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No dia vinte e seis de outubro de dois mil e doze, na sede da 

Escola Paulista da Magistratura, localizada na Rua da Consolação, 

1483, primeiro andar, São Paulo/SP, foi realizado o Quinto Ciclo de 

Debates - “Café com Jurisprudência”, cujo tema proposto foi 

“Normas de Serviço – Registro de Imóveis”. Compunham a mesa 

de debates e fizeram uso da palavra Ricardo Henry Marques Dip, 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

Sérgio Jacomino, Quinto Oficial de Registro de Imóveis da Capital, 

Flauzilino Araújo dos Santos, Primeiro Oficial de Registro de 

Imóveis da Capital, Luís Paulo Aliende Ribeiro, Juiz Substituto em 

2º Grau, Tânia Mara Ahualli, Juíza Assessora da Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de São Paulo. 

Após os cumprimentos e apresentações iniciais, os debates se 

desenvolveram a partir dos seguintes temas: a) extensão da 

independência e liberdade dos Notários e Registradores; b) 

competência para regulamentar a Lei 11.977/2009; c) registro 

eletrônico e permanência dos livros registrais. 

Ricardo Henry Marques Dip, sobre o tema da independência e 

liberdade dos notários e registradores, considerou que não existe 

independência jurídica sem limitação de alguém. Afirmou que, para o 

bem do serviço, deve haver uma tendência à uniformidade 

consensual, pois se pendermos para uma independência subjetiva 

chegaremos a um resultado insustentável, à arbitrariedade. 

Esclareceu que o Poder Judiciário tem a missão de fiscalização dos 

serviços notariais e registrais e, se observar uma anarquia 

interpretativa, terá de buscar uma solução ou abdicar de fiscalizar. 



Refletiu que neste momento de alteração das Normas de Serviço, 

deve-se pensar os reflexos que uma liberdade mal-entendida pode 

acarretar. Esclareceu que a função dos Notários e Registradores é 

para o bem público e que não deve haver caprichos individuais. 

Flauzilino Araújo dos Santos disse que a jurisprudência vem 

afirmando que óbices que não causam nulidades registrais não 

podem ser exigidos pelo registrador. Na prática, o que se observa é 

que muitas situações não deveriam ser objeto de processo 

administrativo, de suscitação de dúvida. Considerou que a liberdade 

do Registrador na interpretação das leis e princípios deve ser sempre 

observada. Mencionou que muitos Registradores não se sentem 

confortáveis com algumas interpretações que admitem o acesso do 

título ao registro. Esclareceu que a qualificação é tarefa jurídica que 

está presa à legalidade e juridicidade, e que conjecturas pessoais, 

assim como construções de ordem moral, não estariam dentro dessa 

linha em que o Registrador pode trafegar na qualificação de um 

título. Óbices que as Normas de Serviço não impõem não devem ser 

opostos pelo Registrador. Acrescentou que foi feita uma proposta de 

alteração das Normas de Serviço, que traz essa ideia do 

reconhecimento da qualidade do Registrador como profissional do 

Direito, para que a qualificação registral seja empreendida de forma 

mais confortável por ele. Além disso, mencionou que referida 

alteração estabelece que os Oficiais gozam de independência jurídica 

no exercício de suas funções, e somente podem ser responsabilizados 

se agirem com dolo ou culpa. Concluiu que deve haver a separação 

da responsabilidade civil da responsabilidade administrativa. 

Com relação ao segundo tema trazido para debates - 

competência para regulamentar a Lei 11.977/2009 - várias 

considerações foram feitas pelos membros da mesa e pela plateia 

presente. 



Sérgio Jacomino ilustrou seu posicionamento (cf. texto em 

anexo). Defendeu que o órgão competente para regulamentar a Lei 

11.977/09, que trata do Registro Eletrônico, é o Poder Judiciário. 

Justificou seu entendimento a partir da interpretação de alguns 

dispositivos constitucionais, legais e normativos, tais como: a) art. 

