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Resumo 
Carta dirigida aos diretores, conselheiros e membros do Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil. Neste pequeno documento, são expostas as propostas preliminares para o Instituto.  
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PROJETO BIÊNIO 2019-2020 
 

I - Apresentação. 

Nós realizamos uma ação saneadora no IRIB nos últimos dois anos. Com pouca 
visibilidade, tomamos inúmeras medidas internas voltadas ao interesse dos colegas 
registradores sem que, contudo, se pudesse dar a devida publicidade. E isso por diversas razões. 
Foi uma atuação voltada para dentro do Instituto em que as decisões naturalmente não 
puderam ser veiculadas ao público externo. 

O IRIB experimentou ao longo dos últimos anos uma espécie de crise de identidade. 
Hesitamos entre dois caminhos: aprofundarmo-nos no veio acadêmico, técnico, de estudos, que 
sempre foi a marca essencial do Instituto, ou investirmos na senda da representação política. 
São duas frentes respeitáveis. Muitos de nós trabalhamos arduamente para não deixar o barco 
à deriva tentando abarcar ambas. 

Além disso, há inúmeras tarefas a realizar. Uma delas, talvez a mais essencial, é colocar o 
Registro de Imóveis brasileiro no mundo digital. A isso temos nos dedicado há muito, antes 
mesmo de assumirmos a presidência do IRIB. A esse tema nos voltamos iterativamente ao longo 
dos últimos dois anos e a ele devemos retornar com energia redobrada no próximo biênio.  

Este é um momento crucial para o Registro de Imóveis brasileiro. Muitos são os 
obstáculos, internos e externos, que se antepõem no caminho de concretização do SREI e do 
ONR. 

Peço aos colegas um minuto de reflexão para saber se devemos marchar juntos para um 
próximo biênio ou se devemos compor com as tendências de renovação gremial que certamente 
surgirão nos próximos dias e de que já há notícias. 

Este documento é um passo inicial que deve culminar numa decisão a ser tomada até a 
primeira semana de dezembro.  

Peço a sua atenção, caros colegas registradores e registradoras. 

II – Modelo gerencial e de governança institucional 

Muitos sabem da minha resistência ao modelo desenhado no estatuto social do IRIB que 
é o de presidencialismo. A figura estatutária goza de um protagonismo quase imperial que já 
não se quadra com os novos tempos. Pior ainda é o modelo de Conselho Deliberativo composto 
de vice-presidências, nominata cata às pressas no afogadilho das eleições e que não guardam 
um vínculo orgânico, íntimo, com o Instituto. 

A governança colaborativa se apresenta agora como modelo de gestão afinada com os 
novos tempos. Mais do que nunca é preciso criar um arco de apoio político-institucional que nos 
dê um suporte concreto, efetivo, real, emprestando organicidade e vitalidade ao IRIB.  

Por essa justíssima razão pedi que uma comissão especial se dedicasse ao tema da 
reforma estatutária. Penso que devemos decidir como queremos a direção e como concebemos 
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o arco político com o qual poderemos contar no próximo biênio. Os estudos avançam e a 
aprovação do novo marco institucional do IRIB ficará para a próxima gestão. 

Deixo aqui registrado meu impulso: menos centralismo decisório e diretivo e mais 
participação e colaboração! Somente me disponho a integrar uma nova gestão nessas 
condições. 

III – Quem somos e o que queremos 

Quem somos nós? O que representamos? O que queremos? Representamos um grupo 
homogêneo? É possível “construir pontes”? Como superar esse mar abissal que nos separa em 
ilhas de excelência e de carências? 

Viemos navegando com o apoio de um núcleo-duro. Penso que devemos nos abrir para 
outras influências e expectativas. São Paulo é o epicentro econômico do país e naturalmente 
atua com o protagonismo que lhe cabe. Todavia, São Paulo não é o Brasil e o projeto de um 
registro do futuro não pode prescindir da colaboração efetiva de outros centros ou núcleos 
locais ou estaduais de interesses corporativo e institucional.  

