbito da ICP-Brasil, aplicada em documento nato 

digital, nos termos do Manual Operacional; 

Comentário: 

Existem 5 tipos de assinatura digital 

A mais apropriada ao caso é a AD-RC No arquivamento, ela pode ser transformada em 
AD-RA, que engloba a AD-RC com carimbos de tempo de arquivamento. 

A AD-RA é uma assinatura de longa duraçllo, própria para arquivos que têm ser 
armazenados por tempo indefinido. Ela contém encapsulado o Carimbo de Tempo (AD
RT) obtido do relógio atômico do Observatório Astronômico Nacional, bem como as 
referências sobre certificados (AD-R V), os valores dos certificados (AD-RC) e permite 
múltiplos carimbos de tempo para renovar a criptografia. 

A referência de tempo é um elemento essencial, pois poderá haver nulidade de ato 
praticado pelo registrador ou seu preposto em relaçllo ao horário. 

O Manual poderá definir o uso de Certificado de Atributo agregado com o uso de 
certificado de identificaçllo. 

O certificado de atributo é um conjunto de informações ou estrutura de dados de 
segurança e identificaçllo, constantes em campos de um certificado digital, ou anexadas 
a outro certificado e assinados com a chave pública da autoridade que o emitiu. Esse 
certificado traz informações sobre seu titular, como cargo, funçllo, profissllo etc. O 
certificado de atributo também segue o padrllo X. 509, adotado pela ICP-Brasil na 
emissllo de certificados de pessoa f/sica, jurídica e de equipamentos. 

VII - lei dos Registros Públicos: lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973; 

VIII - Serviços de Registros Públicos: Os serviços de registros de que trata a lei 

dos Registros Públicos, exceto o Registro Civil de Pessoas Naturais. 

Comentário: 

Os serviços de registro público de que trata a Lei 6.015, de 1973, sllo aqueles elencados 
no art. 1°, §1°, incisos I a IV, com redaçllo dada pela Lei nO 6.216, de 1974, quais sejam: 

I - o registro civil de pessoas naturais; 
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/I - o registro civil de pessoas jurldicas; 

/lI - o registro de tltulos e documentos; 

IV - o registro de imóveis. 

Porém, existe um anteprojeto de decreto regulamentador do Sistema Integrado de 
Registro Civil (S/RC), baseado na Lei 11.977, de 2009, exclusivo para o Registro Civil de 
Pessoas Naturais (RCPN), produzido pelo Ministério da Justiça, sob análise da Casa 
Civil da Presidência da República, razão pela qual o RCPN está excepcionado. 

Os Serviços Notariais também não estão contemplados no rol da Lei 6.015, de 1973, 
motivo por que constam da proposta de modificação do art. 37 da Lei n. 11.977, de 2009, 
inserida no final deste documento. 

Art. 2° Os Serviços de Registros Públicos instituirão Sistema de Registro 
Eletrônico de acordo com o estabelecido neste Decreto. 

Comentários: 

Infere-se da leitura do art. 37 da Lei 11.977, de 2009, que são os serviços de registros 
públicos (e não a União) que deverao arcar com o ônus de instituir o sistema, com a 
forma a ser regulamentada em decreto. 

O Decreto define padrões mlnimos da escrituração dos atos registrais, dos documentos 
que são expedidos, e dos tltulos registráveis que são recebidos pelo serviço de registro 
público. Competem aos serviços de registros públicos a adequação e o desenvolvimento 
de seus softwares para ajustar-se aos requisitos definidos pelo regulamento e manual 
operacional, bem como a aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento do 
sistema. 

Capítulo I 
Da Interoperabilidade 

Seção I 
Da Recepção de Títulos e Documentos Eletrônicos 

Art. 3° Os Serviços de Registros Públicos oferecerão sistema de recepção e 

protocolo de títulos e documentos eletrônicos nato digitais por meio de sítio na Internet e 

diretamente na serventia. 

Comentário: 

Os títulos e documentos em papel já dispoo de regra própria de recepção. Este decreto 
prevê apenas a recepção de tltulos e documentos nato digitais, para os quais ainda não 
existe regramento. 

§1 ° Os titulas eletrônicos constitutivos, translativos e extintivos de direitos, 

inclusive seus anexos, deverão ser apresentados aos Serviços de Registros Públicos contendo 

Assinatura Digital e atenderão as especificações técnicas contidas no Manual Operacional. 

Comentário: 
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Consideram-se anexos as eventuais certidões de casamento, guias de ITBI e certidões 
municipais necessárias á prática de atos precedentes ao registro. 

§2° Os documentos eletrônicos apresentados aos Serviços de Registros 

Públicos deverão conter Assinatura Digital. 

Comentário: 

Somente os tltulos constitutivos, translativos e extintivos de direitos sobre imóveis serão 
padronizados pelo Manual Operacional. Os documentos, tais como aqueles referidos no 
art. 129 da LRP, têm estrutura livre. Dal a razão de dois parágrafos para separar títulos 
de documentos. 

Seção 11 
Das Certidões Eletrônicas 

Art. 4° Os Serviços de Registros Públicos fornecerão certidões em meio 

eletrônico, em sítio na Internet e diretamente na serventia, permitindo ao usuário o seu 

arquivamento em mídias removíveis . 

Comentário. 

A certidão eletronica é onerosa e tem um prazo de validade, assim como a certidão em 
papel. Nada muda com o Sistema de Registro Eletronico. 

Mas se o cidadão paga por uma certidão eletrónica, ele tem direito a levar consigo o 
arquivo digital dessa certidão, da mesma forma que em papel. 

Isso facilita operações no dia a dia, no atendimento ao público em empresas e órgãos 
públicos, tais como no caso de financiamento bancário, licença de construção e habite
se. 

~ importante que o usuário possa carregar essa certidão em uma mldia removível, pois 
algumas vezes é mais simples para o usuário, dentro de uma instituição bancária ou 
repartição pública, por exemplo, transferir a certidão diretamente da mídia removível a 
ter que usar um computador pessoal para acessar a internet e enviar a certidão por 
emaif ou informar um link para acessar a certidão na "nuvem". 

Ademais, o órgão ou instituição pode necessitar arquivar a certidão, pois ela pode ser 
elemento de prova contra terceiros em contratos ou em face de auditoria. 

§1° As certidões em meio eletrôníco, documentos nato digitais ou digitalizados 

emitidos pelos serviços de registros públicos com Assinatura Digital, obedecerão aos requisitos 

definidos no Manual Operacional. 

