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O encontro internacional sobre proteção de dados, no-
vas tecnologias e direito à privacidade nos registros públicos, 
promovido pelo lrib em parceria com a Associação dos 
Advogados de São Paulo, AASP, e realizado nos dias 28 e 29 
de setembro na cidade de São Paulo, reuniu cerca de cem 
operadores do Direito interessados nas palestras e debates 
com os melhores especialistas em Direito registrai e infor-
matização do setor público da Espanha e do Brasil. 

O objetivo do evento foi buscar a melhoria de nosso sistema 
registrai imobiliário, mediante a discussão de questões trazidas 
pelos avanços tecnológicos, como a preocupação com a preser-
vação do direito à intimidade, indispensável ao Estado democrá-
tico de Direito e ao desenvolvimento socioeconômico do país. 

O encontro contou com o apoio dos principais organismos 
nacionais e internacionais da esfera governamental, do judiciá-
rio e de entidades de classe - Aeci, Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional, organismo autônomo do Ministério 
de Assuntos Exteriores da Espanha; Arisp, Associação dos 
Registradores de Imóveis de São Paulo; AMB, Associação dos 
Magistrados Brasileiro; CGJSP, Corregedoria-Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo; ColNotBR, Colégio Notarial do Brasil; IEPB, 
Instituto de Estudos de Protesto do Brasil-SP; Ministério da 
Justiça; e MPSP, Ministério Público do Estado de SP, (ao-Cível. 



Platéia qualificada prestigia o encontro 
O encontro foi prestigiado por um público extremamente 

qualificado, a começar pelos palestrantes e debatedores dos 
painéis, a nata da área jurídica do Brasil e da Espanha. Na pla-
téia, profissionais do quilate de Adernar Fioranelli, Adriano 
Damásio, Alexandre Arcaro, Alexandre Assolini Mota, Aline 
Molinari, Ana Alice Cardinali, Ângelo Volpi Neto, Antonio da 
Silva, Antonio Herance Filho, Antonio Maurício da Cruz, 
Armando Rovai, Artur Max Ferreira, Arystóbulo Freitas, Augusto 
Sottano, Augusto Marcacini, Bruno do Valle Teixeira, Carmen 
Lucia Afonso, Cíntia Mítico Pupin, Claudia Mattos, Cláudio 
Marçal Freire, Daniela dos Santos Lopes, Débora Sant'Anna, 
Denise Eliana Victorio, Diego Selhane Perez, Eduardo Oliveira, 
Érika Kashiwagi, Fábio Fuzoli, Flauzil ino Araújo dos Santos, 
Flavia Strehler, Flávio Bueno Fischer, Francisco Ventura de 
Toledo, George Takeda, Hélio Egon Ziebarth, Joélcio Escobar, 
José Carlos Alves, Marcelo Augusto Santanade Melo , Marcelo 
Manhães, Marcelo Terra, Marco Antônio Schroeder, Miriam 
Curiati, Mucio de Andrade e Neto, Paulo de Carvalho Rego, 
Paulo Roberto G. Ferreira, Plínio Chagas, entre muitos outros. 

Na abertura do encontro, destaque para as saudações do 
presidente do lrib, Sérgio Jacomino, e do vice-presidente da 
AASP, Renato Torres de Carvalho Neto, além do discurso do 
diretor do departamento de modernização da administração 
da Justiça, Marivaldo de Castro Pereira, que veio especial-
mente de Brasília para representar o Ministério da Justiça e 
prestigiar o evento internacional. 

Encontro sela parcerias 
Para o presidente do lrib, o encontro selou a parceria do 

Instituto com entidades de representatividade no cenário 
jurídico nacional e internacional, como a Aasp e a Aeci, 
estreitando ainda mais a cooperação com o Jud iciário, os 
magistrados, corregedores e promotores, além de congregar 
toda a classe dos registradores e notários. 

Sobre a Aeci, Jacomino enfatizou que "a agência espanho-
la tem realizado um destacado trabalho de cooperação em 
várias áreas - técnica, acadêmica, ambiental, indígena, patri-
mônio cultural, microcrédito, etc. - , em todo o mundo e espe-
cialmente na América Latina. Por isso é sumamente importan-

te essa parceria, uma vez que a entidade vem financiando, 
anualmente, um dos mais importantes encontros multilaterais 
de registradores imobiliários, o Encontro Ibero-Americano de 
Direito Registrai, voltado para o desenvolvimento de uma 
agenda comum e para o funcionamento dessas instituições". 

Saudação do presidente do lrib: a 
publicidade registrai contraposta 
ao direito à privacidade 
"Muito obrigado, senhores e senhoras, doutor Renato 

Torres de Carvalho Neto, vice-presidente da Aasp, anfitrião 
nesta maravilhosa casa de estudos, parceiro neste primeiro 
evento rea lizado conjuntamente, encontro que qualifico de 
seminal, porque pretende fundar as bases para uma discussão 
que todos nós haveremos de ter nas nossas respectivas espe-
cialidades, não só os registradores imobiliários, promotores 
deste evento, mas os reg istradores de títulos e documentos, 
os notários, aqui muito bem representados, os registradores 
de protesto, civis de pessoas naturais, jurídicas, enfim, todas 
as especial idades de registros públicos e de notas. 

Este é um evento muito importante que tem a pretensão 
de sinalizar para a sociedade, para a comunidade jurídica, 
que é possível um processo de transformação, um processo 
de aperfeiçoamento do sistema registrai brasileiro, que há 
praticamente 160 anos - vamos completar em 2006 -, vem 
prestando excelentes serviços à sociedade brasileira. 

A oportunidade de estarmos aqui reunidos com um 
grupo seleto de especialistas que têm capacidade de manter 
um diálogo criativo, um diálogo muito qualificado, esta 
oportunidade há de ser saudada como uma iniciativa muito 
importante para todos nós. 

Ainda há pouco falava com o doutor Marivaldo de Castro 
Pereira, diretor de política judiciária da Secretaria da Reforma do 
Judiciário, que o grande desafio que os registros imobiliários bra-



sileiros têm pela frente é superar essa espécie de atomização a 
que estivemos submetidos em razão da modelagem do sistema 
registrai pátrio, desde as suas origens no século XIX. Dizia que esse 
modelo haverá de ser transformado com a "molecularização" -
para usar uma expressão utilizada pelo Reinai Velloso - que os 
registros experimentarão com a interconexão que se avizinha. 

De fato, estamos diante de um grande desafio: superar 
esse isolamento, estabelecendo conexões a fim de que a 
informação registrai possa chegar confortavelmente ao 
usuário final, ao mesmo tempo oferecendo à administração 
pública - seja ao Judiciário, seja ao Executivo - uma forma 
ágil de acesso e intercâmbio com os registros públicos. 