Quem vamos atrair para o núcleo-duro da próxima gestão? Como compor uma nova 
chapa? 

Na minha percepção, algo novo e inesperado aconteceu com o Comitê Pró-SREI criado a 
latere do próprio IRIB. É preciso atrair esse movimento para o centro decisório, aliando o 
impulso de renovação, próprio dos jovens registradores, com a experiência dos veteranos. 

IV – Somos uma chapa? Sou candidato? 

Percebi que ao longo dos últimos anos houve uma agregação política consistente e uma 
adesão às ideias basais da atual gestão. Hoje somos um grupo coeso e afinado política e 
institucionalmente. Como construiremos uma nova chapa? O faremos com o mesmo arco 
político? Quem pode achegar-se? Quem pode partir? (Penso que é perfeitamente 
compreensível e respeitável querer retirar-se do ambiente corporativo). 

Muitos me indagam com insistência se sou candidato e se disputaria as próximas eleições 
como cabeça de chapa. Respondo-lhes com muita franqueza: SIM, atrevo-me a esse sacrifício, 
se e somente se for possível um novo desenho político-institucional.  

É preciso refletir um pouco antes de tomarmos uma decisão acerca desse tema delicado. 

Sou uma referência para muitos registradores, reconheço. Entretanto, represento, de 
modo muito nítido, um obstáculo para a composição de certos interesses políticos. Minha figura, 
de modo emblemático, pode levar a repetição de conflitos que ao final e ao cabo obstaculizam 
ou dificultam o desenvolvimento do projeto ONR-SREI. Não é novidade que ao longo dos últimos 
anos venho colecionando antipatias, quando não ameaças concretizadas em ações penais e 
vilezas do gênero.  

Tenho me dedicado a refutar energicamente a ideia, equivocada a meu juízo, de que o 
desenvolvimento do registro de imóveis eletrônico se obliterou ou claudicou em virtude de 
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divergências de caráter estritamente pessoal e de antagonismos que vicejam em ambiente de 
grandes vaidades. Não! O que se viu foi um embate político cuja ignição pode ser identificada 
nas propostas e ideias divergentes que nascem naturalmente no interior da própria categoria. 
Divergimos no campo das ideias, mas, não raro, o que se viu foi uma guerra de narrativas 
financiada por vultosos recursos econômicos e por um discurso de autoridade que sempre pesa 
como uma nódoa e que afasta os colegas e impede o franco entendimento. A verdade é que 
ninguém tolera lidar com conflitos como os que se sucederam nos últimos anos. Muito menos 
eu... 

Precisamos reconhecer que este não é um momento de acirrar conflitos. Pensem nisso. 
Se uma composição for possível, se a agregação de novos valores ao lado de representantes da 
tradição registral é viável, prefiro-as a assumir, de peito aberto, um novo período de 
conturbadas disputas. Sei que elas se manterão, não tenham dúvida, assim como meus pares 
não devem hesitar diante da constatação de que a Política ainda é o meio civilizado de sublimar 
e resolver conflitos. Vamos seguir o debate político e institucional, enfrentando, com 
argumentos racionais, a onda de pós-verdade que infelizmente assolou a sociedade e as 
instituições. O nosso meio não está alheio a tudo isso.  

Em conclusão, devo dizer que aceito o desafio, mas gostaria de firmar antes uma carta-
compromisso com todos os demais membros da chapa e simpatizantes e definir, formalmente, 
quais serão nossas responsabilidades numa administração que auguro seja compartilhada e 
colaborativa. 

Agradeço o apoio generoso que me têm devotado, a mim e às ideias que vimos 
defendendo lado a lado. Incito-os à reflexão e clamo por sua decisão acerca dos próximos 
passos. O tempo urge. 

Atenciosamente, 

São Paulo, 13 de novembro de 2018. 

SÉRGIO JACOMINO 
Presidente 

  

http://www.registrodofuturo.com.br/
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PROJETO BIÊNIO 2019-2020 
 

I - Apresentação. 

