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“Como aceitar um país que em 3 horas apura 130 milhões de votos e para averbar algo em uma 

matrícula de imóvel demora cerca de um mês?”  

dito popular 
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RESUMO 
Objetivos – Ao empreender este projeto, havia cinco objetivos iniciais: (i) mapear o estado do               

conhecimento e uso da tecnologia blockchain atualmente sendo empregado em registro de            

imóveis em âmbito global; (ii) investigar por que a tecnologia blockchain está (ou não) sendo               

utilizada no Brasil e mundo; (iii) explorar se há potencial para uso da blockchain no processo                

registral brasileiro; (iv) pesquisar o arcabouço regulatório de registro de imóveis, a fim de              

compreender se atualmente há restrições para a aplicação da tecnologia blockchain; e, (v)             

introduzir parâmetros que auxiliem na análise da efetividade de futura aplicação da tecnologia. 

Metodologia – A escolha da pesquisa qualitativa como metodologia de investigação se sustenta             

pela necessidade de avaliar situações polissêmicas e de baixa teorização para o tema em              

desenvolvimento. Ao conferir suporte teórico, documental e doutrinário para as proposições e            

permitindo a construção de inferências válidas com base na análise de textos e entrevistas              

abertas com agentes do setor, propiciando um importante caminho para o acesso às informações              

desejadas e consequente fortalecimento do conhecimento acadêmico.  

Resultados – A blockchain representa uma mudança potencialmente disruptiva na forma como            

os atividades registrais operam. Pesquisas adicionais são necessárias para acompanhar a           

prática e políticas envolvidas. Esse trabalho representa a evidência inicial sobre o que promete              

ser um fenômeno importante e frutífero no estudo de novas possibilidades para o sistema              

cartorário. 

Limitações – Ainda é cedo para se avaliar os resultados, dado que em sua imensa maioria a                 

implementação da tecnologia para registro imobiliário ainda não ultrapassou o estágio de prova             

de conceito. Dessa forma, o estudo fica restrito a literatura teórica e no máximo buscar prever e                 

sugerir caminhos práticos para o futuro próximo. 

Aplicabilidade do trabalho – Traz reflexões, algumas em forma de hipóteses, sobre o processo              

de implementação e institucionalização dessa tecnologia em nível local. 

Contribuições para a sociedade – A blockchain representa uma mudança potencialmente           

disruptiva na forma como os atividades registrais operam. Pesquisas adicionais são necessárias            

para acompanhar a prática e políticas envolvidas. Este trabalho apresenta a evidência inicial             

sobre o que promete ser um fenômeno importante e frutífero no estudo de novas possibilidades               

para o sistema cartorário. 

Originalidade – O referencial teórico disponível sobre blockchain ainda é incipiente. A maior             

parte da literatura é focada em entender o sistema bitcoin. Não há estudos sobre a aplicação                

para registro imobiliário brasileiro. 

Palavras-chave: Blockchain; Registro de terras; Cartório de Imóveis; Inovação. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado / Artigo Original 
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ABSTRACT  
Objectives - In undertaking this project there were five initial objectives: (i) to map the state of                 

knowledge and use of blockchain technology currently being used in real estate registration at a               

global level; (ii) investigate why blockchain technology is or is not being used; (iii) to explore                

whether there is potential for blockchain use in the Brazilian registration process; (iv) research the               

regulatory framework for real estate registration, in order to understand if there are currently              

restrictions on the application of blockchain technology; and, (v) introduce parameters that help in              

the analysis of the effectiveness of future technology application. 

Methodology - The choice of qualitative research as a research methodology is based on the               

need to evaluate polysemic situations and low theorization for the topic under development.             

Providing theoretical, documentary and doctrinal support for propositions and allowing the           

construction of valid inferences based on the analysis of texts and open interviews with agents of                

the sector, providing an important path for access to desired information and consequent             

strengthening of academic knowledge. 

Findings - The blockchain represents a potentially disruptive change in the way recordkeeping             

activities operate. Additional research is needed to follow the practice and policies involved. This              

work represents the initial evidence on what promises to be an important and fruitful phenomenon               

in the study of new possibilities for the registry system. 

Research limitations - It is too early to evaluate the results, given that in its immense majority                 

the implementation of technology for real estate registration has not yet exceeded the             

proof-of-concept stage. Thus, the study is restricted to theoretical literature and at the most seek               

to predict and suggest practical ways for the near future. 

Practical implications - Brings reflections, some in the form of hypotheses, about the process of               

implementation and institutionalization of this technology at the local level. 

Social implications - The blockchain represents a potentially disruptive change in the way             

recordkeeping activities operate. Additional research is needed to follow the practice and policies             

involved. This work represents the initial evidence on what promises to be an important and               

fruitful phenomenon in the study of new possibilities for the cartor system. 

Originality - The theoretical reference available on blockchain is still incipient. Most of the              

literature is focused on understanding the bitcoin system. There are no studies on the application               

for Brazilian real estate registration. 

Keywords: Blockchain; Land register; Real Estate Office; Innovation. 

Paper category: Master´s thesis / Research paper. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O início do século XXI é marcado por um rápido desenvolvimento de tecnologias da informação.               

