
Ata nº 06 

 

6º Ciclo de Debates – “Café com Jurisprudência”. 
Tema: Registro de Títulos e Documentos 
Expositor: Leonardo Brandelli, Registrador de Jundiaí, SP. 
 

No dia vinte e um de junho de dois mil e treze, na sede da Escola 

Paulista da Magistratura, localizada na Rua da Consolação, 1483, 

primeiro andar, São Paulo/SP, foi realizado o Sexto Ciclo de Debates 

- “Café com Jurisprudência”, cujo tema proposto foi “Registro de 

Títulos e Documentos”. Compunham a mesa de debates e fizeram 

uso da palavra Leonardo Brandelli, Oficial do 2º Registro de Imóveis 

de Jundiaí (SP), Tânia Mara Ahualli, Juíza Assessora da Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Walter Rocha Barone, Juiz 

de Direito Substituto em 2º Grau do Tribunal de Justiça de São Paulo 

(teve de ausentar-se antes do término), Luís Paulo Aliende Ribeiro, 

Juiz de Direito Substituto em 2º Grau do Tribunal de Justiça de São 

Paulo (teve de ausentar-se antes do término), Sérgio Jacomino, 

Oficial do 5º Registro de Imóveis de São Paulo (compôs a mesa depois 

do início) e Antonio Carlos Alves Braga Júnior, Juiz Assessor da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo (compôs a mesa 

depois do início). 

Após os cumprimentos e apresentações iniciais, os debates 

desenvolveram-se a partir de alguns temas propostos por Leonardo 

Brandelli. Inicialmente, salientou-se que, considerando o disposto no 

Cód. Civil, art. 221, caput (fundamento material da publicidade do 

registro de títulos e documentos – RTD), seria de esperar que o registro 

de documentos tivesse uma importância maior; porém, o RTD, embora 

exista desde o final do séc. XIX, é ainda um desconhecido, inclusive 

dos registradores e exige maior estudo. 



A seguir, discutiu-se a eficácia da publicidade no RTD.  

Segundo Leonardo Brandelli, a eficácia real (= eficácia 

absoluta, erga omnes) e a oponibilidade dos direitos depende de 

publicidade; sem publicidade, os efeitos serão apenas inter partes; 

assim, sempre existiu, para o direito civil, a necessidade de um 

instrumento de publicidade. Além dos casos dos direitos reais, por 

conta da massificação da sociedade (que afasta a possibilidade de 

esperar por anuência prévia dos afetados e a utilidade da posse como 

instrumento de publicidade) vem aumentando o número de direitos 

obrigacionais com eficácia real (e. g., direito de preferência do locatário 

na locação imobiliária urbana). Todos os países, hoje, têm meios de 

publicidade, mais ou menos efetivos, mas no direito comparado há 

doutrinadores que chegam a afirmar que a única publicidade, hoje, é 

a publicidade registral. No direito brasileiro, o fundamento do RTD 

está no CC02, art. 221, caput (CC16, art. 135), e na LRP73, art. 127, 

I e par. único. Qualquer direito pode adquirir eficácia real mediante a 

publicidade do RTD (excluída a atribuição específica de outros 

registros). Não se trata de mera conservação, é publicidade 

declarativa, e dessa publicidade declarativa do RTD surgem a 

oponibilidade a terceiros e a “utilizabilidade” pelos terceiros de boa fé. 

Por exemplo, na locação de bem móvel não há traditio; Brandelli usa 

a expressão tradição como sinônimo, apenas, de transferência do 

domínio mobiliário), mas há transferência de posse; esse é um caso 

típico em que a posse em si mesma não basta para dar publicidade, o 

que faz necessária a publicidade declarativa (e não conservatória) do 

RTD. Segundo o LRP73, art. 127, par. único, até mesmo os atos 

jurídicos celebrados por instrumento público também são registráveis 

com fins declaratórios (e não conservatórios), na opinião de Brandelli. 

A publicidade residual do RTD não é sinônimo de publicidade 

conservativa. A LRP73, arts. 127 e 129, não é taxativa (LRP73, art. 

127, I, e CC02, art. 221, caput, são tipo aberto). No Brasil não é 



possível separar um registro de imóveis de um registro de bens móveis, 

pois há direitos mobiliários inscritos no RI (e. g., penhor mercantil) e 

imobiliários inscritos no RTD (e. g., arrendamento rural); dessa forma, 

não está certo dizer que o RTD se destine à inscrição de direitos 

mobiliários. A atribuição territorial do RTD deve ser respeitada (CC02, 

art. 1.361; LRP73, arts. 130). Quanto a suas espécies, a publicidade 

no RTD pode ser (a) típica, ou seja, declarativa (art. 127, II a VI, e 129, 

I-IX); residual, também declarativa (art. 127, I e par. único); ou 

conservativa (art. 127, VII). Na opinião de Brandelli, aqui se incluiria 

qualquer documento, ainda que tivesse ingresso em outras espécies 

de registro (não é essa a opinião da Corregedoria Geral da Justiça). 