A Carta à Diretoria supra introduziu uma série de problemas que antevimos para dar seguimento 
à nossa administração à frente do IRIB.  

O prazo fatal (3/10) para apresentação de novas chapas transcorreu in albis. Não houve chapas 
inscritas, o que nos leva a refletir sobre os próximos passos. 

Para darmos seguimento ao projeto do IRIB, reuni neste documento algumas ideias que foram 
objeto de cogitação entre os membros do NEAR – Núcleo de Estudos Avançados do Registro de 
Imóveis eletrônico. Disponibilizo-as aqui, esperando despertar o interesse dos colegas e 
preparando a pauta para uma reunião de diretoria que penso deva ocorrer o mais brevemente 
possível. 

O texto deve ser considerado uma proposta preliminar, carecedora de maior desenvolvimento. 
Rogo aos participantes dessa jornada que possam acrescentar o que lhes pareça adequado e 
necessário nesta quadra institucional.  

II SREI – etapas de desenvolvimento 

Vamos dar seguimento à POC (prova de consistência) do SREI, conduzida pela eng. Adriana Unger 
e pela Gerente de Projetos Nataly Cruz, com as seguintes iniciativas: 

ROADMAP. Definição um roadmap (roteiro) dos módulos que serão desenvolvidos conforme 
prioridade e estratégia do IRIB. É preciso um planejamento estratégico, envolvendo o Comitê Pró-
SREI. 

POC-SREI - Documentação. Divulgação da documentação produzida e promoção de ampla 
divulgação dos resultados atingidos pela POC-SREI por meio de webinars1. Há, ainda, alguns 
aspectos relevantes para definir – como dicionário de dados, metadados, interoperabilidade, etc. 
Além disso, objetiva-se atrair registradores interessados na matéria para nos emprestar sua 
expertise e conhecimento. 

NEAR-Lab. Núcleo técnico. Estabelecimento no IRIB o Núcleo Técnico de Desenvolvimento do 
Registro de Imóveis eletrônico - Near-lab. Para a constituição deste núcleo há necessidade de 
definir as formas de custeio e financiamento. Pensamos contratar profissionais da área de 
tecnologia para desenvolvimento de ferramentas e soluções tecnológicas (Apps) de apoio às 
atividades dos registradores.  

ONR – integração das centrais. Definição de políticas de governança e desenvolvimento do ONR. 
A sociedade reclama uma solução coordenada e harmônica por parte dos registradores de todo 
o país. As centrais são órgãos descoordenados e disfuncionais e sofrem ataques coordenados2. 

                                                           
1 https://pt.wikipedia.org/wiki/Webinar  
2 V. JACOMINO. S. Subdelegação de funções e a subversão do sistema registral e notarial. IN São Paulo: 
Observatório do Registro, 2018, acesso: https://cartorios.org/2018/09/15/subdelegacao-de-funcoes-e-
a-subversao-do-sistema-registral-e-notarial  

http://www.registrodofuturo.com.br/
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A presidência do IRIB tem sido contatada por tribunais e por órgãos da administração pública 
para oferecer um acesso universalizado, coordenado, barato e eficiente ao sistema registral. É 
necessário, aqui também, um planejamento estratégico. 

III - IRIB-Acadêmico - Eventos programados  

Alguns eventos deverão ser programados com antecedência para realização no próximo 
semestre. Alguns deles são aqui sugeridos: 

Seminário NOVAS TECNOLOGIAS - COIMBRA-USP. No Encontro do IRIB de Florianópolis, foi 
aventado com a Prof. Dra. Mónica Jardim a realização de um mesmo evento simultâneo em 
Coimbra e em SP (USP) sobre o tema da blockchain e novas tecnologias aplicadas aos registros 
públicos. A ideia é realizar um seminário em Coimbra, organizado por professores portugueses e 
brasileiros como debatedores. Em seguida o mesmo evento seria realizado na USP, sob a 
coordenação do Professor Celso Fernandes Campilongo e juristas brasileiros, tendo como 
debatedores professores portugueses. É possível o envolvimento com o registrador espanhol 
Fernando P. Méndez González, que atualmente se dedica a escrever um livro sobre o tema da 
blockchain nos Registros Públicos. É preciso fazer uma planilha de custos para suportar as 
despesas. A organização do evento ficará a cargo da colega Naila Kury. 