Uma das mais recentes criações é a blockchain. O uso da tecnologia vem ganhando              

popularidade em todo o mundo e essa tendência global tem afetado diversas áreas. Há uma               

década a blockchain foi introduzida no setor financeiro, e desde então pesquisadores e             

profissionais estão explorando maneiras de implementá-la em vários setores e indústrias. Setor            

bancário (CROSBY et al., 2016), indústria naval (LOKLINDT et al., 2018) e cadeias de              

suprimentos (BARUFFALDI E STERNBERG, 2018) são exemplos de áreas em que a tecnologia             

vem sendo implementada. No entanto, seu escopo de aplicação não se limita a empresas, mas               

também inclui diversos serviços públicos e sociais, tais como registro de terras, produção de              

energia (ZHENG et al., 2016) e gestão da propriedade intelectual (TAPSCOTT E TAPSCOTT,             

2016). Ao mesmo tempo, ainda há incertezas sobre de fato o que a tecnologia representa, suas                

possíveis implicações, potenciais benefícios, limitações e efeitos adversos. 

 

Ao longo do trabalho, veremos que há cada vez mais organizações buscando soluções de              

blockchain a fim de aumentar a transparência, eficiência e a confiança de transações e              

interações que historicamente têm sido complexas e anacrônicas. Em diversos setores, desde            

agricultura, energia, serviços financeiros, saúde até cadeia de suprimentos. Em recente evento            

no BNDES (Fórum BlockchainGov 2018) foram mapeadas mais de 400 iniciativas no Brasil, e os               

sistemas notariais foram apontados como a aplicação mais promissora da tecnologia. 

 

O objetivo deste trabalho é buscar compreender, a partir de uma revisão da literatura e               

entrevistas abertas, de que forma a tecnologia blockchain pode ser utilizada para trazer             

melhorias ao processo de registro imobiliário brasileiro. Podemos melhorar a segurança dos            

sistemas e facilitar as transações e o processo de registro? Qual o potencial da tecnologia para                

aprimorar a forma como os órgãos de registro desempenham suas funções? A blockchain             

oferece algo diferente de outras tecnologias que já foram testadas em registros em todo o               

mundo? A blockchain é um outro sistema de registro ou uma tecnologia a ser usada pelos                

sistemas existentes? 
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Com base nas perguntas acima, podemos sintetizar o problema de pesquisa em uma única              

questão: Como as capacidades da tecnologia blockchain podem atender às necessidades de um             

sistema de registro imobiliário mais eficiente, confiável e transparente?  

 

Ao longo do processo, pretende-se (i) mapear o estado do conhecimento e uso da tecnologia               

blockchain para registro de imóveis em âmbito global; (ii) investigar as razões da tecnologia              

blockchain estar (ou não) sendo utilizada; (iii) explorar se há potencial para uso da tecnologia no                

processo registral brasileiro; e, (iv) pesquisar o arcabouço regulatório de registro de imóveis, a              

fim de compreender se há restrições para a aplicação da tecnologia.  

 

Ainda é cedo para se avaliar os resultados do uso da tecnologia blockchain, dado que em sua                 

imensa maioria ela ainda não ultrapassou o estágio de prova de conceito. Dessa forma, o               

objetivo desse trabalho é trazer o tema à luz das discussões acadêmicas, bem como introduzir               

desde já parâmetros que auxiliem na análise da efetividade de sua aplicação. 

 

O estudo parte das seguintes premissas básicas: a (i) ausência de um sistema de informação               

único e integrado entre as diversas instituições com competência imobiliária, ocasionando           

dispersão de informações relevantes (VARELLA et al., 2016); (ii) grande volume de informações             

ainda armazenadas de forma precária (BRITO; CARDOSO, 2015); (iii) altos custos e longos             

prazos de registro (REYDON E GUEDES, 2012); e, (iv) solução tecnológica como ferramenta             

para simplificação e unicidade de processos. 

 

O referencial teórico disponível sobre blockchain ainda é incipiente. A maior parte da literatura é               

focada em entender o sistema bitcoin, o que para nós, nesse momento, não é de muita valia.                 

Dessa forma, escolhemos utilizar, como fonte, a literatura acadêmica, livros, relatórios           

governamentais e técnicos, documentos de produtos blockchain (white papers) e fóruns de            

desenvolvedores na internet. 

 

O trabalho possui abordagem qualitativa e se baseia no método de pesquisa exploratório             

fundado em revisão de literatura e entrevistas abertas. Na investigação qualitativa, as conclusões             

não são objetivas ou baseadas em padrões numéricos de mensuração; a intenção não é              

contabilizar eventos ou realizar estudos quantitativamente relevantes para a produção do           

resultado, mas sim, consiste em averiguar e compreender o comportamento de determinados            

grupos de estudo, sem que recaia sobre eles o tratamento típico dos estudos quantitativos. A               

escolha da pesquisa qualitativa como metodologia de investigação se sustenta na necessidade            
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de avaliar situações polissêmicas e de baixa teorização. A meta é produzir suporte teórico,              

documental e doutrinário para as proposições, permitir a construção de inferências válidas com             

base na análise de textos, propiciar um importante caminho para o acesso às informações              

desejadas e, consequente, fortalecer o conhecimento acadêmico.  

 

Esta dissertação possui relevância tanto em termos práticos quanto teóricos. Em termos práticos             

porque adentra em uma esfera que apresenta diversos problemas, e cujas consequências são             

perversas para a população brasileira. A relevância teórica se evidencia pelo contribuição que o              

trabalho tem a oferecer para a literatura nacional, uma vez que, em virtude da novidade do tema,                 

ainda há escassez de material que aborde as questões aqui levantadas de forma tão específica. 

 

Projetos-piloto para o sistema de registro de imóveis estão sendo conduzidos ou considerados             

em países tão díspares como Brasil, Geórgia, Gana, Índia e Suécia. Em artigo recente, Avi               

Spielman (2016) cita as principais vantagens da aplicação da tecnologia blockchain: (a) maior             

eficiência, reduzindo o custo do processamento de transações; (b) redução de erros durante o              

processo de gravação; (c) prevenção de fraude, a partir de níveis adicionais de segurança,              

auditabilidade e transparência, e, (d) níveis mais baixos de vulnerabilidade a desastres naturais             

ou provocados pelo homem.  