Comentário: 

Não só o esquema XML, mas também o leiaute da certidllo, isto é, sua forma de 
apresentação, serão tratados no manual, padronizando as certidões em todo o pais. 

A assinatura digital AD-RC com certificado de atributo é necessária mesmos nos casos 
em que sua validade tem prazo determinado, como as certidões de registro de imóveis, 
para garantir que a verificação de sua autenticidade, integridade e atributo seja feita por 
tempo indefinido. 
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~ necessário definir que, além do XML, será aceito acessoriamente o formato PDF-A. 

§2° O emitente da certidão eletrônica deverá prover mecanismo de acesso 

público e gratuito na Internet que possibilite aos usuários verificar a autenticidade da origem da 

certidão emitida. 

Comentário: 

A certidilo em papel contém elementos de autenticidade no próprio papel fabricado na 
Casa da Moeda, na assinatura e no selo, que silo verificáveis por meio do tato e da 
visilo. A certidão eletrónica não tem elementos vislveis e palpáveis. Mas sendo assinada 
com AD-RC, contém encapsulados todos os certificados e referencias de validação. 

O problema se prende a saber se aquele que assinou tinha o atributo de registrador 
naquela data. Havendo certificado de atributo esse problema estará resolvido. Não 
havendo, é preciso um mecanismo de verificar a autenticidade da origem, tal como o 
CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) 

Seção 111 
Da Escrituração Eletrônica 

Art. 5° Sem prejuízo do regime de escrituração em papel estabelecido pela Lei 

dos Registros Públicos, os Atos Registrais serão escriturados digitalmente e armazenados em 

sistema de gerenciamento de banco de dados da serventia. 

Comentário: 

A metodologia de escrituração eletrônica institulda por este decreto não substitui o 
regime estabelecido pela Lei de Registros Públicos. A Lei 11.977, de 2009, não revogou 
a sistemática de escrituração em papel existente. 

O decreto estabelece o critério de modelagem do sistema: os Atos Registrais definidos 
no art. 1° são escriturados digitalmente, em seguida são armazenados em banco de 
dados da serventia, seguindo um padrão mlnimo especificado no Manual, e, ato 
continuo, em uma terceira etapa obrigatória, as serventias teráo que produzir um 
Documento Interoperável, ou seja, um documento XML, rigidamente estruturado e 
assinado digitalmente. Evidentemente, a estrutura definida para os Documentos 
Interoperáveis determinará necessariamente a estrutura dos campos e tabelas do banco 
de dados e, consequentemente, influenciará a escrituração digital. 

§ 1 ° Os sistemas de gerenciamento de banco de dados utilizados para escriturar 

os Atos Registrais são de livre escolha do registrador, mas devem obedecer à estrutura de 

dados e restrições de integridade contidas no Manual Operacional. 

§ 2° O servidor de banco de dados da serventia deverá conter uma conexão de 

Internet que atenda ao fluxo de informações de que trata este Decreto. 

§ 3° É vedado o uso de imagens digitalizadas da escrituração em papel para 

inserção de Atos Registrais no Sistema de Registro Eletrônico. 

Comentário: 
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Da mesma forma que um registrador não poderia aceitar uma imagem digitalizada de um 
título para registro, o que seria flagrantemente ilegal, não se admite que o Sistema de 
Registro Eletrônico trabalhe com imagens digitalizadas do registro em papel. Elas 
impediriam o acesso ao seu conteúdo por meio de processamento automático de 
consultas em banco de dados, o que afetaria, em última análise, a interoperabilidade em 
toda a cadeia de informação e processamento, não s6 da administração pública como a 
das próprias serventias. 

O uso de imagens digitalizadas do registro em papel é vedado para inserção de Atos 
Registrais por uma questão elementar: imagem digital não é registro eletrônico, é 
imagem de registro em papel, o que contraria frontalmente o esplrito da lei. 

O sistema eletrônico não deve ficar preso ao modelo em papel. Deverá conter campos 
estruturados, com consistência verificada e dados padronizados, bem como campos 
opcionais de coordenadas geográficas para im6veis georreferenciados, urbanos e rurais. 

Será um modelo substancialmente novo, estruturado em bases diferentes do modelo 
linear descritivo do papel, incorporando inclusive plantas aprovadas em prefeitura, fotos, 
etc. 

Art. 6° Para atender aos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico 

(e-PING) e aos requisitos da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) , a cada 

Ato Registral escriturado digitalmente e armazenado no sistema de gerenciamento de banco de 

dados da serventia deverão ser gerados dois documentos simultãnea e imediatamente: 

I - O Documento Interoperável; 

Comentário: 

O inciso I trata da interoperabilidade do Registro Eletrônico: 

Não há como assinar digitalmente uma tabela de banco de dados, que tem natureza 
dinámica. Tampouco seria viável exigir que todas as serventias usassem o mesmo 
software de banco de dados para garantia de interoperabilidade. 

Exatamente como no caso da NF-e, somente o resultado exportado em XML pelo banco 
de dados é que deve atender as regras da ICP-Brasil e do e-Ping, no esplrito exato do 
art. 38 da Lei 11.977, de 2009. 

No sistema proposto, o registrador é livre para escolher e contratar a firma que irá 
produzir seu software e dar manutenção em seu sistema. Entretanto o programa terá 
que produzir documentos eletrônicos XML na forma que o Manual Operacional definir, 
em total harmonia com os padrões de interoperabilidade do governo. Da mesma forma, o 
armazenamento, a segurança e o intercámbio de informações deveráo seguir 
rigidamente o que o Decreto regulamentar. 

Desse modo, ficará garantida não somente a interoperabilidade total entre as serventias 
extrajudiciais, como haverá garantia de que o acervo público poderá ser acessado por 
gerações futuras, sem qualquer embaraço ou limitação, sem ingerência privada ou 
submissão a interesses de empresas ou pessoas. Questilo serilssima, pois daqui a 
algumas décadas, os softwares particulares produzidos agora para cada serventia 
poderão sofrer descontinuidade (encerramento da empresa que produziu o software, 
mudança de foco, mudança de tecnologia) e seu acervo registral ficar irremediavelmente 
comprometido. 

II - A Certidão Consolidada. 
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Comentário: 

O inciso /I trata da consolidaçao prevista no SREI modelado pelo CNJ em conjunto com 
aARISP. 

A geraçao da Certidao Consolidada em modelo semelhante ao estabelecido no Sistema 
Público de Escrituraçao Digital (SPED), módulo Nota Fiscal EletrOnica (NF-e) resolverá 
também o acesso do poder público ás informações constantes dos bancos de dados das 
serventias, a teor do art. 41 da Lei 11.977 de 2009, como veremos adiante. 