Redes registrais – workshop NEAR. Dando continuidade ao projeto NEAR, pretendemos realizar 
no primeiro semestre de 2019 o workshop sobre redes registrais. A ideia é estudar, com 
aprofundamento, como o sistema registral brasileiro, por cada unidade de registro de imóveis 
dos Estados e do Distrito Federal integrarão em redes o SREI (§ 5º do art. 76 da Lei 13.465/2017). 
Está em causa a segurança dos dados, preservação da privacidade e arquitetura distribuída de 
dados, a exemplo do que ocorre com a blockchain. Serão convidados especialistas e registradores 
versados no tema. 

Georreferenciamento no registro eletrônico de imóveis – workshop NEAR. O tema da 
geolocalização está relacionado com o cadastro, mas com ele não se confunde. Instituições com 
finalidades específicas e singulares, a introdução de novas ferramentas para aperfeiçoar o 
sistema registral, com um instrumental acessório para especialização objetiva dos bens, nada 
tem a ver com as funções do cadastro. Precisamos aproveitar a tecnologia GIS3 disponível para 
montar o mosaico registral e aperfeiçoar o sistema. 

TEDx sobre Registros Públicos4. Venho ao longo dos últimos anos sugerindo que os meios de 
comunicação tradicionais já não alcançam de modo eficaz o consumidor de informações técnicas 
(alunos, consulentes, estudiosos, etc.). É preciso renovar o modo pelo qual as informações são 
difundidas na comunidade de registradores. A tolerância para grandes palestras, transmitidas 
ininterruptamente pela internet, já não empolga nem mantêm a atenção do espectador.  

                                                           
3 https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica  
4 TED é um acrônimo (Technology, Entertainment, Design - Tecnologia, Entretenimento, Planejamento). 
São conferências produzidas pela Fundação Sapling, sem fins lucrativos, “destinadas à disseminação de 
ideias”. Suas apresentações são limitadas a 18 minutos e os vídeos são divulgados na Internet. Sobre 
TEDx: https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program  

http://www.registrodofuturo.com.br/
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Jornadas registrais. No último ano, coordenado pela registradora Daniela Rodrigues, realizamos 
as jornadas registrais. Acham-se programadas as jornadas no Nordeste (terrenos da marinha)  e 
Centro-Oeste (definir o tema). É preciso retomar o desenvolvimento desse belo projeto de 
difusão da prática registral.  

Marketplace de cursos e treinamento. Desenvolvimento de plataforma para veiculação de 
cursos de especialização e treinamento para os oficiais e seus prepostos.  

Registro Eletrônico – curso de introdução. Desenvolvimento de curso de introdução ao registro 
de imóveis eletrônico, com base no conteúdo da documentação do SREI.  

Notas devolutivas. Desenvolvimento do curso de notas devolutivas com turmas em formato 
semi-síncrono.  

TVRegistro. Do ideal ao real. Documentário sobre SREI. O IRIB coleciona uma série de vídeos e 
documentários elaborados ao longo de sua história. Nós vamos reativar o canal 
(Youtube/Vimeo) TVR – TVRegistro que já existiu no IRIB e disponibilizar os vídeos e 
documentários produzidos ao longo dos anos. A primeira iniciativa na nova fase será a produção 
do documentário sobre a trajetória da modernização do sistema registral brasileiro, enfocando 
as etapas de seu desenvolvimento a partir da perspectiva tecnológica. O texto-base para 
compreensão do fenômeno pode ser visto aqui:  http://bit.ly/2Pr5whD.  