 

Ademais, Yli-Huumo (2016), abordando o panorama de estudos sobre blockchain, traz em suas             

recomendações finais a necessidade de mais trabalhos sobre aplicações relativas à blockchain,            

além do popular bitcoin, tais como, contratos inteligentes, registro de propriedades e sistema de              

votação. 

 

Esta dissertação tem nove seções, além desta introdução. A segunda seção trata do contexto              

atual de iniciativas e programas nacionais relevantes para a implantação de novas tecnologias no              

âmbito registral imobiliário. A terceira e quarta seções definem os objetivos e a metodologia.              

Como se verá, há dois componentes principais: (1) revisão da literatura existente, a fim de se                

extrair temas relevantes de tais fontes secundárias; e (2) concepção e entrega de uma fonte               

primária para produzir dados para melhor compreensão do cenário atual, na forma de entrevistas              

abertas com profissionais da área em todo o mundo. O referencial teórico se inicia a partir da                 

quinta seção, levantando histórico e desafios da questão registral imobiliária, bem como a             

estrutura da tecnologia blockchain interage com o sistema de registro. A sexta e sétima seções               

buscam mapear o nível de adoção da tecnologia ao redor do mundo. A oitava e nona consistem                 
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em discutir possíveis desafios para a adoção da tecnologia no Brasil. Por fim, a dissertação               

conclui-se na décima seção. 

 

2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  
 
2.1 O REGISTRO IMOBILIÁRIO NA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 
 

Vivemos em uma era de cidades inteligentes, big data e tecnologias disruptivas (PETTIT et al.               

2018). Há uma necessidade de entender criticamente o que isso significa para o setor imobiliário               

brasileiro. Nesse contexto, o estudo foi conduzido para observar uma nova tecnologia disruptiva             

emergente com potencial para melhorar ou impactar, de alguma forma, o sistema registral             

imobiliário no Brasil.  

 

As cidades inteligentes aplicam tecnologias de informação e comunicação (TICs) para resolver            

questões urbanas e trabalhar em prol de espaços mais sustentáveis e equitativos, com cidadãos              

mais informados e vivendo com melhor qualidade (BATTY et al., 2012; STAFFANS; HORELLI,             

2014). 

 

Em se tratando de registro imobiliário, a literatura recente aponta fartos benefícios trazidos pela              

tecnologia. Essa abordagem também possibilita superar as fragilidades do sistema antigo, como            

os atrasos na atualização de registros, os a ltos custos e a ausência de uma visão geral                 

exaustiva das parcelas e propriedades existentes dentro de uma área (ZULKIFLI et al., 2015).  

 

A informação e o aprimoramento do processo informacional e geração de conhecimento passam             

a representar a principal forma de incremento da produtividade. Para Castells (1999), no atual              

paradigma social “o processamento da informação é focalizado na melhoria da tecnologia do             

processamento da informação como fonte de produtividade, em um círculo virtuoso de interação             

entre as fontes de conhecimentos tecnológicos e a aplicação da tecnologia para melhorar a              

geração de conhecimentos”. 

 

TICs bem estabelecidas podem ser aplicadas para facilitar os processos realizados pelos vários             

atores envolvidos nas transações de propriedade. Echendu e Echendu (2016) argumentam que a             

aplicação das TICs à interligação em rede de entidades envolvidas não só aumentará a              

qualidade dos dados e informações sobre propriedade de terras e imóveis, como trará mais              

eficiência, transparência e confiabilidade aos processos. Além de processos conectados,          
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argumenta-se ainda que a automação de ponta-a-ponta é uma necessidade para transações            

imobiliárias e administração de terras na atual era globalizada, onde informações onipresentes e             

tecnologias de comunicação permeiam todos os aspectos do esforço humano. 

 

Nesse sentido, tendo em vista o progresso que se tem obtido em diversas áreas a partir do                 

desenvolvimento tecnológico, é lógico induzir que um sistema ágil de informações contribui para             

o incremento da produtividade nos setores da economia ligados ao sistema imobiliário. Desse             

modo, a incorporação de ferramentas tecnológicas ao sistema de registro de imóveis assume             

fundamental importância econômica na medida em que impacta diretamente diversos setores. 

 

2.2 ATUAIS PROGRAMAS NACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS          
NO SISTEMA REGISTRAL IMOBILIÁRIO 
 

Há iniciativas e programas nacionais relevantes para a implantação de novas tecnologias no             

âmbito registral imobiliário. Aos poucos, os atores que compõem a entrega de serviços públicos              

vêm percebendo os ganhos de eficiência e redução de custos trazidos pela inovação tecnológica.              

Dado que é corroborado por estudo da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de             

Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP), indicando que a cada 1 real investido em TIC,               

governos estaduais economizam em média quase 10 reais no ano seguinte (ABEP, 2017). 

 

Por meio do Provimento n. 47/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), foi instituído o               

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Com a ambiciosa proposta de promover,             

dentre outros incrementos, a integração dos livros de registro tanto em relação às informações              

que se encontram hoje em controle físicos, quanto às que já estão em formato eletrônico. Pelo                

texto da lei, todas as unidades de Registro de Imóveis “integram o SREI e ficam vinculadas ao                 

ONR (Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico”, buscando dar organicidade ao            

sistema registral.  

 

Fato é que, desde a edição da Lei 11.419/2006, existe a alternativa eletrônica para a geração e                 

armazenamento dos livros cartorários. Posteriormente, de acordo com o CNJ, foi permitido que o              

processo de registro fosse todo eletrônico, desde o protocolo de envio da documentação para o               

registro, acompanhamento virtual do processamento, até a entrega pela própria central da            

certidão contendo o registro lavrado. A ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de              

informações entre os ofícios de Cartório de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e               

o público em geral. O SREI oferece diversos serviços online, como pedido de certidões,              
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visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF               

ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros.  