§1° Ambos os documentos, estruturados e validados conforme Manual 

Operacional , deverão conter Assinatura Digital do oficial de registro , seu substituto legal ou 

escrevente autorizado. 

Comentários: 

O parágrafo primeiro refere-se aos esquemas XML contendo a estrutura de cada tipo de 
registro eletrônico, (os nomes e tipos de dados de cada elemento e respectiva 
quantidade de digitas ou caracteres, o número de ocorrências e a obrigatoriedade de 
cada elemento, valores permitidos, unidades e sintaxe de cada tipo de documento 
eletrônico). 

O XML deverá conter ainda referência a matriculas vinculadas em caso de imóvel 
situado em circunscrições limftrofes (art. 169), bem como aos casos de unificaçao 
(fusao) de matriculas ou cisão (art. 233 e 234). 

O XML disporá de campos estruturados para registrar bloqueio e cancelamento de 
matricula e a existência de gravames incidentes sobre o bem imóvel, permitindo aos 
registradores em sua própria Central Nacional utilizar essa informação estruturada para 
dar o passo necessário para concentrar todas as informações na matricula. 

§ 2° O Documento Interoperável será destinado a cópia de segurança mantida 

pela serventia ou central de registradores. 

§ 3° A Certidão Consolidada será o documento base de acesso do Poder 

Executivo Federal ás informações dos Serviços de Registros Públicos. 

Art. 7° A Certidão Consolidada conterá: 

I - No caso do Registro de Imóveis, a identificação do imóvel, a qualificação das 

pessoas, os direitos e õnus que incidem sobre o imóvel, a natureza da transação e o valor do 

contrato, da coisa ou da dívida, os prazos e condições, bem como a numeração do registro ou 

averbação a que se refere, conforme Manual Operacional; 

Comentário 

A qualificação das pessoas engloba os proprietários e titulares de direitos reais ou 
pessoais com eficácia real, seus respectivos cônjuges e regime de casamento. 

Os critêrios para a identificação do imóvel, bem como do negócio jurídico, que sirvam 
para fins de estatística para atender as diversas áreas de govemo sertlo especificados 
com maior abrangência no Manual Operacional. 
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b) no caso do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a qualificação da Pessoa 
Jurídica, a composição societária e seu objeto social confonme Manual Operacional; 

c) no caso de Registro de Títulos e Documentos, a qualificação das pessoas, a 

espécie do título ou documento e seu objeto conforme Manual Operacional. 

Art. 8° Ato contínuo á escrituração eletrônica do Ato Registral, a Certidão 

Consolidada gerada será transmitida a um servidor central da União, via Internet, por meio de 

protocolo que possibilite a transmissão segura dos dados, confonme Manual Operacional. 

Comentário: 

Essa certidao é gerada automaticamente no processo de escrituraçao. A transmissflo 
tem que estar automatizada também no processo. 

O trabalho em lote é posslvel com assinatura de vários documentos de uma só vez, além 
da remessa de várias certidões com um só comando. 

Está impllcito, no entanto, que a remessa deve ser feita no momento da produçflo do ato 
registral e nflo no final do dia. A transmissflo imediata redistribui o fluxo na rede ao longo 
do horário de expediente e possibilita que o repositório contenha uma réplica atualizada 
a cada instante. 

Futuramente, quando os serviços notariais forem incluldos no Serviço de Registro 
Eletrônico, o registrador também obterá informaçôes imediatas sobre os tltulos registrais 
relativos às matriculas de sua competência, no ato de sua produçao, independentemente 
da localidade onde tenham sido lavrados. 

Atualmente, essa transmissao poderá ser feita com o uso de uma das seguintes 
tecnologias: 

_ HTTPS, a forma mais econômica, utilizada pela NF-e; 

_ Encapsulamento em uma VPN; 

_ Aplicativo de transmissflo fornecido pelo Governo Federal, como o ReceitaNet. 

§ 1 ° Durante a transmissão referida no caput, a Certidão Consolidada passará 
por um serviço de recepção e validação. 

Comentário: 

A Certidflo Consolidada tem que estar em total conformidade com os padroes 
estabelecidos, Integra e com dados consistentes. Para garantir isso, haverá um sistema 
de validaçflo semelhante ao que ocorre em qualquer sistema eletronico como a NF-e, 
para verificar a consistência e validade dos documentos eletronicos. 

§2° O monitoramento das remessas será feito comparando-se o horário do envio 
com o carimbo de tempo constante da assinatura digital da Certidão Consolidada. Na 
impossibilidade de transmissão imediata por problemas técnicos, a Certidão Consolidada será 
transmitida tão logo a normalidade seja restabelecida, acompanhada de relatório 
circunstanciado dos fatos que impossibilitaram a transmissão tempestiva. 

Comentário: 
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Na NF-e há o que se chama de modo de contingência eletrônica. O principio é o mesmo. 
O modo de contingência poderá prever envio sequencial automático, permitindo ao 
oficial de registro enviar todas as certidões com um só comando. 

§ 3° A Certidão Consolidada decorrente do primeiro Ato Registral praticado em 
cada matrícula na sistemática deste Decreto deverá ser transmitida no prazo máximo de cinco 
dias. 

Comentário: 

Exceção à regra geral de transmissão imediata da certidão consolidada para tratar a 
transição do passivo em papel para o meio eletrônico. 

Art. 9° O serviço de recepção e validação da Certidão Consolidada analisará 
previamente no mínimo os seguintes elementos, nos termos do Manual Operacional: 

I - a legitimidade do emitente; 

Comentário: 

A legitimidade do emitente pode ser aferida por Certificado de Atributo ou por controle de 
habilitação. 

11 - a autenticidade e integridade do arquivo digital; 

111 - a observância do leiaute estabelecido; 

IV - a consistência do Código Nacional do Imóvel, no caso de Certidão 
Consolidada relativa a registro de imóveis, ou registro de títulos e documentos que envolvam 
direitos sobre imóveis; 

Comentário: 

A referencia a registro de tltulos e documentos que envolvam direitos sobre imóveis 
abrange contratos registrados no Cartório de Registro de Tltulos e Documentos. 

V - a consistência dos dados de identificação dos titulares dos direitos; 

VI - a adequação da identificaçâo do local da situação do imóvel e dos 
endereços de domicilio aos padrões previstos no Manual Operacional; 

Comentário: 

O padrão de endereçamento dos Correios será exigido nos atos registrais produzidos a 
partir da implantação do Sistema de Registro Eletrônico. Para os atos anteriores à 
vigência deste Decreto, não será exigido. 

