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A Matrícula Digital 
Horizontes Tecnológicos para o Registro Predial Brasileiro1 

Sérgio Jacomino2 

A mensagem que quero trazer a vocês, é uma mensagem de fé, por um lado, de que os 
registradores e os notários brasileiros poderão fazer frente a essa exigência social de 
modernização dos meios para prestação de um serviço que possa aliar segurança com agilidade. 
É de fé que precisamos para acreditar que poderemos transpor as dificuldades que hoje existem 
para se atingir esse grau de eficiência que o mercado está a exigir. 

Mas, por outro lado, temos que ter a convicção de que é preciso ultrapassar as 
dificuldades que se interpõem com muito cuidado, porque não podemos esquecer que estamos 
fundados em larga e importante tradição na garantia das relações jurídicas para as quais os 
serviços notariais e registrais foram criados. 

Creio que, em virtude de imperativos de ordem econômica e tecnológica, os registros 
prediais brasileiros experimentaram a mesma transformação morfológica que os registros prediais 
alemães, nesse percurso de aperfeiçoamento tecnológico. 

Fiz um levantamento retrospectivo, um estudo histórico da transformação dos meios de 
registração, e descobri que os problemas que estávamos debatendo hoje, e que vimos na exposição 
do Prof. Helmut Ruessmann, também foram objeto de debates entre os registradores brasileiros. 

Aqui vale a observação de que, entre nós, o primeiro que discutiu com extraordinária 
lucidez os problemas relacionados à necessidade de as transformações tecnológicas serem 
absorvidas pelo Registro foi o Dr. Elvino Silva Filho. Sempre que venho expor um tema como 
esse, fica a minha homenagem a esse registrador notável que, com clareza e tirocínio, soube 
perceber que o Registro Imobiliário precisava se modernizar para fazer frente às demandas 
econômicas e sociais que vão se criando ao longo do tempo. E ele veio pregar renovação 
tecnológica justamente quando houve o advento do Sistema Financeiro da Habitação, antigo 
BNH, que produziu excelentes frutos para a sociedade brasileira. O Registro soube estar à altura 
daqueles desafios técnicos, porque em boa hora mecanizou os processos de registro, abandonando 
aquela maneira quase medieval de levar o registro manuscrito em pesados livros. 

O professor, o querido registrador Elvino, soube levar essas preocupações para além das 
fronteiras nacionais. Além de ter motivado um debate importante aqui dentro, se percebe a 
influência de seus estudos até nos encontros internacionais. O primeiro deles, em 1972, realizou-
se sob os auspícios do Cinder - Centro Internacional de Direito Registral. 

Havia uma preocupação. Era necessário abrir o Registro Imobiliário para as 
transformações tecnológicas que estavam batendo à porta, exigindo uma resposta. Desde logo se 
separou, naquele importante encontro, dois aspectos que pareceram fundamentais aos 
registradores daquela época. De um lado, transformar os procedimentos de registro e, de outro, 
ressalvar a atividade fundamental do registrador na sua atribuição de qualificar os títulos, ou seja, 
de verificar a aptidão daqueles documentos para produzir os seus efeitos legais. Conscientes desde 
sempre de que esta atividade purificadora é a própria essência do sistema, de um verdadeiro 
sistema registral, um verdadeiro sistema de segurança jurídica. 

                                                           
1 Transcrição da exposição apresentada no transcurso do II Congresso Brasileiro de Direito Notarial e 
Registral - Seminário Internacional de Direito Registral e Notarial: Firmas Digitais - Documentos 
Eletrônicos - Contratação Eletrônica realizado entre os dias 29/11 a 1/12/2000 no Casa Grande Hotel, 
Guarujá, São Paulo. Realização: ANOREG-SP - ANOREG-BR - ARISP – IRIB. 
2 Sérgio Jacomino é registrador imobiliário em São Paulo, Capital. 
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Então, separados, atividade intelectual, de conhecimento próprio, indelegável, 
insubstituível, do registrador, a respeito de todos os procedimentos coadjuvantes do Registro, foi 
possível alavancar essa transformação, que chamo de transformação morfológica, porque o cerne 
do Registro continuava. A medula do sistema continuava íntegra, ou seja, a atividade do 
registrador ficava resguardada. 

Essa discussão foi retomada em 1984, por ocasião do 6º Congresso Internacional de 
Direito Registral. Era tão grande a sensibilidade dos registradores para essa transformação 
tecnológica que os resultados nós vimos aqui com a integração entre os registros, através da 
Internet, obtida pelos registradores espanhóis. 

Informatização: falta de normas técnicas e uniformidade 

No Brasil, o grande medo que se tinha era de que o Registro Imobiliário se transformasse 
em um mero arquivo de documentos, pela absorção daquelas informações que aportavam e sua 
reprodução automática em meios eletrônicos. 