 

O Sistema deve ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada                 

estado. O intercâmbio de documentos e informações está a cargo de centrais de serviços              

eletrônicos compartilhados. Atualmente, quase a totalidade dos estados já iniciou sua           

implementação. Importante salientar que o aspecto nacional é central nos termos da missão             

constitucional de superação do subdesenvolvimento, considerando que a desigualdade regional          

também existe no aspecto da incorporação da tecnologia registral (BRITO; CARDOSO, 2015). 

 

Como a Lei 13.465/2017 determina, o sistema implementado pelo Operador Nacional do Sistema             

de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), constituirá, com tal propósito, uma nova realidade do              

serviço de registro. Essa faceta inovadora, como narra Tavares (2018), apresenta inequívoco            

potencial de ampliar as bases da segurança jurídica (certeza e fé pública) e previsibilidade dos               

atos de registros públicos, além de promover o desenvolvimento nacional com a integração             

regional, acesso igualitário à tecnologia e competitividade internacional, retirando os entraves           

econômicos de um sistema que ainda não atingiu sua completa integração e funcionalidade,             

como veremos mais à frente. 

 

No sistema de que trata a lei mencionada acima, não existe uma duplicidade registral, apenas o                

aprimoramento do intercâmbio de informações (Res. CNJ 47/2015), que permanece          

acompanhante dos registros imobiliários criados e administrados pelos próprios registradores. 

 

Interessante observar que o CNJ apresentou o referido modelo digital para implantação do SREI,              

já articulado para que a sociedade enxergue a serventia de registro de imóveis como sendo um                

serviço único, porém operado de forma distribuída pelos diversos Cartórios (BERNAL; UNGER,            

2012). 

 

Figura 1: Mapa de integração do SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) 
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Fonte: Registradores BR. Disponível em: http://registradoresbr.org.br/matricula.aspx 

 

Em paralelo, o governo federal objetiva resolver o problema da fragmentação de informações por              

meio da implantação de iniciativas como o Sistema Nacional de Gestão de Informações             

Territoriais (SINTER). Criado pelo Decreto 8764/2016, objetiva consolidar em única base de            

dados, acessível online, as principais informações cadastrais, fiscais e georreferenciais de todos            

os imóveis do país, urbanos ou rurais (REYDON, et al., 2017). Segundo o site da iniciativa, a                 

partir das informações registradas nos cartórios, combinadas com informações da Receita           

Federal (a quem compete a administração do sistema), será criado um conjunto de informações              

geoespaciais de cada imóvel registrado no país possibilitando, inclusive, subsidiar o cálculo do             

Índice de Preços dos Imóveis a ser divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística               

(IBGE). 

 

Momentos antes, em 2013, visando agilizar os procedimentos de certificação de imóveis rurais             

para dar continuidade à implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR), o INCRA e               

o Ministério do Desenvolvimento Agrário desenvolveram o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF).            

O sistema automatizou todo o processo de certificação, buscando agilidade, transparência,           
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segurança e simultaneidade na certificação, ao promover a integração de dados fundiários de             

outros órgãos públicos e integrar os dados da certificação existentes no INCRA com os Cartórios               

de Registro de Imóveis. Atualmente, mais de 70% do território nacional está georreferenciado,             

devido a uma ação do INCRA que desde 2004 certificou o georreferenciamento de 224 mil               

parcelas do território nacional, totalizando mais de 245,6 milhões de hectares (REYDON, et al,              

2017).  

  

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
O objetivo deste trabalho é buscar compreender, a partir de uma revisão da literatura e               

entrevistas abertas, de que forma a tecnologia blockchain pode ser utilizada para trazer             

melhorias ao processo de registro imobiliário brasileiro. Podemos melhorar a segurança dos            

sistemas e facilitar as transações e o processo de registro? Qual o potencial da tecnologia para                

aprimorar a forma como os órgãos de registro desempenham suas funções? A blockchain             

oferece algo diferente de outras tecnologias que já foram testadas em registros em todo o               

mundo? A blockchain é um outro sistema de registro ou uma tecnologia a ser usada pelos                

sistemas existentes? 

 

Com base nas perguntas acima, podemos sintetizar o problema de pesquisa em uma única              

questão: Como as capacidades da tecnologia blockchain podem atender às necessidades de um             

sistema de registro imobiliário mais eficiente, confiável e transparente?  

 

De forma objetiva, ao empreender este projeto havia cinco objetivos iniciais: (i) mapear o estado               

do conhecimento e uso da tecnologia blockchain atualmente sendo empregado em registro de             

imóveis em âmbito global; (ii) investigar por que a tecnologia blockchain está ou não sendo               

utilizada; (iii) explorar se há potencial para uso da blockchain no processo registral brasileiro; (iv)               

pesquisar o arcabouço regulatório de registro de imóveis, a fim de compreender se atualmente              

há restrições para a aplicação da tecnologia blockchain; e, (v) introduzir parâmetros que auxiliem              

na análise da efetividade de futura aplicação da tecnologia. 

 

3.1 PREMISSAS BÁSICAS ADOTADAS 
 
O estudo parte das seguintes premissas acerca do sistema registral brasileiro: (i) ausência de um               

sistema de informação único e integrado entre as diversas instituições com competência            

imobiliária; (ii) grande volume de informações ainda armazenado em papel; (iii) dispersão de             
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informações relevantes sobre direitos imobiliários; (iv) altos custos e longos prazos decorrentes            

do atual sistema; e, (v) solução tecnológica como ferramenta para simplificação e unicidade de              

processos. 