Eu penso na penhora eletrônica, por exemplo. Penso na 
reforma da Lei de Execuções Fiscais, que trouxe no seu bojo a 
decretação de indisponibilidade de bens - que deve ser 
comunicada preferentemente por meios eletrônicos aos regis-
tros públicos; penso na informação on fine, nas certidões ele-
trônicas, na interconexão dos registros, no compartilhamento 
de dados cadastrais e registra is, e na necessidade de garantir, 
ao mesmo tempo, a privacidade e inviolabilidade de dados 
pessoais do cidadão. Objeto de nossas reflexões - a publicida-
de registrai contraposta ao direito à privacidade - é o tema 
central de nossos debates e merece nossa especial atenção. 

Enfim, com temas polêmicos, temas atuais, temas candentes, 
que haverão de merecer uma reflexão de todos nós - operadores 
do Direito que militamos nesta área-, o encontro tem a finalidade 
declarada de assentar, em sólidas bases, aproveitando a experiên-
cia alienígena, os elementos estruturantes do novo registro predial 
brasileiro. Temos a convicção de que as mudanças que o impacto 
das novas tecnologias da informação - processamento de dados, 
redes mundiais de computadores, Internet, etc. - acarretarão aos 
serviços registrais são tremendas e levarão os cartórios, no impul-
so irresistível de sua modernização e aperfeiçoamento. 

Sem querer me alongar nesta apresentação, gostaria de 
saudar a todos os presentes, agradecer a todos aqueles que 
se deslocaram de muito longe para estar aqui, e deixo com 
todos vocês a certeza de que este encontro, além de oferecer 
excelentes subsídios, renderá uma série de publicações, que 
servirão de base para nossas discussões internas sobre o 
aperfeiçoamento do sistema registrai brasileiro." 

Marivaldo de Castro Pereira, 
diretor do Departamento de Modernização 
da Administração da Justiça: 

"tenham na Secretaria 
de Reforma do Judiciário 
uma aliada nas iniciativas 
de aprimoramento do 
registro de imóveis" 
"Inicialmente, gostaria de agradecer ao Instituto de 

Registro Imobiliário do Brasil, na pessoa de seu presidente, 
doutor Sérgio Jacomino e à Aasp, Associação dos Advogados 
de São Paulo, na pessoa de seu vice-presidente, doutor 
Renato Torres de Carvalho Neto, pelo convite formulado ao 
Ministério da Justiça e à Secretaria de Reforma do Judiciário. 

Gostaria, também, de parabenizar o Instituto pela realiza-
ção deste evento inédito e de suma importância para a 
melhoria do sistema registrai. 

O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Reforma do 
Judiciário, tem concentrado grandes esforços para contribuir com 
a modernização da estrutura administrativa do poder Judiciário. 

Iniciamos o trabalho com a elaboração de diagnósticos 
que nos possibilitassem a identificação dos problemas 
enfrentados pelo poder Judiciário. 

A morosidade foi detectada como um dos principais pro-
blemas enfrentados pelo Judiciário brasileiro. Diante desse 
quadro, uma das principais metas adotadas pela Secretaria 
foi aumentar a celeridade do poder Judiciário. 

Para concretizar esse objetivo, foi firmado o pacto de 
estado em favor de um judiciário mais rápido e republicano 



[www.mj.gov.br/reforma/pacto.htm], documento assinado 
pelo Executivo, Legislativo e Judiciário, cujas principais 
metas são a informatização e a redução do número de recur-
sos no processo judicial. 

Não há dúvidas de que a modernização do sistema judicial 
é essencial para a continuidade do desenvolvimento do país. 

Da mesma forma, não há dúvidas de que esse crescimen-
to depende da existência de um serviço e de um sistema 
registrai credível que assegurem a informação e a funda-
mentação dos direitos. 

O processo de modernização do poder Judiciário não 
conseguirá atingir seus objetivos se não for acompanhado 
de um processo de modernização, aprimoramento e implan-
tação de novas tecnologias no sistema de registros. 

Trata-se de questão primordial para o desenvolvimento 
da economia e para o funcionamento das instituições. 

Diante disso, ressalto a importância deste evento e reafirmo 
o compromisso da Secretaria de Reforma do Judiciário de atuar 
em conjunto com o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, 
como já fizemos em outras ocasiões, para expandirmos o uso 
das inovações que possam contribuir para o aprimoramento do 
nosso sistema de registros, bem como do nosso sistema judicial. 

Agradeço novamente ao doutor Sérgio Jacomino e ao doutor 
Renato Torres de Carvalho Neto, ao lrib e à Aasp, pelo convite e 
espero que todos aproveitem o máximo este formidável evento. E 
que tenham na Secretaria de Reforma do Judiciário uma aliada nas 
iniciativas de aprimoramento adotadas para o registro de imóveis." 

"É uma feliz oportunidade este encontro 
entre duas associações de tanto prestígio 
como o lrib e a Aasp." 
O vice-presidente da Aasp, Renato Torres de Carvalho 

Neto, declarou: "Essa foi a primeira experiência de realização 
conjunta entre a Aasp e o lrib. Tradicionalmente, a Aasp 
ministra uma série de cursos - temos uma experiência 
muito grande nisso - bem como o lrib possui valiosa expe-
riência dentro da sua especialidade e a mesma tradição de 
efetuar cursos, disseminar cultura e fazer com que seus asso-
ciados possam conhecer melhor as práticas registrárias e o 
Direito imobiliário. Portanto, é uma feliz oportunidade este 
encontro entre duas associações de tanto prestígio. 

O lrib e a Associação dos Advogados de São Paulo têm 
muito a acrescentar-se mutuamente, realizando esse primeiro 
evento. Evento, aliás, que é diferenciado porque forma opinião 
e é direcionado a pessoas que têm interesse precípuo nos 
temas do século XXI, no mundo de hoje e no mundo de ama-
nhã. Por isso, me pareceu uma iniciativa muito feliz o encon-
tro entre as duas entidades. Acho que este evento internacio-
nal é a semente que vai produzir muitos frutos bons." 

Mensagens dos apoiadores 
Embora não pudessem comparecer ao evento, represen-

tantes de importantes entidades enviaram mensagens de 
apoio ao Encontro Internacional de Proteção de Dados, Novas 
Tecnologias e Direito à Privacidade nos Registros Públicos. 

O juiz Rodrigo Collaço, presidente da Associação dos 
Magistrados Brasileiros, AMB, emitiu a seguinte saudação: "O 
encontro aborda uma temática importante, que contempla 
ampla modernização, e a AMB vê com satisfação que a enti-
dade dos registradores procura capitanear inovações 
mediante o diálogo com todos os segmentos que utilizam e 
dependem dos dados registrais". 

E o coordenador-geral da Aeci, Pedro Flores Urbano, afir-
mou que "é do interesse da Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional fortalecer o sistema de registro da 
propriedade no Brasil, especialmente pelas implicações que 
uma melhora no sistema pode ter para o desenvolvimento 
econômico e para a luta contra a pobreza no país". 