Está hoje superada a interpretação que se quis dar ao CC16, art. 136, 

como se aí se previsse mera autenticação de data ou, quando muito, 

de conteúdo (opinião, por exemplo, de Carvalho Santos, combatida por 

Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. 3, 3ª ed., p. 373). 

Na época, o assunto foi bem examinado por Miguel Maria de Serpa 

Lopes (Tratado dos Registros Públicos, 6ª ed., vol. II, p. 75-77). 

Encerrada essa primeira exposição de Brandelli, interveio 

Sérgio Jacomino, salientando que tanto a publicidade de direitos 

mobiliários é necessária, que o próprio Estado organiza certos 

“registros” (como o do Detran); segundo Jacomino, o problema do 

RTD é o da territorialidade, porque a definição legal do domicílio como 

elemento definidor da competência registral não é suficiente para 

informar, com clareza, onde o título ou o documento foi registrado. 

Neste passo Brandelli pergunta se o “registro” do Detran é jurídico, 

ou se é semelhante ao cadastro; ademais, diz Brandelli que o problema 

da territorialidade é bom, porque o domicílio das partes é um conceito 

jurídico bastante claro, que pode ser descoberto por quem tenha 

interesse nisso. Paulo Roberto de Carvalho Rêgo, registrador de 

títulos e documentos, salienta a necessidade de uma centralização, 

talvez não na antiga forma de distribuição, e sim em centrais de 



informação atreladas aos cartórios; acrescenta que um representante 

da Febraban certa vez lhe disse que não usava o RTD porque, depois, 

não achava a informação. Sérgio Jacomino faz aparte, informando 

que as empresas que exploram informação abandonaram o conceito 

do domicílio das partes, para usar um número único de identificação 

do objeto, como no caso do Detran (número do chassi ou da série). 

Paulo Rêgo menciona que o Detran pode atuar porque há lei, e 

menciona que o RTD já coloca uma identificação específica do objeto, 

não exigida em lei, para localizar, por aí, uma cadeia de transmissão. 

Patrícia Ferraz, registradora de imóveis, diverge apenas num ponto, 

que a posse não é mecanismo de publicidade, mas somente os 

registros; no caso da territorialidade, destaca dois aspectos: (a) a 

territorialidade não se aplica a registros que se destinem somente à 

conservação de documentos, porque muitas vezes a opacidade (a não 

produção de efeito) é desejada pela parte, que só tem em vista a mera 

conservação (por exemplo, alguém pode ter interesse em registrar sua 

declaração de imposto de renda, apenas para conservação, mas sem 

que ninguém tenha conhecimento dela; ela, registradora, não teria 

interesse em fazê-lo em São Paulo, onde é provável que muita gente, 

nos RTDs, a conheça); (b) a territorialidade tem de ser considerada à 

luz dos efeitos que se pretenda obter (por exemplo, não faz sentido que 

imobiliárias e administradoras terminem por definir onde se deva 

registrar alguns documentos. Leonardo Brandelli defende a 

territorialidade também na publicidade conservatória. Paulo Rêgo 

frisa que, segundo expressa disposição de lei, mesmo para a 

conservação é necessário observar a atribuição pelo domicílio das 

partes; as administradoras e imobiliárias não são partes nos negócios, 

de modo que o domicílio delas não pode influenciar na definição da 

atribuição do RTD competente. José Henrique Ferreira Xavier, 

registrador de imóveis, salientou o problema de associações de 

moradores e condomínios, que querem registrar certos atos no RTD, 

quando o correto seria no RI; na opinião de Brandelli, para 



conservação se admite o registro do RTD, ainda que seja da atribuição 

de outros registros (e. g., compromisso de compra e venda); Jacomino 

salienta que muitas vezes se usa o registro para conservação, por 

exemplo, para burlar a lei (fugir de tributação, busca de opacidade 

etc.) e dar aparência de regularidade para atos (e. g., obter CNPJ), daí 

a razão pela qual a Corregedoria tem uma visão restritiva acerca do 

assunto. Paulo Rêgo lembra que há vários registros do RTD que não 

são residuais, e sim típicos; não se pode tomar a parte (= o registro 

residual) pelo todo (= toda a atividade do RTD, na qual se inclui o 

registro que não é típico); parece a Paulo Rêgo, a partir dessa 

observação, a restrição no registro residual não pode, assim, atingir o 

registro que não é típico; recorda que há decisão do juiz Gustavo H. B. 

Marzagão no sentido de que o registro em RTD para mera conservação 

acolhe todas as hipóteses possíveis; quanto as atas de condomínio 

regular, não há problema em registrar, para conservação, as atas de 

condomínio; contudo, como saber se o condomínio é regular? O oficial 

do RTD não tem como exigir a matrícula para verificar se o condomínio 

é regular ou não, inclusive porque nada impede que o condomínio, no 

futuro, venha a regularizar-se; defende Paulo Rêgo, portanto, que se 

faça, sem dificuldades, o registro de atas de assembleia condominial. 