 
4. METODOLOGIA 
 

Em regra geral, um problema científico se define por ser aquele com capacidade de ser testado                

empiricamente, isto é, que possa ser obtida evidência real sobre a relação apresentada no              

problema. Se apresenta como uma questão que mostra uma situação necessitada de discussão,             

investigação, decisão ou solução (KERLINGER, 1988). O tema trazido, pelos problemas que            

apresenta, deixa clara a necessidade de investigação por novas soluções, e consequentemente,            

que leve a outras discussões. Gil (2008) comenta que o método comparativo procede pela              

investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e              

as similaridades entre eles.  

 

Entretanto, dada a fase experimental que a potencial solução se encontra, é impossível realizar              

uma comparação fiel com o estado atual. A pesquisa científica parte do princípio da análise e                

manipulação de variáveis, da ideia de proposições testáveis (KERLINGER, 1988). Como não            

podemos avaliar resultados ou estudos empíricos prévios da tecnologia abordada, a pesquisa            

exploratória com método indutivo e abordagem qualitativa se mostrou o melhor caminho. 

 

A pesquisa exploratória corresponde a uma pesquisa preparatória acerca de um tema pouco             

explorado ou, então, sobre um assunto já conhecido, visto sob nova perspectiva, e que servirá               

como base para pesquisas posteriores (CASARIN; CASARIN, 2012). Ou ainda, quando o próprio             

pesquisador precisa explorar melhor um determinado fenômeno para aprofundar seu estudo em            

análises posteriores. A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade           

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (DIEHL; TATIM,               

2004). 

 

Em outras palavras, tem como propósito identificar melhor, em caráter de sondagem, um fato ou               

fenômeno, tornando-o mais claro e propor problemas ou até hipóteses. É uma investigação             

quase pioneira, inovadora, criativa e cabível em relação a um assunto cujo conhecimento é bem               

pouco desenvolvido. O ineditismo ficará evidenciado ao longo do trabalho. O método exploratório             

também foi escolhido pelo fato de ser um tipo bastante flexível, podendo ser realizado de forma                

18 



 

bibliográfica mesclado com entrevistas e análise de casos, por exemplo (CASARIN; CASARIN,            

2012).  

 

Dentro desse espectro, o objetivo do trabalho é investigar evidências iniciais sobre como a              

tecnologia blockchain pode ser utilizada para melhorias no processo registral brasileiro. A            

intenção não é de resolução direta do problema prático e identificado no trabalho, mas de propor                

recomendações úteis.  

 

Se há alguma hipótese como ponto de partida, considerando a atenção dada a tecnologia              

blockchain como ferramenta para solução de problemas complexos, tal seria pressupor que ela             

possui características que podem auxiliar na solução. As hipóteses são frequentemente           

deduzidas da teoria. Qualquer teoria séria terá um número de implicações empíricas que podem              

ser deduzidas dela (Kerlinger, 1988). Mas e quando não possuímos uma teoria prévia que possa               

servir como geradora de novas hipóteses a fim de reafirmá-la ou contestá-la?  

 

Na tentativa de responder a essa pergunta, além da natureza exploratória desse estudo, a fim de                

gerar novo conhecimento e argumentar sobre algo que não é conhecido, o método escolhido é o                

indutivo. No argumento indutivo as premissas não implicam em conclusão (EISENHARDT et al.,             

2017; YIN, 2003). Elas são usadas para dar força ao argumento de que a conclusão pode ser                 

verossímil. Conforme Lakatos e Marconi (2007), enquanto o método dedutivo tem o propósito de              

explicar o conteúdo das premissas, o indutivo tem o objetivo de ampliar o alcance dos               

conhecimentos.  

 
Por fim, a abordagem qualitativa foi estabelecida, pois é um amplo termo abrangente para              

metodologias de pesquisa que descrevem e explicam as experiências das pessoas,           

comportamentos, interações e contextos sociais sem a utilização de procedimentos estatísticos           

ou quantificação (STRAUSS, 1990). As perguntas se concentram principalmente na construção           

de teorias por meio da descoberta de padrões e conexões em dados qualitativos (TESCH, 1990).               

Questões relativamente amplas, em vez de hipóteses específicas a serem testadas, identificam o             

foco inicial da investigação (STRAUSS, 1990). Essas questões refletem o objetivo, que é             

alcançar a profundidade da compreensão. Para conseguir isso, à medida que as informações             

(dados) são reunidas e informam as questões gerais com as quais o estudo iniciou, essas               

questões podem ser refinadas. As questões refinadas, ou mais específicas, assim geradas levam             

a uma amostragem e coleta de informações mais focadas à medida que o estudo avança. Nesse                

sentido, a pesquisa qualitativa é projetada para ser flexível e responsiva ao contexto,             
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caracteristicamente sendo descrita como emergente (TESCH, 1990). Dessa forma, as questões           

de pesquisa feitas inicialmente podem evoluir em resposta ao cenário, dados e sua análise. 

 

A escolha da pesquisa qualitativa como metodologia de investigação se sustenta na necessidade             

de avaliar situações polissêmicas e de baixa teorização para o tema em desenvolvimento. Ela              

confere suporte teórico, documental e doutrinário para as proposições e permite a construção de              

inferências válidas com base na análise de textos, propiciando um importante caminho para o              

acesso às informações desejadas e consequente fortalecimento do conhecimento acadêmico.  

 

No geral, foram seguidos os seguintes passos, detalhados a seguir: revisão de literatura,             

entrevistas não estruturadas (abertas) com especialistas, análise e refinamento de dados. 