IV - Projetos em desenvolvimento 

Portal Info-Registral - Implantação do portal de índices do registro imobiliário brasileiro. 
Escopo: estudo econométrico e especificação de índices para o registro imobiliário a partir dos 
dados disponíveis na DOI, especificação de requisitos para desenvolvimento do Portal de Índices 
do IRIB. Participantes: Adriana Unger e Claudio Machado – coordenação. Foi contratada a 
Contacto Consultoria com a participação do Eng. Eduardo Rottmann, Engenheiro Civil e Mestre 
pela Escola Politécnica da USP, Membro titular do IBAPE-SP e Prof. Dr. Nelson Lerner Barth, 
Engenheiro Eletrônico, Doutor em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, 
Professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV. (Vide especificação do 
projeto no anexo) 

Kollemata cognitiva. Escopo: aplicação de IA/machine learning para automatizar a triagem e 
verbetação dos novos itens de jurisprudência cadastrados na base Kollemata. Foi contratada a 
Lawgorithm, uma associação independente, sem fins lucrativos, fundada por professores de 
ciência da computação, engenharia, direito, economia e filosofia da USP, dedicada à pesquisa 
sobre inteligência artificial aplicada ao direito e sobre as implicações jurídicas, econômicas, 
sociais e culturais da inteligência artificial. Participantes: Prof. Dr. Juliano Maranhão, Professor 
da Faculdade de Direito-USP5, Prof. Dr. Marcelo Finger, Professor do Instituto de Matemática e 
Estatística-USP, Prof. Dr. Jaime Sichman, Professor da Escola Politécnica-USP6. O projeto não 
representa ônus para o IRIB, sendo custeado de forma independente.  

                                                           
5 http://www.lawgorithm.com.br/equipe/cv/#marcelo_finger  
6 http://www.lawgorithm.com.br/equipe/cv/#jaime_simao_sichman  

http://www.registrodofuturo.com.br/
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Matrícula - aplicação de IA/machine learning para interpretação de dados das matrículas. A 
expertise adquirida com a Kollemata Cognitiva será aproveitada para o desenvolvimento de 
aplicativos para interpretação de dados das matrículas.  

IRIB Cultural: implantação do portal acadêmico e loja de artigos do IRIB. Pretendemos criar um 
portal semelhante à JSTOR (https://www.jstor.org/). A JSTOR fornece acesso a mais de 12 
milhões de artigos de periódicos acadêmicos, livros e fontes primárias. A ideia é classificar todos 
os artigos publicados ao longo da história do IRIB e disponibilizá-los à sociedade com a cobrança 
de taxas que visam a remuneração do serviço. Vamos criar um conselho composto de 
registradores para elaborar uma taxonomia precisa, buscando apoio em programas especialistas 
(machine learning) e IA para indexação do acervo imenso do IRIB. 

SREI – referencial normativo. Desenvolvimento de referencial normativo para sistema de gestão 
da operação do registro de imóveis eletrônico. Todos os sistemas em operação nas serventias 
registrais padecem do mesmo defeito essencial: não há documentação técnica disponível. A 
ideia é criar um referencial normativo para estabelecer marcos legais e tecnológicos para o 
desenvolvimento do SREI. 

IR – Imposto de Renda. Desenvolvimento de sistema para informação eletrônica da situação 
jurídica das propriedades tendo em vista as transformações no modelo de declaração de 
imposto de renda que agora exige além da indicação do número do registro, a data de aquisição. 

Projetos editoriais. São várias frentes. Cadernos de Prática registral – renovação dos temas e 
formato; Teses IRIB. Série de teses e monografias de registradores. A ideia é criar um canal de 
divulgação da produção acadêmica de registradores. Série Kollemata.  Pequenos manuais de 
orientação dirigida ao mercado tendo como temas modelos de sistemas registrais, lucro 
imobiliário, o valor do registro etc. Novos canais de divulgação – podcast. Desenvolvimento de 
Podcast como alternativa ao Boletim do IRIB. 
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