No registro existem dados que não 

pertencem ao registrador, mas aos 

titulares dos atos inscritos. Há uma colisão 

de direitos que tem de ser resolvida. 

Cabe ao oficial do registro de imóveis 

exigir a identificação do solicitante da 

informação registrai e avaliar o razão do 

pedido, como forma de salvaguardar o 

direito à privacidade nos registros 

públicos? 

Projeto de lei do cadastro positivo se 

constitui na regulamentação de bancos 

de dados de proteção ao crédito. 

Como as novas tecnologias contribuem 

para aperfeiçoar o próprio conteúdo do 

registro da propriedade. 

Publicidade registrai e os direitos 
da personalidade 
No primeiro painel, cujos debatedores foram o registra-

dor João Baptista de Mel lo e Souza Neto e o advogado mem-
bro da AASP desembargador Rui Geraldo (amargo Viana, a 
palestra esteve a cargo do magistrado Luís Paulo Aliende 
Ribeiro, juiz auxiliar da Corregedoria-Gera l da Justiça do 
Estado de São Paulo, que resumiu o tema abordado. 

"Minha exposição foi introdutória. A partir da publicidade 
registrai, do dever de publicidade, que é inerente a todo re-
gistro público, procurei destacar que no registro existem da-
dos que são privados, são pessoais, pertencem não ao deten-
tor do arquivo, ao registrador, ao tabelião, mas às pessoas 
que são titulares desses atos inscritos; e que há uma colisão 
de direitos que tem que ser resolvida pela ponderação. 

Destaco que quando há o tratamento dos dados, assunto 
que ficou bem demonstrado nas palestras, podemos estar 
diante de um direito diferente, novo, um direito da personali-
dade, que não é bem o de intimidade e de privacidade que 
estamos acostumados a tratar - em especial com relação à 
liberdade de imprensa. Esse pode ser classificado como um 
direito novo e coerente com o sistema jurídico brasileiro, dada 
a consagração na Constituição federal, do princípio da digni-
dade da pessoa humana, do qual decorre o direito da perso-
nal idade. Eu busquei trazer, acho que nesse ponto com algu-
ma felicidade, as lições do diretor da Agência Espanhola de 
Proteção de Dados, José Luis Pinar Mana, baseando-me em 
alguns trabalhos e publicações dele. Falei sobre os princípios 



do consentimento, da boa-fé no uso dos dados, mas sempre 
com a preocupação de introduzir o assunto para o encontro 
que eu acho que está sendo muito bom, muito proveitoso. 

Eu participei do quarto curso ibero-americano de Direito 
registrai, em Barcelona, na Espanha. Alguns assuntos abor-
dados aqui eu já tinha assistido lá. Cheguei a ter aula com o 
José Luis, que foi quem despertou meu interesse para o estu-
do do tema", explicou o magistrado. 

Debates acalorados em torno da publicida-
de registrai e meios eletrônicos 
Destaque do encontro, o tema do segundo painel, 

Publicidade registrai e meios eletrônicos, apresentado pela 
diretora de urbanismo e regularização fundiária do lrib, 
Patrícia Ferraz, suscitou longo debate em razão da tese 
defendida pela registradora. Segundo ela, cabe ao oficial do 
registro de imóveis exigir a identificação do solicitante da 
informação registrai e avaliar o motivo do pedido, para salva-
guardar o direito à privacidade nos registros públicos. 

A diretora do lrib traçou um panorama sobre a atual 
situação dos cartórios. Apontou a falta de parâmetros para a 
informatização, a inexistência de um marco legal definidor e 
a assimetria de recursos materiais. Discorreu sobre o concei-
to de publicidade registrai de García García: "Exteriorização 
continuada e organizada de situações jurídicas de transcen-
dência real com o fim de produzir cognoscibilidade geral 
erga omnes e com efeitos jurídicos substantivos". 

Patricia Ferraz também abordou os três aspectos da publi-
cidade registrai: titularidade - guardião das informações é o 

Estado; acessibilidade das informações do registro; e finalidade 
de dotar as transações com a blindagem da segurança jurídica. 

Participaram como debatedores desse painel o registrador 
e diretor do lrib George Takeda e o advogado Marcelo Terra. 

Especialista em Direito imobiliário, Marcelo Terra revelou 
seu temor quanto à burocratização do serviço registrai no 
caso de o registrador assumir a responsabilidade sobre a ava-
liação da solicitação da informação. O advogado também 
observou que "temos que repensar a fraude de execução e 
fraude a credores e, nessa mesma linha de raciocínio, repen-
sar a legitimação registrai e a fé pública registrai". 

Projeto de lei do cadastro positivo 
O secretário-adjunto de Política econômica do Ministério 

da Fazenda, Otávio Ribeiro Damaso, proferiu palestra sobre sua 
experiência na discussão do projeto de lei do cadastro positivo, 
que se constitui na regulamentação de bancos de dados de 
proteção ao crédito. Foram debatedores desse painel o tabe-
lião Cláudio Marçal Freire, vice-presidente da Anoreg-BR, e 
Rogéria Rezende Gieremek, representante do Serasa. 

O secretário Damaso sintetizou sua palestra. 
"O tema da minha palestra - cadastro positivo e regulamen-

tação dos bancos de dados de proteção ao crédito - é um pro-
jeto que, depois de dois anos sendo discutido no âmbito gover-
namental, com audiência pública e participação de diversas 
entidades, foi encaminhado ao Congresso nacional pelo presi-
dente da República há cerca de um mês e agora está em nova 
fase de debate. Pela ótica econômica, esses bancos de dados de 
proteção ao crédito com informações positivas e possibilidade 
de análises das informações são extremamente importantes 
porque fortalecem as relações comerciais, ampliando o número 
de transações, reduzindo os custos das transações. Isso tem pro-
vas empíricas em outros países, que já adotam esse tipo de ins-
trumento, e também pela ótica econômica a teoria é muito 
ampla sobre os benefícios que essa iniciativa pode trazer para o 
desenvolvimento socioeconômico do país. 

Um aspecto que acho fundamental sobre a importância 
dos bancos de dados de proteção ao crédito é que ele cria 
uma coisa que até hoje em dia, na regra atual do quadro bra-
sileiro, não existe, que é a garantia reputacional do cidadão. 



O que vem a ser a garantia reputacional? É o histórico positi-
vo dele como um bom pagador, a garantia de que ele paga 
as contas em dia - seja a de telefone, seja a de prestação de 
serviços, etc. -, o que vale sobremaneira para o comércio, 
uma vez que comprova que o cidadão é um bom pagador. 

E isso hoje não está reunido em nenhum cadastro e não 
tem como ele comprova r; portanto, na ausência de outras 
garantias, como patrimônio imobiliário, por exemplo, essa 
garantia reputacional acaba suprindo a lacuna e abrindo 
acesso desse cidadão ao crédito a um custo mais barato, o 
que é, portanto, um aspecto social. 