 

4.1 COLETA DE DADOS 
 
Como típico em pesquisas exploratórias, foram utilizadas todas as fontes disponíveis e derivados             

os conceitos apropriados para descrevê-las (BRIGGS; SCHWABE, 2011) (STEBBINS, 2001),          

incluindo entrevistas abertas e análise de documentos. Embora as entrevistas sejam           

consideradas uma rica fonte de informação, diversos pesquisadores (SCHULTZE; AVITAL, 2011)           

(MCNAMARA, 1999) sugerem combiná-las com outras fontes. Diferentes tipos de documentos           

usados neste estudo incluem artigos científicos, documentos técnicos, legislação pertinente,          

revistas, sites especializados e relatórios governamentais. No total, 165 documentos foram           

selecionados. A Tabela 1 abaixo fornece o resumo das atividades: 

 

Tabela 1. Resumo das atividades de coleta de dados 

Tipo Atividade (com números) 

Entrevistas abertas Entrevistas (11) com (a) docentes de instituições de ensino; (b) 
engenheiros e desenvolvedores; (c) sócios de empresas, (d) 
advogados imobiliários e (e) cartorários. 

Documentos Artigos científicos; artigos técnicos; legislação; revistas e sites 
especializados e relatórios governamentais. 

 

A coleta de dados a partir da análise de documentos iniciou-se em outubro de 2018, a partir do                  

mapeamento de quantos casos de uso fossem possíveis em uma variedade de fontes extraídas              

da internet, tais como Google acadêmico e sites especializados de blockchain. Embora haja uma              

infinidade de startups trabalhando com a tecnologia blockchain, projetos avançados e           
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operacionais são difíceis de encontrar. Como resultado, pesquisas científicas com bases sólidas            

e empíricas ainda são inexistentes. De uma longa lista de 31 projetos encontrados, foram              

escolhidos aqueles considerados os mais maduros (de acordo com a literatura pesquisada) e em              

funcionamento.  

 

Depois que as iniciativas emergentes mais significativas foram identificadas, foi realizada análise            

da documentação disponível publicamente, incluindo white papers (definidos como um esboço de            

trabalho da tecnologia e do modelo de negócios de uma empresa), postagens de blog e mídias                

sociais oficiais. Os achados dessa literatura foram incorporados ao longo do trabalho. 

 

Em seguida, foi conduzida uma revisão da literatura acadêmica e técnica sobre tecnologias             

emergentes e sua influência no processo registral. A revisão foi concentrada em três grandes              

áreas - registro imobiliário, blockchain e dimensões jurídicas, abrangendo sete tópicos principais            

(Tabela 2). A literatura foi selecionada para refletir as diferentes propostas de uso, prática atual               

nacional e internacional e crítica das tecnologias em termos de seus benefícios e riscos.  

 

Tabela 2. Matriz de revisão da literatura 

Campos Tópicos principais 

Registro Imobiliário Aquisição, registro e averbação 

Blockchain Smart contracts 
Registros distribuídos 
Privacidade e proteção de dados 

Dimensões jurídicas Consequências legais de disrupções tecnológicas 

 

Em paralelo, foram contatados profissionais que, de alguma maneira, vivenciam a tecnologia            

blockchain e/ou o universo registral imobiliário: (a) docentes de instituições de ensino; (b)             

engenheiros e desenvolvedores; (c) sócios de empresas, (d) advogados imobiliários e (e)            

cartorários, conforme a Tabela 3 detalha abaixo. 

 

O critério de escolha dos entrevistados obedeceu uma ordem de maior envolvimento com a              

tecnologia. Buscamos privilegiar aqueles que lidavam com a tecnologia em um estágio mais             

avançado. Entretanto, nem todos os atores listados inicialmente foram contatados com sucesso.  

 

Questionamos inicialmente sobre a (i) familiaridade com a tecnologia e o cenário atual de              

inovação; (ii) relação com atividades de registro e processos; (iii) visão jurídica e impedimentos              

21 



 

legislativos de aplicação da tecnologia; (iv) se a tecnologia blockchain está presente no dia-a-dia              

e, caso sim, como é utilizada; (v) caso negativo, como veria a utilização da tecnologia no futuro;                 

(vi) quais os maiores desafios; (vii) de que maneira a blockchain pode afetar ou afeta o seu                 

negócio/projeto.  

 

Tabela 3. Panorama geral das entrevistas 

Entrevista  Área Função Localização 

1 Empresa de blockchain Sócio de empresa SP 

2 Empresa de consultoria Sócio de empresa RJ 

3 Especialista em registro de 
terras 

Docente de universidade SP 

4 Empresa de blockchain Relações públicas Estônia e João 
Pessoa 

5 Direito imobiliário Advogado imobiliário Pará 

6 Mercado imobiliário Consultor imobiliário Brasília 

7 Banco público Desenvolvedor Brasil 

8 Empresa de blockchain Desenvolvedor Índia 

9 Empresa de blockchain Desenvolvedor EUA 

10 Cartório Oficial de registro Pará 

11 Cartório Oficial de registro RJ 

 

As entrevistas de pesquisa qualitativa visam extrair opiniões dos participantes sobre o impacto do              

fenômeno estudado em suas vidas, como retratado em suas histórias (RICE; EZZY, 1999). Elas              

podem ser não estruturadas (abertas) ou semi-estruturadas. A escolha foi feita por entrevistas             

não estruturadas, em respeito ao caráter exploratório da pesquisa, deixando espaço para se             

fomentar discussões, uma vez que proporcionam a liberdade de explorar aspectos interessantes            

e não previsíveis durante a investigação (MYERS; NEWMAN, 2007).  