Art. 10. Do resultado da análise referida no art. 8°, o serviço de recepção e 

validação cientificará o emitente: 

I - da rejeição da Certidão Consolidada, em virtude de: 
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a) falha na recepção ou no processamento do arquivo; 

b) falha no reconhecimento da autenticidade ou da integridade do arquivo digital; 

c) falha na leitura de campo obrigatório; 

d) duplicidade; 

e) remetente não habilitado; 

f) inconsistência de dados de CPF, CNPJ e endereço; 

g) falta de preenchimento de campo obrigatório; 

h) outras falhas no preenchimento ou no leiaute. 

11 - da recepção bem sucedida da Certidão Consolidada, com a emissão 
automática de recibo de entrega assinado digitalmente. 

§ 1° A Certidão Consolidada rejeitada não será arquivada. 

§ 2° Nas hipóteses das alíneas "a", "b" e "c" do inciso I do caput, será permitida 
nova transmissão da mesma Certidão Consolidada. 

§ 3° Nas hipóteses "f , "g" e "h" do inciso I do caput, o emitente deverá sanar a 
irregularidade, produzir nova Certidão Consolidada e efetuar nova transmissão. 

§4° O Manual Operacional disciplinará a validação da Certidão Consolidada nos 

casos de inconsistências de dados dos registros praticados antes da adoção da sistemática 
prevista neste Decreto 

§ 5° Após a recepção bem sucedida, a Certidão Consolidada não poderá ser 

substituída. A retificação ou anulação da Certidão Consolidada somente poderá ser feita por 
meio de geração e transmissão de uma nova certidão, consignando no campo apropriado que 
se trata de um documento de retificação ou anulação. 

§ 6° A cientificação de que trata o caput será efetuada mediante aviso de 
recebimento ou de rejeição disponibilizado ao emitente, via Internet, contendo, conforme o 
caso, o número da Certidão Consolidada, a data e a hora do envio e o número do aviso, 
autenticado medíante Assinatura Digital com Referência de Tempo (AD-RT). 

Comentário: 

Esse documento possibilitará a fiscalizaçl!lo eletrônica remota das serventias 
extrajudiciais pelas Corregedorias dos Tribunais de Justiça. 

14 



§ 7° Nos casos de rejeição previstos no inciso I do caput, o aviso de rejeição de 

que trata o parágrafo anterior conterá informações que justifiquem de forma clara e precisa o 

motivo pelo qual a recepção da Certidão Consolidada não foi bem sucedida. 

Comentário: 

Um bom sistema deve descrever exatamente o motivo da rejeição com a indicação 
precisa do erro encontrado, para permitir que o usuário encontre e corrija o problema 
rapidamente . 

Art. 11. Para atender ao requisito de individuação definido no art. 176, §1°, 

inciso I, da Lei dos Registros Públicos, em um ambiente de interoperabilidade, os imóveis 

escriturados no Sistema de Registro Eletrônico serão identificados pelo Código Nacional do 

Imóvel , unívoco em âmbito nacional e formado pelos seguintes elementos: 

I - o Código Nacional da Serventia (CNS) correspondente á serventia onde está 

matriculado o imóvel, seguido da letra "M" e; 

II - o número de ordem existente a que se refere o art. 176, §1°, inciso 11 , da Lei 

dos Registros Públicos (ex.: A matrícula nO 1.000 do 5° Ofício do Registro de Imóveis de Belo 

Horizonte, cujo CNS é 05.869-3, será: 058693M1000). 

Comentário: 

A matrIcula do imóvel é um número sequencial criado localmente em cada serventia. 
Olhando apenas o universo de uma serventia, ela cumpre os requisitos de individuaçilo 
do art. 176, mas somente no tlmbito da serventia. Em um universo eletr6nico de milhares 
de serventias, um determinado número sequencial de matrIcula poderá se repetir tantas 
vezes quanto o número de serventias existentes no país. 

Para atender o requisito de individuaçilo do art. 176, §1°, I, em um universo eletrônico e 
interoperável, cada imóvel tem que receber um identificador único em âmbito nacional na 
forma de um código alfanumérico. 

Essa chave de conexilo é o elemento que viabilizará o processo automatizado de 
cruzamento de dados com as informações trabalhadas pela administraçilo pública 
federal fazendo o link entre as informações registrais, cadastrais e fiscais. 

O Código Nacional do Imóvel será usado nas declarações de bens de Imposto sobre a 
Renda, bem como nas declarações e lançamentos de tributos sobre patrimõnio (ITR, 
ITBI, ITCMO, IPTU), nos cadastros públicos e provavelmente no futuro será adotado 
pelas companhias prestadoras de serviço de telefonia, energia elétrica, água e esgoto, 
bancos e outros, tal como hoje acontece com o CPF. 

Parágrafo único. O Código Nacional do Imóvel referente á matrícula encerrada 

ou cancelada não poderá ser reutilizado. 

Comentário: 

Toda a história do imóvel, da criaçilo da matrícula ao encerramento, ficará arquivada sob 
aquele determinado código. O código é unlvoco e jamais poderá ser reutilizado, sob 
pena de perda da informaçilo histórica. 
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Art. 12. Cada lançamento de registro e averbação na matrícula será reproduzido 

no Sistema de Registro Eletrônico posposto ao Código Nacional do Imóvel identificado pela 

letra "R" no caso de registro e pelas letras "AV" no caso de averbação, seguido do número de 

ordem do lançamento (ex.: 058693M1000R1 , 058693M1000R2, 058693M1000AV3, etc.). 

Comenttlrio: 

Processo análogo àquele implantado pela LRP. 

Comentário: 

Uma norma posslvel de ser editada pelo CNJ: 

Os livros nO 4 e 5 da LRP (indicadores real e pessoal) poderlJo ser escriturados de forma 
eletrônica, dispensada a duplicaçl!lo em livro ou ficha em papel. 

Art. 13. Observados os requisitos a serem definidos em norma própria, será 

permitido incorporar fotos, mapas, plantas arquitetônicas e croquis na matrícula digital. 

Comentário: 

Norma própria, no caso, refere-se à Resolução do CNJ. 

Capítulo 11 
Das Cópias de Segurança 

Art. 14. O procedimento de geração de cópias de segurança dos Documentos 

Interoperáveis obedecerá aos requisitos de segurança de norma especifica da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e será feito por meio de cópia de segurança mantida na 

serventia e cópia adicional mantida em local seguro fora da serventia. 