Sobre o evento, acho extremamente importante essa ini-
ciativa do lrib. De certa forma, a ótica da minha apresentação 
é um pouco diferente do objetivo do evento propriamente 
dito, mas se complementa com ele, uma vez que se está dis-
cutindo a questão da privacidade nas informações. E esse foi 
um tema muito debatido durante todo o processo de elabo-
ração do projeto do cadastro positivo, ou seja, como permi-
tir a proliferação e o desenvolvimento dos bancos de dados 
de proteção ao crédito, mas resguardando os direitos do 
consumidor e das pessoas, a privacidade das informações. 

Acho que o grande objetivo da nossa participação neste 
seminário é trazer um pouco do que discutimos e, natural-
mente, apresentar essa regulamentação que agora vai sofrer 
um debate público mais intenso no Congresso nacional." 

Informação registrai e bases gráficas 
na Espanha 
O painel sobre info rmação registrai e bases gráficas foi 

apresentado pelo registrador espanhol Jorge Requejo, dire-
tor do projeto Geobase, para a incorporação de bases gráfi-
cas das propriedades nos registros da propriedade na 
Espanha, e membro de uma comissão da União Européia 
para a diretiva SPI, que define a infra-estrutu ra espacial dos 
dados para a defesa do meio ambiente. 

Atuaram como debatedores, o diretor de Meio Ambiente 
do lrib, Marce lo Augusto Santana de Melo, e o presidente da 
Jucesp, Junta Comercial do estado de São Paulo, Armando 
Rovai, que intervieram com questões muito pertinentes a 
respeito do tema central enfocado. 

Marcelo Melo enfatizou a importância do georreferencia-
mento para o reg istro de imóveis, destacando que as bases 
gráficas são muito necessárias para o reg istro. "Devemos 
repensar o projeto do georreferenciamento no Brasil", 
comentou o registrador de Araçatuba. 

Armando Rovai, por sua vez, teceu considerações relativas 
aos efeitos do registro - seja ele mercantil, civil ou imobil iário 
-, quanto à seg urança, eficácia e publicidade dos atos reg is-
trários. "O que o Requejo mais enfatizou em sua palestra foi a 
transparência e a modernização das bases gráficas, com a uti-
lização da tecnolog ia", observou o presidente da Jucesp, que 
lançou uma questão: a necessidade de se implementar a 
informatização para todas as entidades registrá rias no Brasil. 

Novas tecnologias contribuem para 
aperfeiçoar a publicidade dos direitos 
e os encargos sobre os bens imóveis 
Jorge Requejo fa lou sobre o tema de sua palestra. 
"Minha exposição consiste numa explicação de como as 

novas tecnologias contribuem para aperfeiçoar o próprio con-
teúdo do registro da propriedade, que é a publ icidade dos 
direitos e os encargos sobre os bens imóveis, para faci litar a 
segurança ju ríd ica do mercado imobiliário. Essencialmente, 
essa é a função do registro de imóveis. No entanto, hoje pode-
mos acrescentar outro tipo de informação, que vem sendo 
definida pelo componente gráfico, que delimita o conteúdo 
das facu ldades do domínio que estão fundamentalmente 
definidas pela própria função socia l da propriedade e que se 
traduz em matérias como o urbanismo e o meio ambiente. 

O tráfego jurídico precisa saber não só quem é o propri e-
tário e qua is são os encargos jurídicos de uma propriedade, 
mas também as faculdades que o proprietário pode exercer, 
ou seja, ele pode ou não edifica r? Ele está ou não limitado 
por situar-se dentro de uma área de proteção ambiental? 



Essa é a delimitação do conteúdo atua l da propriedade. 
No tempo dos romanos, no que se refere aos imóveis, uma 
pessoa era dona desde o céu até o inferno. Atualmente, isso 
já não tem sentido, pois a propriedade está limitada pela 
sociedade. Uma representação gráfica dessas limitações per-
mite que o tráfego juríd ico se desenvolva com segurança, 
porque qualquer interessado pode vir a saber o que afeta 
uma determinada propriedade. 

Além disso, podemos acrescentar a proteção a bens que 
possuem uma consideração especial por sua sensibi lidade. 
Esses bens são os de domínio público que, paradoxalmente, 
foram desprotegidos. Vimos como esses bens foram ocupa-
dos impunemente por proprietários ou até por camadas 
sociais necessitadas de assentamentos. 

Somente quando se faz uma representação gráfica de 
bens como terrenos de marinha, propriedades adjacentes ao 
mar, rios, parques naturais, montanhas e bosques, que são 
invadidos constantemente, e somente diante de sua repre-
sentação gráfica associada às propriedades reg istrais é que 
podemos conhecer as limitações que têm os particulares; 
além disso, defender esses bens para que não possam, por 
alguns interesses fundamentalmente fiscais, converter-se 
numa propriedade que foi adquirida ilega lmente por uma 
ocupação ou invasão. 

Portanto, isso é o que permitem, neste momento, as novas 
tecnologias: acrescentar esse conteúdo ao registro da proprie-
dade para que ele continue desenvolvendo sua função, para 
que continue dando segurança ao tráfego jurídico imobiliário 
e, com base nisso, possa reduzir os custos das transações imo-
biliárias e, sobretudo, garantir empréstimos qualificados como 
hipotecas instituídas sobre essa propriedade. 

No Brasi l, por exemplo, temos a declaração do Rio de 
Janeiro em matéria ambiental . O Brasil é um dos países sig-
nificativos onde, além disso, produziram-se movimentos 
demográficos muito importantes. 

Grandes camadas da população saíram de seu lugar de 
origem, da pobreza crônica na qua l se encontravam, e ocu-
param áreas adjacentes às grandes cidades, realizando 
assentamentos e, muitas vezes, sendo vítimas da especula-
ção e do crescimento imobiliário produzido sem nenhuma 

ordenação, fixação de espaços livres e derrogações públicas 
necessárias para essas camadas da população. 

Muitas vezes, o próprio Estado teve de recuperar bens, que 
anteriormente haviam sido vendidos, para poder prestar assis-
tência necessária a essas camadas da população. Se proteger-
mos o domínio público, o Estado poderá exercer essa ação 
social sem necessidade de ter de recuperar o patrimônio que 
já era propriedade do Estado e que tem uma função pública. 

Portanto, no Brasil, da mesma maneira que na Espanha, 
ou em qualquer outro país que tenha sofrido movimentos 
urbanísticos importantes, os parcelamentos urbanísticos 
desordenados e descontrolados levam consigo a implanta-
ção de núcleos habitacionais que não reúnem os requisitos 
mínimos para serem considerados dignamente como tais. 
Estou me referindo a todos os assentamentos conhecidos 
como favelas no Brasil, que têm um significado importante 
quando o crescimento econômico produz esses grandes 
deslocamentos da população. Esse contexto também ocor-
reu em vários outros países." 