A seguir, Leonardo Brandelli expôs o problema da invasão da 

atividade do RTD pelos tabeliães. A ata notarial estaria invadindo a 

área do RTD? A ata notarial tem escopo diverso do RTD. Para 

Brandelli, “publicidade” notarial não é tecnicamente publicidade; 

para Brandelli, o notário não gera publicidade no sentido técnico da 

palavra. No direito brasileiro só se permite ata de presença, que é ata 

notarial típica (o tabelião capta algo pelos sentidos e transpõe-no para 

suas notas). Não pode invadir competência de outro oficial público. 

Não se admitem atas de: (a) notificação (LRP73, art. 160); (b) de 

depósito (para guardar algo, como um arquivo ou uma coisa, que ficam 

em poder do tabelião; cf. Lei 8.935/94, art. 27: o tabelião não pode ser 



parte em contrato de depósito, e continuar a instrumentar); (c) de 

registro (= arquivamento, integração de documentos ao protocolo 

notarial; protocolo, aí, como conjunto de livros e classificadores) de 

documentos, o que é atribuição do RTD (ata de protocolização); (e) de 

autenticação: o RTD não pode autenticar cópias, mas pode registrar e 

passar certidões, o que é coisa diversa. Esses equívocos decorrem da 

má adoção do direito estrangeiro (provavelmente, direito hispânico), e 

são ilegais no direito brasileiro. 

Sobre esse segundo ponto foi levantado o problema da ata sobre 

o conteúdo de página da internet. Brandelli concorda que isso é ata 

de presença (= é regular). Paulo Rêgo menciona que em certos Estados 

federados há muita invasão de competência do RTD: um tabelião de 

MG constata a regularidade de plantas da Petrobrás e põe à disposição 

do cliente um CD com essas plantas em anexo, para utilização; a ata, 

aí, está substituindo o registro no RTD. Brandelli menciona que leu 

uma dissertação de mestrado na qual foi referido um livro segundo o 

qual seriam cabíveis, no direito brasileiro, uma série de atas notariais, 

permitidas no direito espanhol, mas incabíveis no direito brasileiro, 

como as mencionadas. 

Prosseguindo, Leonardo Brandelli discorreu sobre o valor 

probatório da certidão de RTD (terceiro ponto de sua apresentação). 

Segundo Brandelli, o valor da certidão de RTD é o mesmo do original 

(LRP73, art. 161). Certidão é documento originário (extraído do 

original), que tem o mesmo valor da original. Somente documentos 

originais são títulos, segundo o entendimento de São Paulo. Certidão 

não se confunde com cópia autenticada, que é cópia (embora com a fé 

pública de que corresponda ao original), mas não é documento 

originário, porque extraída de documento que não integra o protocolo 

notarial (cópia autenticada de um traslado não tem o mesmo valor que 

o próprio traslado, que é originário, embora original seja o livro). Por 

fim, discorreu Brandelli sobre um quarto ponto: os documentos 



eletrônicos no RTD. O documento eletrônico é documento em outra 

mídia que não o papel; Parece possível já o RTD registrar porque há 

regulamento para tanto (MP 2200/2001, ISSO/IEC 17799:2005; 

Humberto Theodoro Júnior, Comentários ao Novo Código Civil, v. III, 

t. II, p. 495 e segs.). O IRTPJ Brasil tem começado um trabalho de 

prestação de serviços eletrônicos, dentro da competência legal, de 

acordo com a regulamentação adequada ao documento eletrônico, o 

que a Brandelli parece impossível. A CGJ-SP tem de tomar a frente na 

regulamentação do assunto. 

Sobre o terceiro e o quarto pontos, Alves Braga Júnior salienta 

que o documento eletrônico é documento, hoje com regulamentação 

legal, e não meramente privado. O problema, hoje, é a transição de 

mídia: o original em papel num mundo que funciona em mídia 

eletrônica. O documento digitalizado, mesmo com certificado digital, 

ou mesmo por meio de tabelião, não se torna documento original. 

Jacomino acredita que a pública-forma vai ser ressuscitada de 

alguma maneira. Para Jacomino, a certidão do RTD tem o mesmo 

valor probante que o original (original = livro do RTD), e não do 

documento particular a que o livro alude; não é esse o caso do traslado 

do tabelião, que espelha o livro. Paulo Rêgo entende que a LRP73, art. 

161, não faz essa distinção. Jacomino diz que o original não é o 

documento, mas o livro. Paulo Rêgo afirma que essa distinção é 

exclusiva de Jacomino. 

Vale notar que, durante sua exposição, Brandelli mencionou, 

em particular, a seguinte bibliografia: Clóvis do Couto e Silva (A 

obrigação como processo), Emilio Betti (Teoria Generale del Negozio 

Giuridico), Mario Julio de Almeida Costa (Direito das Obrigações), 

Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, tomo 3), Serpa Lopes. 

(Tratado de Registros Públicos) e Teresa Negreiros (Teoria do contrato: 

novos paradigmas). 



Após os agradecimentos finais, a reunião se encerrou ao meio-

dia. 

Eu, Josué Modesto Passos, Juiz de Direito Auxiliar da Capital, 

redigi. 