Comentário: 

Atualmente, a norma da ABNT NBR ISOIIEC 27002:2005 (Tecnologia da informação -
Técnicas de segurança - Código de pratica para a gestl!lo da segurança da informaçl!lo) 
estabelece os requisitos de segurança. A mençl!lo genérica no caput deve-se ao fato de 
que pode ser editada outra norma no futuro, atualizando-a. 

Interessante notar que na redaçl!lo original da Medida Provisória nO 459, de 2009, havia 
uma mençl!lo expllcita quanto a manter as cópias de segurança em local diverso, fora da 
serventia: 

"Art. 43. Os livros a que se refere o art. 173 da Lei nO 6.015, de 1973, serlJo escriturados 
de forma eletrônica, devendo ser mantidas cópias de segurança em local diverso, 
conforme regulamento. " 

Essa redaçl!lo estava em consonl!lncia com a norma da ABNT NBR ISOI/EC 27002:2005, 
que no item 10.5 assinala: 

"~ extremamente recomendável que haja duas cópias de segurança: uma no local 
próximo ao equipamento e outra em local ffsico protegido e diferente do sitio original. 
Essa medida irá garantir que, caso haja uma catástrofe, ainda será posslvel conseguir 
recuperar os dados;" 
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o legislador optou por remeter essa questtlo inteiramente ao regulamento e aqui está o 
tratamento técnico correto dado a ela. 

§ 1 ° A segurança criptográfica dos Documentos Interoperáveis armazenados 

será mantida mediante inclusão de novos carimbos de tempo sempre que a proteção estiver 

em vias de se tornar fraca, utilizando algoritmos mais fortes ou estrutura de chaves maiores do 
que as do carimbo de tempo original. 

Comentário: 

Esse procedimento seria melhor controlado em uma Central de Registradores. 

§ 2° Os documentos serão armazenados em meio digital, preservando-se seu 

formato original. 

Comentário: 

O Documento Interoperável ntlo poderá ser compactado com senha, criptografado de 
maneira a impedir a sua leitura ou armazenado em meios digitais ntlo acesslveis. Caso 
contrário, no futuro, o acervo de uma serventia poderia ficar inteiramente comprometido. 

Art. 15. Extinta a delegação, o acervo digital, que abrange o sistema de 

gerenciamento de banco de dados, Documentos Interoperáveis, sistemas operacionais, 

programas informatizados e cópias de segurança, será transferido, sem ressalvas ou 

empecilhos, para o novo titular da delegação. 

Parágrafo único. Na hipótese de intervenção ou interinidade, o acervo digital 
será transferido ao oficial designado enquanto ela perdurar. 

Comentário: 

Esse artigo trata da extinçtlo prevista no art. 39 da Lei nO 8935, de 18 de novembro de 
1994 e da intervenção. 

O acervo de um serviço de registro é público. Ao extinguir a delegaçtlo, o notário ou o 
registrador podem levar consigo todos os seus bens particulares. Entretanto, os livros de 
registro, pastas, papéis bem como, se for o caso, o hardware e software onde esttlo 
arquivados os atos notariais e registrais permanecem na serventia porque nllo 
pertencem mais ao notário ou ao registrador. Ntlo stlo propriedade particular do oficial de 
registro ou do notário, e sim propriedade do poder delegante. 

Sem ressalvas ou empecilhos significa acesso livre aos arquivos sem oposição de 
senhas, criptografia ou qualquer tipo de obstáculo. 

Capítulo 111 
Do Acesso às Informações 

Art. 16. O acesso às Certidões Consolidadas e às informações estruturadas a 

partir delas é restrito aos órgãos do Poder Executivo Federal, ao Conselho Nacional de Justiça 
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e, observando-se as respectivas competências, às Corregedorias Gerais dos Tribunais de 

Justiça dos Estados e do Distrito Federal. 

Comentários: 

O artigo 41 estabelece que os serviços de registros públicos terilo que disponibilizar 
acesso ao Poder Executivo Federal das informações constantes de seus bancos de 
dados, por meio eletrõnico e sem 6nus. 

A disponibilizaçllo do "acesso às informações constantes de seus bancos de dados', 
bem como a interoperabilidade, resolvem-se completamente por meio da transmissllo 
das Certidões Consolidadas ao servidor central. 

Uma vez que as Certidões Consolidadas sllo assinadas digitalmente pelos registradores, 
esse perfil de acesso será sempre em modo de leitura, pois jamais o arquivo poderá ser 
editado, sob pena de perda de autenticidade e integridade. 

O acesso das Corregedorias dos T Js é restrito às informações emitidas pelos serviços 
de registros públicos do seu respectivo Estado ou DF. 

Parágrafo único. É expressamente vedado a qualquer órgão da Administração 

Pública emitir certidões ou franquear acesso ao público às informações referidas no caput. 

Comentários: 

O caput do art. 236 da Constituiçllo da República expressa que • ... os serviços notariais e 
de registro sllo exercidos em caráter privado, por delegaçllo do Poder Público ... ·, o que 
resulta na obrigatoriedade de que seja exercido em caráter privado, sendo vedada a 
atuaçllo direta do Estado. 

t: preciso deixar claro essa questllo, pois o acesso a informaçllo nesse anteprojeto de 
regulamentaçllo nllo significará a concorrência do Estado nem sua atuaçllo direta, sendo 
vedado em qualquer hip6tese o fomecimento de informações registrais ao público ou o 
fomecimento de certidões a quem quer que seja. 

Por outro lado, aos notários e registradores nllo cabe, a pretexto de proteger suas 
atribuições que foram delegadas pelo Estado, opor-se às necessidades prementes do 
Estado de construir um sistema de informações sobre seu território que seja eficiente e 
dinâmico. Acima de tudo e como fim último está o interesse público. 

Segundo LuIs Paulo Aliende Ribeiro: 

"A entrega, pelo Estado, de tais incumbências a atores privados impõe ao Poder Público 
o dever de concomitante intervençllo e de que venha a ocupar uma posiçllo institucional 
de garante da persecuçllo do interesse público. 

Cabe, pois, ao Estado, nessas atividades em que exonerado da execuçllo direta ou 
exclusiva, o dever geral de assegurar ou garantir que os atores privados cumpram as 
incumbências que lhes sllo cometidas para se alcançarem os resultados pretendidos: 
satisfaçllo do interesse público e das necessidades da coletividade. 