Consulte 

Projeto de Lei do Cadastro Positivo: www.cama-
ra.gov.br /si leg/Prop _Deta I he.asp ?id=2997 4 7 

Projeto de lei 5.877 /2005 (a pensado ao PL 3937 /2004: 
www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=260404). 
Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e 
dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a 
ordem econômica e dá outras providências. 

São Paulo · 
J 
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Encontro internacional em São Paulo 
discute aprimoramento do nosso 
sistema registrai imobiliário 
Javier Angulo Rodríguez, coordenador 

da área de segurança e proteção de 

dados do Colégio de Registradores da 

Espanha fala sobre informação 

registrai centralizada pela Internet. 

No painel proteção de dados pessoais e 

meios eletrônicos, o instrutor da Agência 

Espanhola de Proteção de Dados, Manuel 

Garcia Prieto, informou que a Espanha foi 

Foco central da exposição de Javier Angulo Rodríguez, 
coordenador da área de segurança e proteção de dados do 
Colégio de Registradores da Espanha, o painel sobre infor-
mação registrai centralizada pela Internet teve como deba-
tedores o tabelião de protesto José Carlos Alves, presidente 
do IEPB/SP, e o advogado representante da Aasp, José de 
Oliveira Costa. Confira, a seguir, depoimento do registrador 
espanhol sobre sua exposição. 

Javier Angulo Rodríguez: interconexão dos 
registros como forma de acabar com o 
isolamento do sistema 
"O que tento explicar na palestra é a necessidade de se 

fazer uma interconexão dos registros como um meio de aca-
bar com um sistema de isolamento, levando à automatiza-
ção dos dados registrais. Hoje é necessário que a contratação 
conte com toda a informação disponível, com toda a rapidez 
que o mercado demanda e, além disso, que o custo de 
obtenção da informação seja o mais limitado possível. 

Na realidade, a informação registrai na Internet tem, como 
único sentido, a redução dos custos de transação nas opera-
ções imobiliárias. Para a realização desse objetivo, é impres-
cindível contar com uma série de pressupostos prévios, um 
dos quais básico, do nosso ponto de vista, que seria o da cria-
ção de uma colegiação registrai obrigatória que permitisse 
fazer todos os investimentos necessários para que essa plata-
forma de informação registrai em Web seja possível. 



Para isso, é preciso contar com uma série de técnicos em 
informática, um volume de programação importante e tam-
bém com uma série de investimentos em tecnologia e 
desenvolvimento de programas específicos, que não estão 
ao alcance dos registradores considerados isoladamente. 

Por outra parte, também é necessário homogeneizar o trata-
mento da informação dos registros, mediante o uso de base de 
dados uniformes e homologadas por essa organização registrai. 

Precisamos também estabelecer parâmetros e procedimen-
tos técnicos que têm de ser uniformes em todos os registros. 

A organização registrai - um colégio registrai, como há na 
Espanha, por exemplo - pode, perfeitamente, assumir esse 
papel de homogeneização dos procedimentos e dos parâme-
tros técnicos da aplicação em informática, que precisam ser 
usados, como passo prévio, para produzir um verdadeiro êxito 
na implantação de novas tecnologias nos registros de imóveis." 

Javier Angulo Rodríguez: interessado deve 
declarar motivo da consulta, mas o registrador 
não pode se negar a fornecer a informação 
"Na Espanha, a questão de o registrador de imóveis identificar 

o interessado na informação e indagar o motivo pelo qual requer 
essa informação, foi solucionada desde a instauração da Lei 
Hipotecária, em 1861, que exige da pessoa que solicita a informa-
ção registrai a manifestação do interesse que tem por uma deter-
minada consulta, explicitando a razão pela qual realiza essa con-
sulta. Esse interesse precisa ser avaliado pelo funcionário, pelo 
escrevente do registro e pelo registrador. Porém, o registrador 

não pode se opor a fornecê-la, seja qual for o interesse. 
Somente em caso de interesse ilegítimo é que o registra-

dor pode se opor em dar a informação solicitada. Não se 
trata, portanto, como foi colocado aqui em certo momento, 
de o registrador passar o dia analisando o motivo pelo qual 
se pede a informação. Trata-se, simplesmente, de analisar se 
o pedido de informação é legítimo ou não. 

Por exemplo, se uma pessoa solicita informação ao regis-
tro para averiguar o domicílio de uma pessoa para seqüestrá-
la ou assassiná-la, esse, evidentemente, é um motivo ilegíti-
mo, e o registrador deve opor-se a dar a informação. Tudo 
isso pode parecer um pouco exagerado ou fora de contexto, 
mas a experiência histórica, pelo menos na Europa, indica 
que esses procedimentos são necessários. 

O famoso historiador Arnold J. Toynbee conta, em seu livro 
de história, como fazia o governo na época de Hitler, antes da 
Segunda Guerra Mundial. Diz ele que o governo fez um extra-
to de todos os dados que constavam no registro da proprieda-
de, para localizar os proprietários judeus e interná-los em cam-
pos de concentração. Seguramente, pensamos que esse tipo 
de situação não voltará a ocorrer, mas podem ocorrer situações 
de menor gravidade e que apresentam alguma importância. 

Realmente, não se produz nenhuma burocratização nem 
sequer um atraso no fornecimento da informação registrai. 
Unicamente trata-se de que a pessoa que vai pedir a infor-
mação diga quem é, que se identifique, e expresse o motivo 
pelo qual pretende fazer a consulta. Pensamos que isso é 
muito importante por várias razões. 

A primeira razão seria porque é preciso fazer uma nota 
fiscal ou recibo em nome da pessoa que solicitou a informa-
ção e, para isso, precisamos saber quem é essa pessoa, quais 
são seus dados fiscais, para poder preencher essa nota fiscal 
ou a minuta da operação econômica que se realiza. 

Por outro lado, também é necessário lembrar que os dados 
que figuram no registro não pertencem ao registrador, nem ao 
advogado e nem ao gestor que está realizando a petição de infor-
mação. Esses dados são do titular que tem, além disso, direitos a 
dispor desses dados, embora não sejam usados para finalidades 
distintas daquelas que motivaram sua inscrição no registro. 

Quando eu compro um imóvel e solicito sua inscrição, o 



que solicito é que se tenham esses dados atual izados no 
registro, custodiados somente para a fina lidade de saber 
quem é o proprietário bem como os ônus ou gravames que 
pesam sobre o imóvel; mas não para facilitar a vida de um 
gestor, ou para que alguém possa me localizar, ou para que 
me encontrem para fazer uma oferta comercial. 

Portanto, acho importante levar em consideração que o 
limite para dar ou não a informação registrai é que ela cum-
pra com as finalidades próprias do registro de imóveis." 