103-B, § 4º, incisos I e III da Constituição Federal, segundo o qual 

confere ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação 

administrativa do Poder Judiciário e o poder de expedir atos 

regulamentares no âmbito de sua competência, incluindo dentre 

suas atribuições os órgãos prestadores de serviços notariais e de 

registro; b) art. 103-B, § 2º da Constituição Federal, que estabelece 

competência regulamentar ao Conselho Nacional de Justiça 

enquanto não entra em vigor o Estatuto da Magistratura; c) art. 4º, 

inciso XXX do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, 

que atribui competência ao Plenário daquele órgão para desenvolver 

cadastro de dados com informações geradas pelos órgãos prestadores 

de serviços judiciais, notariais e de registro. Sobre esse artigo, 

considerou que há uma aparente contradição em relação à Lei 

11.977/09, que cometeu a responsabilidade ao Registro de Imóveis 

para organizar o registro eletrônico, bem como um cadastro que 

servirá de base para a Administração Pública Federal; d) art. 8º, 

inciso X e XX do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, 

que estabeleceu competência ao Corregedor Nacional de Justiça para 

expedir recomendações, provimentos e outros atos normativos 

destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder 

Judiciário e seus serviços auxiliares, e dos serviços notariais e de 

registro; e) art. 154, parágrafo único e art. 659, § 6º do Código de 

Processo Civil, que atribuíram aos Tribunais competência para 

disciplinar alguns atos próprios do Registro de Imóveis no 

relacionamento com o próprio Poder Judiciário. Afirmou que em São 

Paulo temos a penhora online, que foi regulamentada pelo Tribunal 

de Justiça, por meio da Corregedoria Geral da Justiça; f) art. 30, 



inciso XIV da Lei 8.935/94, que estabelece dever dos Notários e 

Registradores de observância das normas técnicas estabelecidas pelo 

juízo competente; g) arts. 16 e 18 da Lei 11.419/06, que trata do 

processo judicial e estabelece que os livros cartorários e demais 

repositórios dos órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados e 

armazenados em meio totalmente eletrônico e que a regulamentação 

da lei é de competência dos órgãos do Poder Judiciário. Afirmou, 

diante desses dispositivos, a competência do Poder Judiciário para 

regulamentar e disciplinar os dispositivos da Lei 11.977/2009. Além 

disso, elencou algumas resoluções e provimentos expedidos pelo 

Conselho Nacional de Justiça e afirmou que há efetivamente uma 

iniciativa por parte deste órgão no esclarecimento de regras gerais 

aplicáveis a todo serviço notarial e registral do país. Tratou 

especificamente sobre a Lei 11.977/2009 e afirmou que o art. 37, 

que estabelece a necessidade de regulamentação, cuida dos serviços 

de registros públicos e não da Administração Pública. Esclareceu que 

não compete ao Poder Executivo instituir o registro eletrônico e que o 

regulamento cabe ao Poder Judiciário. 

Ricardo Henry Marques Dip também se manifestou acerca 

desse tema e afirmou que para dar cumprimento às leis, na lacuna 

de decreto regulamentar, poderia o Poder Judiciário ter essa 

competência. Considerou que a Constituição Federal estabelece 

competência ao Presidente da República para expedir decretos 

regulamentares de leis de competência privativa da União. Asseverou 

que, apesar de não haver amparo constitucional, a matéria poderia 

ser provisoriamente objeto de regulamentação pelo Poder Judiciário. 