 

Em outras palavras, essa abordagem para coleta de dados é vantajosa ao garantir a              

sensibilidade à linguagem dos participantes e o privilégio de seus conhecimentos (SCHULTZE;            

AVITAL, 2011). As entrevistas foram conduzidas em um estilo de conversação cotidiana, em que              

os participantes tomam a liderança em contar as suas histórias, ao invés do pesquisador dirigir a                

entrevista. Dessa forma, as entrevistas não foram gravadas, tendo apenas seus principais pontos             

22 



 

coletados. As entrevistas foram realizadas principalmente por telefone ou webconferência, com           

uma duração média de uma hora, entre junho e dezembro de 2018. 

 

Em geral, essas entrevistas foram elaboradas com duplo propósito. Por um lado, obter             

informações sobre os sistemas de informação existentes utilizados como registro, elevar a            

compreensão sobre o desafio do registro e titulação de imóveis e entender como operam as               

partes chaves no processo, conforme identificado na literatura. Por outro lado, as entrevistas             

exploraram os valores (e desafios) da tecnologia blockchain aplicada no registro - em             

comparação com os métodos existentes. De modo geral, foram utilizadas as reflexões            

retrospectivas (o que é) e prospectivas (o que poderá ser) (SCHULTZE; AVITAL, 2011).  

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Primeiramente, é importante ressaltar, a taxonomia aqui utilizada não tem a intenção de definir as               

dimensões e categorias para classificar blockchains e suas formas de uso em sistemas e outras               

aplicações técnicas. Destina-se apenas a servir como base de auxílio para melhor compreensão             

do tema. A taxonomia é informada pelo conjunto referencial teórico já citado. 

 

5.1 REGISTRO DE IMÓVEIS 
 

A fim de abordar como a tecnologia blockchain pode afetar os resultados da administração              

imobiliária, é importante compreender em primeiro lugar quais as principais características do            

sistema registral brasileiro.  

 

O modelo que nos interessa é o registro imobiliário referente ao sistema pelo qual a propriedade                

e seus direitos relacionados são registrados (direta ou indiretamente) pelo poder público. Esses             

registros fornecem evidências de título, buscam facilitar transações e evitar fraudes (DINIZ,            

2007). De acordo com o Banco Mundial, em 2016 quase 70% da população mundial ainda não                

acessava sistemas de registro de propriedade. Para alguns cidadãos, o status do direito à              

propriedade pode afetar seu acesso a oportunidades econômicas (DE SOTO, 2000). Para os             

governos, os registros imobiliários são essenciais para arrecadar impostos, prestar serviços e            

estabelecer sua autoridade territorial (MAGGI; FLORISSI, 2002).  

 

Nos países em desenvolvimento, o desafio é duplo. Em primeiro lugar, os direitos à propriedade               

são essenciais para promover o crescimento econômico, reduzir as desigualdades econômicas,           
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aliviar a gestão de conflitos e apoiar processos de governança local (DE SOTO, 2000). Além               

disso, os registros de propriedade quando confiáveis aumentam os valores dos bens imóveis e              

reduzem o risco para potenciais credores (DOMEHER; ABDULAI, 2012). Nesses territórios, ainda            

pode-se encontrar registros mantidos em papel. Esse sistema físico não apenas é de difícil              

acesso e manutenção, mas também vulnerável a desastres naturais e fraude humana (DOBHAL;             

REGAN, 2016).  

 

Devido ao envolvimento de várias partes interessadas (proprietários, governos e instituições           

financeiras), o registro de imóveis se torna um processo complexo. No centro, todas as partes               

precisam confiar no sistema que controla a propriedade e a legalidade dos títulos nele              

registrados. Embora as informações sobre propriedade variem de acordo com o país e a              

jurisdição, o objetivo é o mesmo: fornecer um sistema para registrar títulos de propriedade e               

facilitar a transferência legal de direitos (DOBHAL; REGAN, 2016).  

 

No Brasil, a escritura pública é o documento que possui validade jurídica e comprova que               

determinada pessoa é a proprietária, ou seja, tem o direito real sobre a coisa (DINIZ, 2007). Essa                 

norma, por sua vez, está fundadas numa dinâmica de aquisição da propriedade que envolve,              

necessariamente, uma série de procedimentos burocráticos estabelecidos no Código Civil, por           

meio do qual a propriedade é adquirida pelo registro do título de transferência no Cartório de                

Imóveis.  

 

Desse modo, todas as transações relacionadas com a propriedade devem ser registradas a fim              

de serem obtidos os direitos legais relevantes (BALBINO FILHO, 2001). Esses registros são             

regulados pela Lei dos Registros Públicos (LRP - 6015/1973), a qual define as formalidades que               

constituem o sistema brasileiro de Cartórios. Seu enorme poder burocrático vem do Código Civil              

(art. 533), ao afirmar que as transações envolvendo bens imóveis não transferem a propriedade,              

ou os direitos sobre ela, a não ser a partir da data na qual são registradas nos livros dos                   

Cartórios. Dessa forma, como afirmado anteriormente, a posse definitiva da propriedade depende            

de um documento legalmente registrado - a escritura. 

 

A LRP define mais especificamente os procedimentos a serem seguidos pelos Cartórios para o              

registro de imóveis. Segundo a lei, o Cartório deve criar um número de matrícula único para cada                 

imóvel. Nessa matrícula são registradas as certidões e demais documentos públicos emitidos            

pelos Cartórios de registro civil (partilhas, inventários e aquisições) e os números referentes aos              

cadastros públicos brasileiros. Na mesma matrícula são averbadas ou retificadas informações           
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referentes ao imóvel. A garantia jurídica da propriedade do imóvel é atestada pelo documento              

denominado certidão de matrícula do imóvel. Assim, os lançamentos registrais são extraídos            

diretamente dos títulos ou dos documentos apresentados, ficando os atos registrais de cada             

imóvel centralizados, com todos os assentos consecutivamente consignados após a abertura da            

matrícula (BALBINO FILHO, 2001). 