Proteção de dados pessoais e meios eletrônicos 
Painel apresentado pelo instrutor da Agência Espanhola de 

Proteção de Dados, Manuel Garcia Prieto, tendo como debate-
dores o presidente da Serjus, Associação dos Serventuários de 
Justiça do estado de Minas Gerais, Francisco Rezende dos 
Santos, e o presidente do IBDI, Instituto Brasileiro de Política e 
Direito de Informática, Luiz Fernando Martins Castro. 

De acordo com o registrador Francisco Rezende dos 
Santos, "este é um momento de transição na nossa área regis-
trai; a proteção do direito à intimidade está ganhando forma 
no Brasil, mas na Europa já é regu lamentada por lei há muito 
tempo, na Alemanha, na Espanha e em Portugal. No Brasil, é 
o momento de concretizarmos as mudanças com cautela". 

"Acho de extrema importância essa questão na área do 
registro, uma vez que hoje, quem quiser informações tem 
que ir ao cartório para acessar os dados. Para saber se a 
empresa tem uma penhora, por exemplo, é preciso ir até o 
cartório; para saber se existe alguma indisponibi lidade, é 
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preciso consu ltar o cartório. A facilidade de acesso a todos os 
dados pela Internet pode ser peri gosa, uma vez que pode 
afetar não só o créd ito bancário como a credibilidade. 

Digamos que uma empresa tenha um problema fi scal e a 
União leva o imóvel dela a arrolamento fi scal. Essa informação 
disponibilizada na rede mundial de computadores pode levar 
a empresa à bancarrota, sendo que a empresa na verdade 
pode estar apenas discutindo um débito. Então, se essas 
informações forem disponibilizadas ao público em geral por 
esse grande meio de comunicação, que é a Internet, talvez 
crie um grande problema para o Brasil . Por isso é necessária 
essa regulamentação, que deve ser feita de forma séria." 

Espanha foi o primeiro país a tomar 
consciência da questão da proteção de dados 
O advogado espanhol Manuel Prieto explicou que a 

Agência Espanhola de Proteção de Dados, criada em 1992, é 
uma instituição independente, que não possui nenhum vín-
cu lo com o governo. Segundo ele, a Espanha foi o primeiro 
país que tomou consciência desse problema de proteção de 
dados e apresenta "uma iniciativa muito ativa no âmbito 
mundial, especia lmente no âmbito europeu e na elaboração 
de normas e assunção dos conceitos de proteção de dados". 

Prieto dá detalhes do funcionamento da Agência Espanhola 
de Proteção de Dados. "O diretor é nomeado de forma indepen-
dente e tem um cargo fixo durante quatro anos. Isso lhe dá 
independência absoluta em todas atuações e não fica sujeito a 
nenhum tipo de pressão. Por ser um órgão independente 
jamais sofre pressão, nem da direita nem da esquerda. Portanto, 
a independência está assegurada em todas as suas atuações." 

Quanto à competência para a aplicação da lei, de acordo 



com Prieto, "a própria lei define as competências da agência. 
É a encarregada e a que tem competência exclusiva em 
matéria de proteção de dados, tanto no regime sancionado 
quanto sua aplicação nos registros públicos ou privados". 

Detendo uma experiência tão vasta, o convidado espa-
nhol conta que tentou passar grande parte de seus conheci-
mentos na palestra que ministrou sobre proteção de dados 
pessoais e meios eletrônicos. "Minha palestra expõe um 
resumo da evolução do regime político sobre a proteção de 
dados que existiu, especialmente, no continente europeu. 
Além disso, como foram incluindo uma série de funções e 
conceitos jurídicos, como foram apl icando esses conceitos 
jurídicos de proteção de dados e, para finalizar, como afetam 
os registros públicos de dados. Faço uma breve síntese da 
legislação tanto mundial quanto européia, para concretizar 
na normativa específica espanhola, que é uma normativa 
muito bem elaborada e muito concreta, que foi assumindo 

Links relacionados com os debates 

toda essa série de conceitos e os materializou na lei orgânica 
de proteção de dados atualmente vigente. Também explico 
como se aplicará essa lei de proteção de dados nos registros 
públicos e, em especial, nos da propriedade mercantil", con-
clui Prieto. 

Agência Espanhola de Proteção de Dados - informações sobre proteção de dados na Espanha e na América Latina: 
https://www.agpd.es/index.php 
Lei Orgânica 15/1999, de 13 de dezembro de 1999, de Proteção de Dados de caráter pessoal: 
https://www .ag pd .es/ upload/Cana I_Docu me ntaci o n/leg is la cio n/Estata I/Ley%2 O 15 _99. pdf 

Legislação sobre proteção de dados 
Argentina:http://www.iriborg.br/pdf / Argenti na_LEY _ 25 .326_Proteção%20de%20dados%20pessoa is.pdf 
Peru:http://www.irib.org .br /pdf /Peru_Ley _peruana_ de_protecci n_ de_ datos.pdf 
México: http://www.irib.org.br/pdf/México_LFTAIPG.pdf 
Uruguai:http:/ /www.irib.org.br/pdf/Ley_N_ 17.838% 20_URUGUAY.pdf 
Chile: http://www.irib.org.br/pdf/Leyl 9.628_ Chile.pdf 

Europa 
Autoridade Comum de Controle da Europol: http://europoljsb.ue.eu.int/default.asp?lang=ES 
Supervisor Europeu de Proteção de Dados:http://www.edps.eu.int 

América Latina 
Argentina - Dirección Nacional de Protección de Datos Personales: http://www.jus.gov.ar/dnpdp 
Chile - Servicio de Registro Civil e ldentificación: http://www.registrocivil.cl 
México - Instituto Federal de Acceso a la lnformación Pública: http://www.ifai.org.mx 



Encontro internacional em São Paulo 
discute aprimoramento do nosso 
sistema registrai imobiliário 
Uso de novas tecnologias para a proteção de 
dados pessoais no registro de imóveis, por 
Javier de Angulo Rodríguez, coordenador da 
área de segurança e proteção de dados do 
Colégio de Registradores da Espanha. 
Direito à privacidade nos sistemas de 
informação, por Walter Ceneviva, advogado e 
professor de Direito civil. 
Títulos notariais e judiciais eletrônicos - o uso 
seguro da firma digital nos instrumentos 
públicos, por Augusto Tavares Rosa Marcacini, 
presidente da comissão de informática da 
OAB-SP: crítica aos projetos de lei sobre 
assinatura digital. 
A eficácia das decisões judiciais e os registros 
eletrônicos, por Cíntia Mítico Belgamo Pupin, 
promotora de Justiça em registros públicos 
da capital de São Paulo: preocupação 
mundial em torno da segurança nos meios 
eletrônicos. 