Diante disso, desenvolve o Estado uma tarefa de supervisllo e regulaçllo das atuações 
privadas, de forma a evitar uma • ... açllo privada desregulada ... • e na busca de uma 
..... auto-regulaçllo privada publicamente regulada." 
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Capítulo IV 
Da Incorporação do Acervo Existente 

Art. 17. Os Registros de Imóveis produzirão Certidões Consolidadas das 

matrículas existentes, nos seguintes prazos contados a partir da implantação do Sistema de 

Registro Eletrônico: 

I - em dois anos, as matrículas cujo último registro ou averbação foi praticado 

após 2009; 

11 - em três anos, as matrículas cujo último registro ou averbação foi praticado 

entre 2004 e 2009; 

111 - em quatro anos, as matrículas cujo último registro ou averbação foi praticado 

entre 1994 e 2004; 

IV - em cinco anos, as matrículas cujo último registro ou averbação foi praticado 

antes de 1994. 

Comentário: 

Para cumprimento dos prazos acima estabelecidos sugere-se às entidades 
representativas dos Serviços de Registros Públicos que adotem mecanismos de 
assistência às serventias deficitárias. 

§1° A Certidão Consolidada será o documento base de transição da migração do 

acervo existente em papel para o Sistema de Registro Eletrônico. A partir da geração da 

primeira Certidão Consolidada da matrícula, os subsequentes Atos Registrais serão 

escriturados eletronicamente na forma estabelecida neste Decreto. 

Comentário: 

Os registros antigos têm campos descritivos. sem qualquer estrutura ou formato. NtJo se 
cogita incorporar esse passivo alterando tudo para um novo padrtlo. 

A maneira mais rápida de incorporar o passivo é através da CerlidtJo Consolidada, que 
será o documento base de transiçtJo, que consolida a situaçtJo jurldica do imóvel até 
aquele momento, e a parlir do qual os registros sertlo feitos tanto em papel como em 
meio eletrônico. 

Em lugar de transcrever todo o passivo para o meio eletrônico, será mais rápido, simples 
e eficiente gerar uma cerlidtJo consolidada de cada matricula e a parlir dai, iniciar o 
processo de escrituraçtJo eletrônica daquelas matriculas, mantendo em paralelo a 
escrituraçtJo em papel. 

§ 2° Os imóveis registrados anteriormente à vigência da lei de Registros 

Públicos, ainda não matriculados, serão inseridos no sistema de registro eletrônico mediante a 

abertura de matrícula no prazo máximo de 10 anos. 
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ComenMrio: 

Tratamento da Transcrição/lnscrição. Regulamentação do art. 39, parágrafo único, da 
Lei 11.977, de 2009 e entendimento dos art. 227 e 228 da LRP. 

Resolução do CNJ poderia determinar excepcionalmente a abertura de matricula para 
todas as transcrições sem atender aos requisitos do art. 176, da Lei 6015, de 1973, os 
quais deverão ser observados quando da prática do primeiro ato de registro nesta 
matricula, estabelecendo prazos para cumprimento. 

Capítulo V 
Do Sistema Nacíonal de Gestão de Informações Territoriais 

Art. 18. Fica instituído o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais 

- SINTER, um banco de dados do território nacional gerido pela administração pública federal 

em uma concepção multifinalitária. 

Parágrafo único. O Manual do SINTER definirá a estrutura operacional e de 

segurança do sistema, os perfiS de acesso, os padrões de bases alfanuméricas e cartográficas 

para a criação de cadastros temáticos e as parcelas cadastrais. 

Art. 19. O SINTER será o inventário oficial e sistemático do território nacional, 

desenvolvido com tecnolog ia de banco de dados apropriada para Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), com a finalidade de aprimoramento do registro, de regularização fundiária, 

de permitir o exercício pacífico do direito de propriedade, de propiciar a segurança jurídica e de 

proteger o mercado imobiliário e os investimentos a ele inerentes. 

Comentários: 

O Brasil está preso a um sistema arcaico; não consegue gerenciar suas terras e seus 
recursos. O SINTER situará o Brasil no patamar de palses desenvolvidos como a França 
e Alemanha em sistemas de gestão territorial. 
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Art. 20. O SINTER agregará informações registrais, cadastrais e imagens 

georreferenciadas de imóveis, provenientes das seguintes fontes: 

I - Certidões Consolidadas; 

11 - Cadastros Territoriais Multifinalitários (CTM) dos Municípios e do Distrito 

Federal , por meio de convênio ou acordo de cooperação; 

111 - Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR); 

IV - Cadastro Ambiental Rural ; 

V - Secretaria do Patrimõnio da União, relativa aos bens da União registrados e 

os não registrados; 

VI - outros sistemas de informações fiscais e fundiárias relativas a imóveis 

urbanos e rurais . 

§ 1 o O elemento de ligação entre os dados registrais e cadastrais será o Código 

Nacional do Imóvel. 

Comentário: 

Cada município tem um sistema diferente de identificar o imóvel e até mesmo dentro de 
uma mesma prefeitura, encontramos a secretaria de finanças usando um identificador 
para o IPTU e ITBI, a secretaria de planejamento urbano usando outro e a assim por 
diante, cada secretaria com seu cadastro. 

A escolha do Código Nacional do Imóvel como elemento de IigaçlJo entre dados 
registrais e cadastrais dos imóveis resolve essa situaçlJo, pois ele servirá como um 
padrlJo nacional de referência, ao qual todos os cadastros poderlJo se ligar. 
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A adoça0 desse identificador terá uma conseqOência importante na tendência de 
formalizaçao da propriedade de imóveis pelo registro, pois atualmente mais da metade 
dos imóveis existentes nao foram registrados, uma situaçao generalizada no Brasil. 

Adotar como identificador esse código, que está ligado ao Registro de Imóveis, 
significará impulsionar o mercado de imóveis em direçllo á formalizaçao pelo registro. 

§2° O SI NTER acessará as imagens georreferenciadas oriundas das fontes 
relacionadas nos incisos li, 111 , IV e V preferencialmente por meio dos serviços fornecidos pela 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE. 

Art. 21. As informações cadastrais, compostas de dados alfanuméricos e 

imagens, serão integradas em níveis gráficos de mapeamento georreferenciado (camadas), 

embasados no levantamento dos limites de parcelas cadastrais. 

Comentários: 

A camada jurldica de propriedade, construlda a partir das informações cor tidas nos 
Documento Interoperável, e a camada de posse, proveniente de informações :le outras 
fontes, se relacionam às parcelas por meio das coordenadas geográficas dos Jollgonos 
limltrofes do imóvel, justapostos sobre as coordenadas geográficas das parcela ,. 

