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BASE LEGAL

Lei 11.977, de 7 de julho de 2009

 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

(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.



BASE LEGAL

 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 à vigência da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 ,

deverão ser inseridos no sistema eletrônico.

PRAZO EXPIRA EM 07/07/2014

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

segurança de documentos e de livros escriturados de forma eletrônica.



BASE LEGAL

 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 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 eletrônico

de que trata o art. 37.



DEFINIÇÕES 
 Serviços de Registros Públicos: os serviços de Registro de

Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos e Civil de

Pessoas Jurídicas

 Ato Registral: designação que engloba os atos de registro e de

averbação previstos na legislação pertinente aos registros

públicos, praticados pelos oficiais de registro

 Assinatura Digital: assinatura digital com referências completas

(AD-RC) ou tecnologia superior que a substitua, certificada por

entidade credenciada no âmbito da ICP-Brasil, que garanta

autenticidade e integridade do documento eletrônico, aplicada

nos termos do Manual Operacional



DEFINIÇÕES

 Matrícula Eletrônica: assento nato digital estruturado com

Assinatura Digital do titular da serventia, de seu substituto legal ou de

escrevente autorizado, que tem por objeto o ingresso do imóvel no

Sistema de Registro Eletrônico e os atos a ele relacionados

 Código Nacional da Matrícula: expressão alfanumérica única,

formada pelo Código Nacional da Serventia instituído pela

Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, pelas letras “MA” e

pelo número de ordem da matrícula do imóvel

 Código Nacional do Título ou Documento: expressão alfanumérica

única, formada pelo Código Nacional da Serventia instituído pela

Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, pela letra “TD” e pelo

número de ordem do registro do título ou documento



DEFINIÇÕES

 Registro Eletrônico: ato registral nato digital estruturado assinado

digitalmente pelo titular da serventia, seu substituto legal ou escrevente

autorizado

 Extrato Eletrônico: documento nato digital estruturado, emitido a cada

Ato Registral, sobre o qual é aplicada Assinatura Digital do titular da

serventia, de seu substituto legal ou de escrevente autorizado e que

consolida informações extraídas:

a) da matrícula e seus respectivos registros e averbações, no caso do Registro

de Imóveis;

b) do registro e demais averbações do título ou documento, no caso do

Registro de Títulos e Documentos;

c) do registro e demais averbações da pessoa jurídica, no caso do Registro

Civil de Pessoas Jurídicas.



DEFINIÇÕES

 Título eletrônico: documento nato digital estruturado que

formaliza o negócio ou fato jurídico que será recepcionado pelos

registros públicos para a prática do Ato Registral, sobre o qual é

aplicada Assinatura Digital dos contratantes.

 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 das Matrículas Eletrônicas e

dos Registros Eletrônicos, bem como dos sistemas de emissão e

transmissão de certidões eletrônicas



INOVAÇÕES

 Recepção de Títulos e Documentos Eletrônicos –

XML e/ou PDF-A – diretamente ou pela Central

 Certidões Eletrônicas

 Escrituração Eletrônica

 Centrais Nacionais de Registradores

 Sistema Nacional de Gestão de Informações 

Territoriais – SINTER

 Cadastro Nacional de Garantias de Títulos e 

Documentos



INOVAÇÕES

 Código Nacional de Matrícula – Registro de Imóveis: CNS + 

MA + número ou CNS + X + número

a) Livro 2-RG – Ex.: 058693MA1000 - 058693MA1000R1

b) Livro 3-RAUX – Ex.: 058693X1000 - 058693X1000AV1

 Código Nacional de Matrícula – Registro de Títulos e 

Documentos: CNS + TD + número

Ex.: 058693TD1000 - 058693TD1000AV1

 Registro de Pessoas Jurídicas – em aberto

Deverá seguir a mesma lógica: 058693PJ1000 – 058693PJ1000AV1



PRAZOS DE TRANSIÇÃO
REGISTRO DE IMÓVEIS

 Indicador pessoal dos Lºs 2 e 3: mínimo de 30% até 24 meses,  

mínimo de 60% até 30 meses e 100% até 36 meses

 Indicador real das matrículas: 48 meses

 Escrituração eletrônica dos Lºs 2 e 3: 48 meses, facultada a 

antecipação

 Escrituração eletrônica dos Lºs 2 e 3 que não tenham sido 

objeto de ato registral: 60 meses – mensalmente em percentual 

correspondente a 10% do número de títulos protocolados

 Transcrições: imóveis serão inseridos no primeiro ato registral

 Imóveis originários de loteamentos e condomínios sem 

matrícula: 120 meses



PRAZOS DE TRANSIÇÃO

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE 

PESSOAS JURÍDICAS

 Não há prazos de transição informados ainda



CENTRAL NACIONAL

REGISTRO DE IMÓVEIS
I - Ofício Eletrônico;

II - Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora Online);

III - Certidão Digital;

IV - Matrícula Online;

V - Pesquisa Eletrônica;

VI - Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Protocolo);

VII - Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE);

VIII - Acompanhamento Registral Online;

IX - Monitor Registral;

X - Correição Online (Acompanhamento, controle e fiscalização); e

XI - Cadastro de Regularização Fundiária Urbana.