O registrador Javier de Angulo Rodríguez, coordena-
dor da área de segurança e proteção de dados do Colégio 
de Registradores da Espanha, também proferiu palestra 
sobre o uso de novas tecnologias para a proteção de 
dados pessoais no Registro, cujo painel teve como deba-
tedores o diretor de publicidade e divulgação do lrib, 
Flauzilino Araújo dos Santos, e o advogado Arystobulo de 
Oliveira Freitas, representante da AASP. 

Para Flauzilino Araújo dos Santos, "o evento é um 
sucesso fenomenal graças à qualidade dos palestran-
tes e à participação do auditório. Eu participei como 
debatedor neste painel apresentado por dom Javier, 
em que ele demonstrou a importância da guarda, da 
integridade, da facilidade de recuperação dos dados 
registrais tanto do ponto de vista físico, quanto do 
ponto de vista lógico, e até mesmo do ponto de vista 
imaterial, uma vez que a confiança da sociedade no 
registro está justamente representada pela importân-
cia jurídica e econômica do registro para a com unida- 00100J.:1: 
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Uso de novas tecnologias para a proteção 
de dados pessoais no Registro 
Javier de Angulo Rodríguez 
"Nessa palestra, tratamos da medida concreta que a tec-

nologia nos permite adotar nos registros de imóveis para a 
proteção dos dados e para a condução de um sistema inte-
grado de gestão da segurança da informação. 

Não se trata tanto de se proteger dos hackers, crackers, 
ou dos piratas da informática, como vemos nos filmes ou 
nos seriados da televisão. Trata-se de proteger-se de coisas 
muito mais cotidianas que, realmente, causam muito mais 
riscos. Por exemplo, a infidelidade dos empregados do 
registro; o erro ou a negligência do registrador ou do 
empregado do registro; uma inundação; um desastre natu-
ral de qualquer natureza; uma greve; a queda de um edifício 
como conseqüência de um terremoto, um maremoto, uma 
revolução social ou um ataque terrorista. 

Toda essa contingência que estamos vendo pode ocor-
rer em todo o mundo. Vamos imaginar que um registro de 
imóveis de São Paulo estivesse localizado num local como 
as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova Iorque, 
que foram destruídas por um atentado terrorista. O registro 
de imóveis pode garantir a disponibilidade imediata desses 
dados novamente. Ou seja, num caso desses, é necessário 
um planejamento de contingência que torne disponível, 
novamente, para o público, toda a informação registrai e de 
todos os serviços registrais em tempo razoável. 

Ao mesmo tempo, é preciso proteger a integridade dos 
dados e evitar que sejam manipulados. Durante muitos 
anos, corremos o risco ter uma inscrição eliminada, uma 
folha rasgada ou uma assinatura falsificada. 

Hoje, o meio eletrônico nos permite adotar medidas téc-
nicas que garantam a integridade e a disponibi lidade bem 
como asseguram, com isso, algo muito importante do ponto 
de vista dos dados pessoais, que é a confidencialidade. 

Atualmente, dispomos de uma ferramenta tecnológica 
transcendental que mudará um pouco o panorama em que 
estamos nos movendo no registro. A assinatura digital per-
mitirá garantir a autenticidade da remessa, a autoria da pes-
soa que remete e a data de remessa. Conseqüentemente, 

permitirá, também, que seja aplicado o princípio do não-
repúdio, ou seja, de não se negar o recebimento de algo, 
garantindo desse modo a integridade do documento. 

Até agora, tudo isso foi conseguido, tanto no âmbito notarial 
quanto no âmbito registrai, por meio da aplicação de presunções 
legais. A assinatura eletrônica permite passar desse sistema de 
presunções legais para um sistema de certeza técnica de com-
provação científica de que as coisas são como se afirmam." 

Direito à privacidade nos sistemas 
de informação é objeto de exposição 
de grandes juristas brasileiros 
No segundo dia do encontro, o painel sobre direito à pri-

vacidade nos sistemas de informação levou ao auditório da 
AASP dois dos mais respeitáveis juristas brasileiros e um 
jovem e talentoso registrador, que discorreram sobre o 
tema com maestria e surpreendente senso de humor. O 
advogado e professor de Direito civil, Walter Ceneviva foi o 
palestrante do painel, que teve como comentaristas o advo-
gado Manuel Alceu Affonso Ferreira e o registrador Diego 
Selhane Perez, coordenador da obra Títulos Judiciais e o 
Registro de Imóveis, lançada pela ed itora do lrib. 

O advogado Walter Ceneviva ressa ltou a importância do 
tema do encontro, afirmando que "essa iniciativa é extrema-
mente interessante e de grande importância para a sociedade 
como um todo, uma vez que traz a debate um direito funda-
mental, que é o da privacidade e o direito à intimidade. E ao 
mesmo tempo, a disponibilização por um mundo infinito de 
novas formas de verificação do que a pessoa é e como ela é, de 
modo que isso interfere diretamente na vida em sociedade". 

"Hoje, se você tiver acesso a um banco de dados de um 
laboratório químico de análises, ou a um banco de dados de 
entidades profissionais, você tem um perfil absolutamente 
exaustivo do que é a pessoa, de como ela age, de quais os remé-
dios que ela toma, quais os males dos quais padece, quais os 
elementos psíquicos da sua estrutura pessoal, o que é uma lou-
cura! O debate aqui realizado terá certamente uma contribuição 
poderosa para a verificação desses elementos de informação 
que são personalíssimos e que não devem estar disponíveis 
para todos. Acho que essa é a grande contribuição que ele traz." 



O advogado Manuel Alceu Affonso Ferreira declarou: 
"quero cumprimentar o Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil e a Associação dos Advogados de São Paulo por essa 
iniciativa conjunta que tem muitos méritos, incluindo o 
mérito de trazer essa experiência estrangeira e promover o 
intercâmbio com nossos amigos espanhóis a respeito dos 
institutos que interessam ao Direito registrário. O tema de 
nosso painel é extremamente delicado porque é antagôni-
co em si, ou seja, a privacidade e o registro público. Ora, se 
o registro é público, privacidade não deveria haver. É exata-
mente essa contradição que vamos tentar enfrentar e con-
ciliar esse direito da personalidade, que é o direito da priva-
cidade, com o direito que a coletividade tem de conhecer os 
negócios jurídicos que são realizados". 

Títulos notariais e judiciais 
eletrônicos - o uso seguro da firma 
digital nos instrumentos públicos 
Tema apresentado pelo advogado Augusto Tavares 

Rosa Marcacini, representante da AASP, presidente da 
comissão de informática da OAB-SP e membro da comissão 
de tecnologia da informação do conselho federal da OAB. O 
assunto foi pontuado pelas intervenções dos debatedores 
do painel, o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Flávio 
Bueno Fischer, e a advogada Tais Gasparian. 

Augusto Marcacini traçou um panorama geral do tema 
objeto de sua palestra e fez críticas incisivas aos projetos de 
lei sobre assinatura digital. 