As informações cadastrais e imagens georreferenciadas serao arquivadas em camadas 
separadas (objetos) em um banco de dados espacial, permitindo a visualizaçao direta do 
imóvel e comparaçao do universo jurldico descrito nos registros dos imóveis com o 
universo real, proveniente de levantamento aerofotogramétrico georreferenciado e outras 
técnicas de alta precisa0, como o modelo digital de superflcie obtido com perfilamento a 
laser, já aplicado em diversos municlpios brasileiros. 

A sobreposiçao da camada de propriedade, da camada de posse e da camada de 
parcelas georreferenciadas permitirá também a visualizaçao das várias parcelas contidas 
no imóvel, como servidões de passagens, enfiteuse, reserva legal, áreas de preservaçao 
permanente, rios, estradas, etc. 
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§ 1 ° Parcelas cadastrais são unidades do cadastro que identificam áreas com 

regimes jurídicos distintos dentro de imóveis, tais como direito de posse e direitos reais. 

§2° Bens públicos não registrados como as terras devolutas, vias públicas, 

praças, lagos e rios navegáveis, também são modelados por parcelas cadastrais. 

Art. 22. Os dados geográficos relacionados ás informações registrais e 

cadastrais integrados por meio do SINTER deverão ser dotados de interoperabilidade 

semântica e sintática, nos termos do Manual do SINTER. 

§1° Para fins deste Decreto, considera-se interoperabilidade semântica a 

descrição de classes de objetos geográficos e as suas respectivas relações e 

interoperabilidade sintática, a forma como se dará o intercâmbio de informações entre os 

atores envolvidos, e desses para a sociedade. 

Comentários: 

O Manual do SINTER deverá prever que: 

1 - A interoperabilidade semántica dar-se-á através do uso referencial da EspecificaçtJo 
Técnica para EstruturaçtJo de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV); 

2 - A interoperabilidade sintática será alcançada pelo respeito aos Padrões de 
Interoperabilidade de Governo Eletrõnico (e-Ping), conforme estabelecido pela Portaria 
SL TlIMP nO 5, de 14 de julho de 2005. 

3 - Com a finalidade de alcançar a interoperabilidade sintática é mandatória a 
observância dos formatos Geography Markup Language (GML); Web Map Service 
(WMS); Web Feature Service (WFS); Web Coverage Service (WCS); e Catalogue 
Services for the Web (CSW)." 

Art. 23. O SINTER permitirá aos órgãos do Poder Executivo Federal estabelecer 

critérios de planejamento e gestão territorial na forma de cadastros temáticos. 

§ 1° Considera-se cadastro temático o conjunto de informações sobre 

determinado tema relacionado ás informações territoriais, tais como os cadastros fiscal , 

fundiário , de logradouros, de infraestrutura, da rede viária, do zoneamento das áreas de risco, 

da segurança pública e geoambiental. 

Comentário: 

Os Sistemas de Informações Geográficas têm sido aplicados com sucesso a municípios 
brasileiros com Cadastro Territorial Multifinalitário. Em algumas prefeituras chegam a ter 
mais de 250 camadas, com todas as secretarias interligadas no mesmo sistema, cada 
qual administrando sua camada temática e visualizando o conjunto. 

Um sistema de gesttJo territorial multifinalitária como se propõe terá uso para todas as 
áreas ministeriais: saúde, educaçtJo, segurança pública, controle de áreas de risco 
(defesa civil), gesttJo de infraestrutura, planejamento, transportes, defesa nacional, 
indústria, agricultura e meio-ambiente. 
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§ 2° Os cadastros temáticos serão armazenados no SINTER em camadas 

independentes, gerenciadas pelo órgão gestor de cada cadastro por meio de perfis de acesso 

controlado, com garantia de segurança, sigilo e integridade. 

Comentário: 

Com o acesso controlado, a incluslJo, alteraçlJo e visualizaçlJo dos dados será feita 
apenas por pessoal autorizado e identificado pelo órgl!lo criador do cadastro temático . 

. :.::=:-

§3° O Manual Operacional do SINTER definirá os perfis de acesso para a 

criação de cadastros temáticos e as parcelas cadastrais. 

§ 4° O órgão responsável por cada cadastro temático identificará dentre as 

informações de seu cadastro, aquelas que pOderão ser compartilhadas com outros órgãos e 

aquelas com restrição de sigilo, observada a legislação que rege o acesso ás informações. 

Comentário: 

Trata-se de tecnologia bem estabelecida e bastante segura. Este controle de acesso é 
feito com perfeiçlJo, nl!lo havendo riscos de dados sigilosos de uma investigaçl!lo criminal, 
por exemplo, calrem em ml!los indevidas. 

§5° Os padrões de bases cartográficas, dados georreferenciados e metadados 

obedecerão ao estabelecido nas normas técnicas vigentes da Comissão Nacional de 

Cartografia - CONCAR. 

Art. 24. Conectado aos sistemas dos órgãos e instituições do Poder Executivo 

Federal, o SINTER disponibilizará instrumentos de apoio na formulação de politicas públicas, 

na garantia do crédito tributário, na investigação da evolução patrimonial , no combate à 
corrupção e lavagem de dinheiro, dentre outros. 

Comentário: 
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Todos os municlpios que implantaram cadastros territoriais multifinalitários nos moldes 
concebidos pelo Ministério das Cidades experimentaram aumento de arrecadação, 
melhora substancial da gestão de todas as secretarias municipais e uma significativa 
reduçllo de custos administrativos. De fato, é o que irá acontecer em escala muito maior 
no governo federal. 

O esquema abaixo ilustra essa conexão: 

Receita Federal, CNJ 
SPU, PGFN • outros 

SINTER 

CHAVE ÚNICA 
00 IMÓVEL 

CNIR 

Imóveis dos 
Municfpios 

§1"' Caberá aos órgãos e entidades que compartilharem informações com o 
SINTER assegurar a interoperabilidade de dados e informações de seus bancos de dados, 
cadastros e sistemas, observada a legislação específica aplicável. 

Comentário: 

Para haver essa conexllo, será preciso que os cadastros e sistemas que compartilharem 
informações com o S/NTER incorporem no mlnimo o Código Nacional do Imóvel e 
preferencialmente adotem os mesmos padrões de endereçamento aplicados no Sistema 
de Registro Eletrõnico. 