Concluiu que, transitoriamente, enquanto não houver decreto 

regulamentador expedido pela autoridade competente, deve o Poder 

Judiciário cumprir a lei, mas se editado o decreto competente, este 

passará a ter vigência. Diferenciou duas situações de 

regulamentação: leis que não dependem de decreto regulamentador 



e, para elas, nada impede regulamentação pelo Poder Judiciário, sem 

usurpar a função do decreto; por outro lado, se a lei depender de 

complemento, haveria usurpação de competência se editado 

regulamento pelo Poder Judiciário. No primeiro caso, evitaria a falta 

de uniformidade, pois não tendo um modelo trazido pelo Poder 

Judiciário, cada Cartório de modos diversos. Concluiu que os 

critérios de aplicação de uma lei autoaplicável podem ser 

estabelecidos pelo Poder Judiciário.  

Luís Paulo Aliende Ribeiro afirmou que há muitos pontos em 

uma lei que independem de regulamentação e, neste campo, por 

força do art. 236 da Constituição Federal, seguido por outros 

dispositivos legais, os atos de regramento do serviço notarial e 

registral devem ser providenciados pela parcela do Estado incumbida 

de regular o serviço, qual seja, o Poder Judiciário. Observou que, 

com relação ao registro eletrônico, na parte geral da lei haveria 

necessidade de decreto do Presidente da República, mas tudo aquilo 

que for relativo à forma de trabalhar deveria ser normatizado pelo 

Poder Judiciário, que em âmbito nacional se dá pelo Conselho 

Nacional de Justiça e, em âmbito estadual, pelos Tribunais de 

Justiça dos Estados. Considerou que o artigo 84, inciso IV da 

Constituição Federal muitas vezes é descumprido pela própria 

Administração Pública Federal e exemplificou dizendo que as 

agências reguladoras regulamentam várias atividades sem que haja 

um decreto expedido pelo Chefe do Executivo.  

Flauzilino Araújo dos Santos teceu considerações sobre a 

regulamentação do registro eletrônico e afirmou que embora o art. 37 

da Lei 11.977/2009 estabeleça a necessidade de regulamentação, os 

artigos seguintes apontam quais são os requisitos para o 

funcionamento do registro eletrônico: atender aos requisitos da ICP-

Brasil e da arquitetura E-Ping que já estão estabelecidos e 

publicados. Acrescentou que o art. 39 é explícito no sentido de que a 



implantação do registro eletrônico deve ser feita no prazo de cinco 

anos, a contar da publicação da lei, e não de eventual decreto, e, por 

isso, a regulamentação pelo Poder Judiciário não poderá se afastar 

do que já está estabelecido na lei.  

Os presentes foram ouvidos e questionados sobre a quem 

compete essa regulamentação. Houve quem entendesse que compete 

ao Poder Judiciário e essa posição foi justificada afirmando-se que o 

decreto do Presidente da República tem natureza de ato 

regulamentar, e os atos regulamentares do Poder Judiciário, segundo 

decisão do Supremo Tribunal Federal, têm força de lei, e como o 

Poder Judiciário regula os serviços extrajudiciais, diante do art. 236 

da Constituição Federal, essa regulação pelo Judiciário teria mais 

força que o decreto presidencial. No mesmo sentido, foi mencionado 

que quando o art. 84, IV da Constituição Federal diz que compete ao 

Presidente da República editar decretos, deve-se entender que 

compete à autoridade maior, ao chefe de determinado serviço, e, no 

presente caso, a autoridade maior é o Poder Judiciário. Em sentido 

contrário, entendeu-se que há usurpação de competência do Poder 

Executivo a regulamentação por órgãos do Poder Judiciário. O Poder 

Judiciário tem função fiscalizatória e não pode ser um órgão 

legiferante. 

Com relação ao terceiro tema foi debatida a questão da 

segurança, perpetuidade e garantia do registro eletrônico e a 

necessidade de manutenção dos livros registrais. 