"Nós, da OAB, temos uma preocupação muito grande com 

o uso seguro dessas tecnologias. Mas ao falarmos em uso segu-
ro, a expressão pode induzir a visões dúbias; ou seja, nem sem-
pre o que é seguro para um dos lados é seguro para o outro. 

Nossa preocupação, como entidade representativa da 
sociedade civil, tem sido a de propugnar um modelo que 
seja seguro para o cidadão e não para o Estado. E a minha 
palestra procurou abordar quais as possíveis falhas que um 
sistema desses pode ocasionar. Não sou contra, muito pelo 
contrário; defendo amplamente o uso de assinaturas digitais, 
mas o que não se pode fazer é usá-las de forma cega. As pes-
soas têm que conhecer os riscos, porque não se pode vender 
a elas que isso tem uma segurança inabalável e inatacável." 

A palestra procurou apresentar quais são esses riscos, 
pois, conhecendo-os, temos como contorná-los. "Eu diria 
que grande parte do risco é, agora, legislativo, por conta dos 
enganos que o governo federal tem oferecido à população 
por meio da medida provisória 2.200 de 2001, e por conta 
dos projetos de lei que estão tramitando no Congresso 
nacional, todos bastante nocivos ao cidadão". 

"Refiro-me aos projetos de lei sobre assinatu ras digitais, 
documentos eletrônicos e certificação digital, que estão 
criando um modelo único segundo o qual o cidadão será 
obrigado a comprar um par de chaves vendido por empre-
sas credenciadas pelo governo, o que viola diversas disposi-
ções constitucionais e legais." 

"Em primeiro lugar, é preciso perguntar por que seria a 
União federal competente para a identificação civil da popu-
lação. Isso não está na Constituição, não é competência 
dela. Depois, vemos alguns enganos, que são contrários a 
princípios básicos de uma democracia, os princípios da 
moralidade administrativa. O governo federal propõe que 
homologará, ou credenciará, empresas privadas e essas 
empresas terão o monopólio para a venda de certificados 
para toda a população e para todo o serviço público federal, 
estadual e municipal. Uma prefeitura ou um governo esta-
dual serão obrigados a comprar certificados dessa empresa, 
que foi apenas homologada sem licitação pública, o que 
viloa até a independência administrativa e funcional desses 
outros entes políticos. O governo federal está centralizando 
todo o poder em suas mãos, até para interferir em orçamen-



tos desses órgãos, porque é claro que esses órgãos perdem 
o poder de melhor gerir seus recursos; eles terão de comprar 
os produtos que o governo federal diz que são bons." 

"Estamos nos posicionando contra esse modelo, uma 
vez que há o outro lado da moeda: o riscci do cidadão. O 
cidadão está sendo obrigado a adquirir esse certificado por 
sucessivas medidas do governo, entre elas, uma última da 
Receita federal, que obriga o contribuinte a enviar a declara-
ção de renda usando esse certificado. Quer dizer que o con-
tribuinte, para se desonerar de uma obrigação sua como 
cidadão, tem que comprar o certificado de uma empresa 
privada homologada pelo governo federal?" 

"E esse certificado - isso não é contado ao contribuinte 
- permite assinar qualquer ato jurídico da sua vida. Veja 
bem, o contribuinte que adquire um certificado desses por 
obrigação, apenas para enviar uma declaração fiscal, não 
sabe que se alguém se apropriar desse seu certificado pode-
rá abrir conta em banco em nome dele, poderá movimentar 
conta, pedir financiamentos bancários, comprar crédito no 
mercado, enfim, agir civilmente de forma ampla como se 
fosse a própria pessoa." 

"A Ordem dos Advogados tem defendido que o certifi-
cado não pode ser de uso público porque o risco do cidadão 
é muito grande. Ou seja, quando se fala em seg urança, é a 
segurança de quem? Dos órgãos de informação do governo, 
que querem fiscalizar a vida do cidadão, ou a segurança do 
cidadão que quer ter seu patrimônio defendido, que não 
quer ser vítima de fraude e, principalmente, não quer ser 
bisbilhotado pelo governo federal?" 

Legislação brasileira sobre proteção 
de dados e transações eletrônicas: 
incipiente e defeituosa 
Segundo Flávio Bueno Fischer, "o encontro é uma inicia-

tiva altamente meritória do lrib em parceria com a 
Associação dos Advogados, com apoio da entidade que eu 
presido, o Colégio Notarial do Brasil". 

"Os debates são extremamente interessantes, esclarece-
dores, e levantam uma série de questionamentos sobre os 
quais precisamos refletir mais, até para enfrentar a legislação 

brasileira, que é incipiente e com muitos defeitos a respeito 
da questão de proteção de dados e transações eletrônicas." 

"De um lado, temos a revolução tecnológica e, de outro, 
os incipientes mecanismos de proteção ao cidadão. Por isso, 
essa discussão é muito importante. Quanto ao painel relati-
vo aos títulos notariais e judiciais eletrônicos, o debate visa 
à circulação, nesse meio judicial e notarial, da segurança da 
transação e da firma digital. Então, a partir deste evento 
teremos muito material para refletir." 

A eficácia das decisões judiciais 
e os registros eletrônicos 
A eficácia das decisões judiciais e os registros eletrônicos 

(penhora on fine, indisponibilidade de bens, etc.), tema tra-
tado pela doutora Cíntia Mítico Belgamo Pupin, promotora 
de Justiça em Registros Públicos da capital de São Paulo, 
teve como debatedores o presidente do lrib Sérgio 
Jacomino e o advogado Marcelo Manhães. 

Para a promotora Cíntia Pupin, "é muito importante a ini-
ciativa do lrib na discussão desses temas, pois hoje em dia há 
uma preocupação mundial em torno da segurança nos meios 
eletrônicos e só tenho que parabenizar a todos os registrado-
res por tantos debates que têm promovido sobre o assunto". 

"Sobre o meu tema específico, a eficácia das decisões 
judiciais e os registros eletrônicos, acredito que foi um passo 
importante a questão da penhora on fine e a da indisponibi-
lidade de bens, da forma como foi colocada. No entanto, 
ainda é necessário muito estudo a respeito desses assuntos 
e uma revisão mesmo, para impedir o abuso de diversas 
áreas. No momento em que temos a certificação digital 
como realidade no Brasil, o principal problema que eu vejo 
é que tudo é feito mediante usuário e senha, o que permite 
a alteração de dados do remetente e torna inseguro o meio. 
Temos uma legislação federal que já permite a certificação 
digital e a legislação está em desacordo." 

"Portanto, acho que isso terá de ser revisto. Em princí-
pio, sou contra a forma como está, embora ache importan-
te que o primeiro passo tenha sido dado. Todas as iniciati-
vas são válidas, mas ainda temos que debater muito, estu-
dar e revisar." 
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