§2° As informações fiscais , cadastrais e registrais relativas á valoração de 

imóveis serão consolidadas no SINTER para subsidiar o cálculo do Indice de Preços de 
Imóveis a que se refere o Decreto nO 7.565, de 15 de setembro de 2011 . 

Comentário: 

A consolidaçilo das informações fiscais dos Municípios (IPTU, ITBI), dos Estados (ITCD) 
e da União (DITR, Declarações de Bens do Imposto sobre a Renda e DIMOB, 
Declaração de Informaçilo sobre Atividades Imobiliárias) com os dados registrais 
permitirá ao S/NTER subsidiar o IBGE, que poderá criar uma camada temática 
integrando essas informações às avaliações de financiamento de imóveis da CEF e do 
BB para criar um completo sistema de va/oraçilo de imóveis. 
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o sistema de valoração de imóveis funcionará melhor se vinculado a uma autorização 
para reavaliação de bens na DIRPF, tal como proposto no Projeto do SINTER. 

Art. 25. Os Oficiais de Registros de Imóveis terão acesso sem ônus ao SINTER 

para visualizar os polígonos limítrofes de imóveis e as parcelas sobrepostas ás imagens 
georreferenciadas, bem como para obter informaçôes cadastrais de interesse para a finalidade 

de aproximar o registro do imóvel á realidade fática por meio da retificação do registro e da 
averbação previstos no artigo 213 da Lei de Registros Públicos. 

Comentário: 

Os Oficiais de Registros de Imóveis e seus substitutos designados poderl!1O visualizar na 
tela do computador as infonnações flsicas do imóvel urbano ou rural, o pol/gono 
georreferenciado e a imagem do imóvel, plantas arquitetõnicas arquivadas no processo 
de alvará de construção e etc, permitindo a conferência das infonnações jurldicas com a 
realidade flsica do imóvel no momento do registro ou averbação. 

Art. 26. A União fornecerá sem ônus aos municípios um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) desenvolvido especialmente para a criação, implementação e atualização de 
Cadastros Territoriais Multifinalitários (CTM), em regime de compartilhamento de dados com o 

SINTER. 

Parágrafo único. O conjunto de aplicativos que compôe o SIG será desenvolvido 
de acordo com as diretrizes da Portaria Ministerial nO 511, de 7 de dezembro de 2009, do 
Ministério das Cidades e com utilização de softwares livres. 

Capítulo VI 
Da Gestão do Sistema de Registro Eletrônico e do SINTER 

Art. 27. Fica instituído o Comitê Gestor Nacional do Sistema de Registro 
Eletrônico e do SINTER (Comitê Gestor), instãncia de caráter deliberativo, a quem compete: 

I - fixar metas e orientar a formulação, a implementação, o monitoramento e a 
avaliação do Sistema de Registro Eletrônico; 

II - editar o Manual do SINTER; 

111 - gerir o SINTER. 

§ 10 O Comitê Gestor será composto por representantes dos seguintes órgãos, 

indicados por seus titulares: 

I - Receita Federal do Brasil (RFB) ; 
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11 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

111 - Secretaria do Patrimônio da União (SPU); 

IV - ... {órgãos do Ministério da Justiça, Planejamento, Cidades, Meio Ambiente, 

Controladoria-Geral da União, Municípios} 

§2° O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) será convidado a indicar um 

representante da Presidência e um da Corregedoria Nacional para integrar o Comitê Gestor na 

qualidade de membros com direito a voto. 

Comentário: 

Um decreto do Poder Executivo não pode determinar diretamente a participação de um 
órgão do Poder Judiciário. Dal a razão deste parágrafo. 

§3° A entidade representativa dos serviços de registros públicos será convidada 

a indicar um representante para integrar o Comitê Gestor na qualidade de membro com direito 
a voto. 

§4° O Comitê Gestor poderá convidar para participar de suas reunloes 

representantes de entidades públicas e privadas, dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 

Ministério Público e especialistas para emitir pareceres e subsidiar o Comitê com informações. 

§5° Os representantes convidados na forma do §4° não terão direito a voto nas 

deliberações do Comitê Gestor. 

§6° Os membros do Comitê Gestor indicarão seus respectivos suplentes. 

§7° O Comitê Gestor estabelecerá seu próprio regimento interno de 

funcionamento. 

§8° A coordenação do Comitê Gestor será rotativa e com mandato de dois anos. 

§9° A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor será exercida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil. 

§ 10. Poderão ser constituídos no âmbito do Comitê Gestor grupos de trabalho 

temáticos destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre temas específicos. 

§11 . O Manual Operacional será editado por um subcomitê em composição 

paritária entre o Poder Executivo Federal, o Conselho Nacional de Justiça e entidade 

representativa dos registradores. 
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Capítulo VII 
Dos Prazos 

Art. 28. Observado o prazo de implantação do Sistema de Registro Eletrônico 

previsto no art. 39 da Lei 11 .977, de 7 de julho de 2009, compete ao Comitê Gestor dispor 

sobre as condições e as etapas minimas, bem como sobre os prazos máximos a serem 

cumpridos pelos Serviços de Registros Públicos com vistas á efetiva implementação do 

Sistema de Registro Eletrônico. 

Capítulo VIII 
Dos Recursos Orçamentários 

Art. 29. As despesas com o desenvolvimento, manutenção, operação e demais 

atividades de tecnologia da informação do SINTER serão atendidas por recursos do 

Orçamento Geral da União. 

Parágrafo único. Os recursos serão dimensionados e previstos de acordo com o 

planejamento anual de desenvolvimento, manutenção e operação do SINTER, elaborado pela 

Secretaria-Executiva do Comitê Gestor e aprovado pelo Comitê Gestor. 

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, dd de dezembro de 2013; 1922 da Independência e 1252 da República. 
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Propostas adicionais para inclusão do Serviço Notarial ao Sistema de Registro Eletrônico 

Resolução do CNJ 

Art. 1°. Aplica-se o disposto no Decreto nO tal , com as adaptações necessárias, 

aos serviços notariais de que trata a Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. 

Parágrafo único. Os esquemas XML contendo a estrutura de cada tipo de 

documento eletrônico produzido pelos serviços notariais estão especificados no anexo I desta 

resolução. 

ou 

Proposta de Modificação da Lei 11.977, de 2009 

Art. 1°. O art. 37 da Lei n° 11 .977, de 7 de julho de 2009, passará a viger com a 

seguinte redação: 

"Art. 37. Os serviços notariais e de registros de que trata a Lei n2 8.935, de 18 de 

novembro de 1994, observados os prazos e condições previstas em regulamento, instituirão 

Sistema de Registro Eletrônico." 
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