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Registros Econômicos

REGISTRO DE IMÓVEIS
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS



Economia &Políticas sociais

• Recursos

• Orçamento  X bolso do cidadão

• Orçamento & impostos

• Economia sadia



Economia: elementos 

• Direito de Propriedade

• Crédito (motor / ferramenta de compartilhamento de  renda)

• Direitos reais de garantia

• Segurança jurídica 

• Previsibilidade

• Publicidade 

• Ambiente institucional estável 

• Arranjos institucionais eficientes

• Baixos custos transacionais



Economia & Registros públicos
• Vinculados desde o século XIX

• Sistemas hipotecários no Brasil, Chile, Reino Unido, Espanha, Alemanha, 
Portugal, etc

• Evolução para o Registro de propriedades de todo o território

• Publicidade efetiva

• Segurança jurídica

• Previsibilidade

• Baixo custo para obtenção de informação (um só lugar)

• Baixo custo para constituição de direitos (DB)

• Curto prazo (DB)



Propostas. Grupo I

• Aprimoramento do sistema registral (RI, RTD e RCPJ):

Redução de prazos

Padronização e redução de procedimentos

Ampliação das ferramentas digitais

Extratos com dados estruturados

Interação digital B2B /B2C  (ex: cancelamentos)

Certidão da situação jurídica atualizada do imóvel



Propostas. Grupo II

• Aprimoramento da alienação fiduciária

• Execução hipotecária extrajudicial 



Propostas. Grupo III

• Reforma do sistema de garantias reais

Padronização das garantias mobiliárias e imobiliárias

Atualização do sistema



Propostas. Grupo IV

• Ampliação da desjudicialização de processos imobiliários, 
com foco:

Ampliação da autonomia do cidadão

Padronização

Espelhamento

Redução de prazos

Manutenção do grau de segurança jurídica

Desoneração do Poder Judiciário / do erário



Registros e 
tecnologia da informação
Incrementando a publicidade
Facilitando acesso
Reduzindo burocracia, prazos e custos transacionais
Padronizando processos 



Mapa nacional de transações imobiliárias



Mapa nacional de transações imobiliárias



CNG – CENTRAL NACIONAL DE GRAVAMES



Inovações Implantadas 

Editais eletrônicos (R$ 50,00 o edital)

Ofício Eletrônico (mais de 1bilhão de informações gratuitas)

Recepção eletrônica de ordens judiciais (penhora on line)













PERFORMANCE DO REGISTRO ELETRÔNICO

Escrituras públicas eletrônicas recebidas

Escrituras públicas devolvidas 

Escrituras públicas registradas

Tempo de resposta do RI (orçamento e devolução)

Prazo emissão de certidão digital RJ 

Prazo de emissão de certidão digital SP





Operador Nacional do Registro
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PESQUISA DE BENS

• Busca por CPF/CNPJ de bens e imóveis e outros direitos reais registrados 

• Base compartilhada pelos Registros de Imóveis para localização de imóveis adquiridos ou 

transmitidos a partir de 1º de janeiro de 1976. 

• Para evitar problemas de homonímia, a consulta é efetivada somente pelo número do CPF/CNPJ.

SELECIONA A 

PESQUISA POR :

Estado, Cidade 

ou Registro de 

Imóveis

INFORMA 

NÚMERO DO 

DOCUMENTO

CPF/CNPJ

Em tempo real 

você recebe  

informação se 

existem 

ocorrências.

REGISTRO DE 
IMÓVEIS

Responde com 

o n° da 

matrícula e se 

proprietário ou 

não

+ =

COMO SOLICITAR
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CERTIDÃO DIGITAL

Hash de validação 

QRCODE

Marca d’água com dados de 
quem assinou e protocolo.



















Propostas de aprimoramento 
sistêmico
 Melhorando o ambiente de negócios 

 Foco em eficiência, padrão, prazo e custo



Obrigada!
pacferraz@gmail.com