Link para acesso: http://www.registradores.org.br/



CENTRAL NACIONAL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E 

PESSOAS JURÍDICAS

I - Apresentação Eletrônica de Títulos;

II - Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE);

III - Acompanhamento Registral Online;

IV - Monitor Registral;

V - Correição Online (Acompanhamento, controle e fiscalização); e

VI - Pesquisa Eletrônica e Certidão Digital

Link para acesso: https://www.rtdbrasil.com.br/



CENTRAL NACIONAL

 Os Serviços de Registros Públicos deverão integrar a respectiva

Central Nacional, dentro dos seguintes prazos máximos:

I - Unidades com sede nas capitais dos Estados e no Distrito

Federal, dentro de noventa (90) dias;

II - Unidades com sede nos municípios com população igual ou

superior a 200 mil habitantes, ressalvada a hipótese do inciso I,

dentro de cento e vinte (120) dias; e

III - Unidades com sede nos demais municípios, dentro de cento e

oitenta (180) dias.



CÓPIA DE SEGURANÇA

 Cópias de segurança das Matrículas e Registros

Eletrônicos obedecerão aos requisitos de segurança de

norma específica da Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT) e será mantida na serventia, com

cópia adicional mantida em local diverso da serventia,

ou na central nacional compartilhada ou ainda em data

center homologado pela autoridade competente



LEITURAS RECOMENDADAS

 Minuta de Decreto do Registro Eletrônico versão 12/03/2014 –

“em construção” →

http://www.colegioregistralrs.org.br/associado_novaleideemolumento

s_lista.asp

 Provimento CG nº 42/2012 – Que dispõe entre outras coisas sobre 

a implantação do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis 

(SREI) e operação da Central Registradores de Imóveis → 

https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicac

ao.do?cdTipopublicacao=3&nuSeqpublicacao=109

 Provimento CG nº 11/2013 - Que dispõe entre outras coisas sobre 

requisitos para a recepção de documentos eletrônicos pelos 

registradores de imóveis → 

https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicac

ao.do?cdTipopublicacao=3&nuSeqpublicacao=118

http://www.colegioregistralrs.org.br/associado_novaleideemolumentos_lista.asp
https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopublicacao=3&nuSeqpublicacao=109
http://www.educartorio.com.br/docs_IIseminario/ConceitodeImovelRuralparaGeorreferenciamento_EduardoAugusto.pdf


LEITURAS RECOMENDADAS

 SREI - Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis - Antonio

Carlos Alves Braga Jr. → http://cartorios.org/2013/06/27/srei-

servico-de-registro-eletronico-de-imoveis/

 SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -

Antonio Carlos Alves Braga Jr. →

http://www.colegioregistralrs.org.br/noticia.asp?cod=10253

 Central Registradores de Imóveis – Flauzilino Araújo dos 

Santos → http://cartorios.org/2013/06/27/srei-servico-de-

registro-eletronico-de-imoveis/

http://cartorios.org/2013/06/27/srei-servico-de-registro-eletronico-de-imoveis/
http://www.colegioregistralrs.org.br/noticia.asp?cod=10253
http://cartorios.org/2013/06/27/srei-servico-de-registro-eletronico-de-imoveis/


LEITURAS RECOMENDADAS

 Registro Eletrônico: a nova fronteira do Registro 

Público Imobiliário – Sérgio Jacomino → 

http://arisp.files.wordpress.com/2010/11/registro-

eletrc3b4nico-parecer-irib.pdf

 Registro Público de Imóveis Eletrônico – Riscos e 

Desafios– Fernando Méndez Gonzáles, Des. Ricardo 

Dip e Sérgio Jacomino → 

http://www.colegioregistralrs.org.br/associado_novalei

deemolumentos_lista.asp

http://arisp.files.wordpress.com/2010/11/registro-eletrc3b4nico-parecer-irib.pdf
http://www.colegioregistralrs.org.br/associado_novaleideemolumentos_lista.asp


Contato:

Julio Cesar Weschenfelder 

Registros Públicos de Vera Cruz-RS

Fone 0XX5137181919

e-mail julio@weschenfelder.com.br

mailto:julio@weschenfelder.com.br


Mensagem

“Quando os ventos de mudança

sopram, umas pessoas levantam

barreiras, outras constroem

moinhos de vento”. Érico

Veríssimo