Flauzilino Araújo dos Santos teceu considerações sobre o 

registro eletrônico e afirmou que há a desmaterialização total do 

procedimento registral, o que levaria à substituição do papel por 

registros eletrônicos. Informou que estão sendo feitos estudos por 

várias entidades especializadas e em todos eles não se encontrou 

nenhuma afirmação que garanta que esse repositório eletrônico ou a 



criptografia utilizada não serão quebrados. Propõe que, até que 

avanços tecnológicos sobrevenham, devem ser mantidos os livros 

registrais. Acrescentou, ainda, que tem mais medo de um desastre 

eletrônico do que de um desastre causado por água ou fogo e que, 

por isso, a gestão de documentos eletrônicos deve seguir padrões já 

estabelecidos. Afirmou que precisamos inserir carimbo de tempo, já 

homologado pelo IPI, mas essa tecnologia é muito cara. Concluiu 

dizendo que substituir papel ou microfilme por digitalização 

demanda tecnologia necessária, que é muito cara. 

Sergio Jacomino teceu considerações sobre o art. 40 da Lei 

11.977/2009, que estabelece que serão definidos em regulamento os 

requisitos quanto a cópias de segurança de documentos e de livros 

escriturados de forma eletrônica. Esclareceu que, no âmbito da 

Administração Pública, quem cuida da gestão documental, incluindo 

os documentos eletrônicos, é o CONARQ (Conselho Nacional de 

Arquivos) e não o Poder Executivo. Entende que deve haver um 

regulamento do Poder Judiciário em parceria com o CONARQ, que 

estabeleça padrões de segurança. Declarou que as Normas de 

Serviço da Corregedoria, no Capítulo XX, também cuidam dos 

documentos eletrônicos, mas que nelas deveria haver um maior 

detalhamento sobre o tema. Considerou que os livros registrais 

devem continuar a existir ao lado dos registros eletrônicos, pois não 

há segurança ou garantia de que tais registros sejam perenizados. 

Acrescentou, ainda, o alto custo da atualização e manutenção do 

sistema eletrônico. Concluiu dizendo que os livros tradicionais não 

foram abolidos; que o registro eletrônico é um sistema híbrido; que 

há uma diferença entre digitalização, digitação e documento 

eletrônico. Conceituou documentos natodigitais, esclarecendo que 

são aqueles que se originam em meio eletrônico e mantêm-se dessa 

forma.  



Ao final dos trabalhos, procurou-se concluir os debates e 

Sergio Jacomino propôs uma posição intermédia, no sentido de que 

enquanto não houver regulamentação por parte do Poder Executivo, 

deve-se avançar, em nome da sociedade, por uma melhor prestação 

de serviços e, nesse contexto, caberá ao Poder Judiciário 

regulamentar. Afirmou que há necessidade de regulamentação 

visando a uma gestão adequada em relação aos documentos, para 

que se evite a perda de acervos, por exemplo, no caso de um 

incêndio. Por fim, lançou uma questão: o que o registro publica? 

Para isso, propôs que houvesse uma reflexão sobre o artigo 194 da 

Lei de Registros Públicos, que estabelece que o título de natureza 

particular, apresentado em uma só via, será arquivado em Cartório, 

fornecendo o Oficial, a pedido, certidão. Nesse aspecto, afirmou que o 

registro de título se converteu em registro de documento e que a 

possível razão para a retenção desse título seria para fins de 

fornecimento de prova. Ricardo Henry Marques Dip declarou-se 

satisfeito em ver os Notários e Registradores lutarem pelas leis que 

cuidam de seus interesses institucionais. Falou sobre o livro de 

Francisco José de Oliveira Viana, intitulado Instituições Políticas 

Brasileiras, segundo o qual não basta colocar na Lei a letra “I” e a 

letra “L”, em maiúsculo, para que igualdade e liberdade existam na 

sociedade. Luís Paulo Aliende Ribeiro convidou a todos para os 

próximos encontros, que se darão nos dias 09 e 30 de novembro e 07 

de dezembro, e também para a Bienal de Jurisprudência, que 

ocorrerá nos dias 22 e 23 de novembro. 

 

Eu, Mariana Undiciatti Barbieri Santos, Oficial de Registro 

Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de 

Ribeirão Bonito/SP, redigi. 

 



 