Isto veio se desenvolvendo e, a partir de um certo momento, os Registros Prediais 
brasileiros começaram a abrir suas portas para a informatização. O processo de transformação 
morfológica, consistente na mecanização do Registro, foi levada a efeito com extraordinário 
sucesso. A matrícula é um exemplo bastante eloquente, a mecanização da matrícula. E hoje, a 
digitalização do texto e a impressão das matrículas, aquela segunda etapa da revolução 
tecnológica que o Prof. Ruessman mencionou. 

Pois bem. Quando os microcomputadores passaram a interferir nas rotinas diárias do 
registrador não houve o estabelecimento de uma referência básica que pudesse conduzir esses 
profissionais num bom rumo sistemático. O que se verificou, então, a partir de um certo estágio 
de informatização dos cartórios, foi a completa falta de referência, a anarquia tecnológica, com 
as pessoas adotando procedimentos incongruentes. Colocando em risco, na verdade, o próprio 
sistema de registro imobiliário que, a rigor, deveria ser único e uniforme em todo o território 
nacional. Sistema esse que deveria responder, inclusive, àquele comando constitucional que diz 
que à União, exclusivamente à União, compete regulamentar e disciplinar legalmente as 
atividades notariais e registrais. 

Assim foi que se constituiu, surpreendentemente, em alguns cartórios, uma espécie de 
metafólio real: a reprodução das fichas de matrícula em arquivos eletrônicos de dados, que pouca 
ou nenhuma importância pode representar para os usuários, exceto alguns efeitos secundários, 
como expedição de certidão. 

O problema que se colocava era "vamos modernizar em que bases"? Em 1996, em 
trabalho apresentado no XXIII Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil (Fortaleza, 
CE), em parceria com o Dr. Kioitsi Chicuta e com o registrador Ary José de Lima, já alertávamos 
para o fato de que é preciso que haja uma referência para podermos operar essa transformação 
tecnológica sem colocar em risco a própria essência do sistema registral. A substituição do papel 
por meios eletrônicos, sem que haja um estudo sobre essa viabilidade, pode levar a efeitos 
desastrosos. 

Muitos cartórios pura e simplesmente aboliram a ficha de matrícula. Diziam "agora meu 
Registro é informatizado". Informatizado em que bases? Como é que se deu essa informatização? 
Verificamos, em alguns casos, que as fichas de matrícula estavam reproduzidas em arquivo de 
texto do Word, por exemplo. Isto não é exatamente uma transformação dos meios para facilitar, 
garantir e dar maior segurança ao que estava sendo feito. 
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Sistematização de procedimentos e agilidade nas transações 

Esta falta de sistematização nos levou, no momento seguinte, a procurar um convênio 
com a Universidade de São Paulo, através da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, para estabelecer 
o que faltava: uma referência técnica, uma norma técnica, uma norma de boas práticas para 
informatização segura dos registros3. Sabíamos que esta transformação seria cobrada pela 
sociedade. Hoje todos almejam rapidez nas transações, mas não podem abrir mão da segurança. 
O nosso sistema se baseia no êxito em garantir segurança jurídica às transações imobiliárias. 
Tanto isso é verdade, que a lei que trata da alienação fiduciária não deixou de consagrar a 
necessidade do registro para que se constituísse esse novo regime jurídico de garantia. 

Precisamos estar atentos à crescente necessidade de agilidade nas transações. É preciso 
modernizar. E essa parceria entre as entidades dos notários e registradores e a Fundação Vanzolini 
é o ponto de partida para alavancar essas transações com base segura. Essas normas técnicas já 
estão consolidadas como ponto de partida para harmonizar os procedimentos, segundo o critério 
que nós, os profissionais do direito encarregados desta atividade, reconhecemos com necessário.  

                                                           
3 No ano de 1997 deu-se início o projeto Selo de Boas Práticas de Informática em Cartórios de Registro de 
Imóveis desenvolvido pelo IRIB – Instituto de Registro Imobiliário do Brasil e a Fundação Vanzolini. No 
Boletim do IRIB n. 242, de julho de 1997, foi noticiada a visita do Presidente do IRIB, Lincoln Bueno Alves, 
à Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo). Recebidos pelo Prof. Dr. Melvin Cymbalista, 
Diretor Vice-Presidente da Fundação Vanzolini, cogitou-se a celebração de um protocolo de intenções 
entre a Entidade e o Instituto. “O objetivo principal da visita foi avaliar a possibilidade de celebração de 
um acordo de cooperação científica para o estabelecimento de critérios e normas técnicas para a 
informatização do Registro Imobiliário”.  