 

De forma simplificada, como ensinam Reydon e Guedes (2012), o processo de registrar os              

direitos legais sobre a propriedade se dá por meio dos seguintes mecanismos: a) registro do               

documento de compra e venda; b) registro do título da propriedade ou c) outro documento               

associado ao direito de propriedade. 

 

No Brasil, onde prevalece a propriedade privada, o registro de imóveis tem fundamental             

importância para a questão fundiária, por estar associado diretamente à constituição,           

regularização e reconhecimento dos direitos de propriedade. É igualmente essencial para           

viabilizar políticas públicas que envolvem a terra, tais como reflorestamento, proteção do meio             

ambiente, ocupação produtiva sustentável de atividade econômica, assentamentos de reforma          

agrária, utilização de terras públicas para recreação e lazer, entre outras (GUEDES; REYDON,             

2012). 

 

Atualmente, a legalidade institucional no que diz respeito à terra rural no Brasil depende de duas                

instituições principais, responsáveis, respectivamente, pelo registro e pelo cadastro de imóveis. O            

primeiro é atribuição dos Cartórios e o segundo do Instituto de Colonização e Reforma Agrária               

(INCRA). Desde o Decreto 72106/73, a rigor, todo imóvel rural deve ter matrícula junto ao               

INCRA, a partir da qual este emite o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), atestando a                 

existência da propriedade. O registro do imóvel, por sua vez, cabe aos cartórios (REYDON;              

FERNANDES, 2017). Chama a atenção um ponto que será uma das tônicas deste trabalho, a               

farta duplicidade de registros. 

 

5.1.1 PRINCÍPIOS REGISTRAIS 
 

Para melhor entendimento do tema, alguns princípios da lei registral merecem ser analisados. O              

primeiro deles é o princípio da continuidade. É ele que dá segurança jurídica aos registros               

imobiliários, pois, segundo Diniz (2007), cada imóvel deve conter uma titularidade, que será o              

outorgante e dará base para as sucessivas transmissões. Como se sabe, o registro no Cartório               

de imóveis não é a única forma de aquisição da propriedade imóvel, já que nos termos do Código                  
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Civil também se adquire a propriedade pela acessão, usucapião, desapropriação e pelo direito             

hereditário. Porém, mesmo nesses casos é imprescindível o acesso ao Cartório de imóveis para              

ser preservada a continuidade registrária e eficácia erga omnes (contra todos), possuindo o ato              

praticado somente efeito declaratório. 

 

Segurança jurídica, de acordo com Diniz (2007), pode significar (a) que o comprador que              

completa sua compra não tem medo de que ninguém apareça posteriormente e afirme que o               

imóvel era dele; (b) que todo credor deve saber onde está em relação ao resto dos credores; (c)                  

o fornecimento de uma prova de título; e, (d) a preservação das provas, impedindo que sejam                

propositadamente alteradas com falsificação. 

 

O princípio da especialidade é relevante na medida em que trata da identificação e localização               

precisa do imóvel, como preza o art. 176 da LRP, bem como da qualificação do legítimo                

proprietário. Segundo Ceneviva (2001), é necessária maior atenção nas zonas rurais, no qual os              

limites se dão por cerca e vegetais ou outros objetos, além de outras informações vagas e                

imprecisas que não oferecem muita precisão aos limites territoriais.  

 

O princípio da inscrição assegura que a transmissão dos imóveis se dará unicamente entre vivos               

e pelo registro no Cartório de Imóveis. Ainda, pela lição de Carvalho (2001), esse princípio               

oferece transparência e torna conhecido do público a existência de um direito real sobre a coisa,                

e o ajuste de uma relação entre duas partes. É a aplicação da máxima que estabelece “quem                 

não registra não é dono”. Percebemos que esse princípio também dialoga com o da publicidade.               

Segundo Filho (2001), a publicidade é a alma dos registros públicos. É a oportunidade que o                

legislador quer dar ao povo de conhecer tudo que lhe interessa a respeito de determinados atos.                

Deixa a par de todo o movimento de pessoas e bens. A publicidade é uma das características                 

pela qual não se pode admitir que um registro tenha eficácia "erga omnes" (contra todos) e ao                 

mesmo tempo seja negada informação ao público em geral.  

 

O princípio da prioridade é fundamental para solucionar casos de litígio, pois o art.167 da LRP                

preconiza que o número de ordem determinará a prioridade do registro, como no caso de haver                

pelo mesmo proprietário a alienação do imóvel por penhora e outro por hipoteca. Para Carvalho               

(2001), significa que, num concurso de direitos reais sobre um imóvel, estes não ocupam o               

mesmo posto, mas se graduam ou classificam por uma relação de precedência fundada na              

ordem cronológica do seu aparecimento. Ainda nessa linha, é preciso salientar que a data da               

prenotação é de suma importância para o registro, em razão de constar no artigo 1.246 do                
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Código Civil que o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do                   

registro, e este o prenotar no protocolo.  

 

Por fim, mas não menos importante, pelo princípio da territorialidade, previsto no artigo 169 da               

LRP, estabelece-se a competência registral com base num determinado território (ou região), ou             

seja, o agir do registrador está limitado a uma determinada circunscrição. Cada propriedade está              

circunscrita na área de atuação de apenas um Cartório de Registro de Imóveis. 

 

5.2 FUNÇÕES DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
 

Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder               

Público. Nesse contexto, cabe ao Poder Judiciário a fiscalização de seus atos, conforme definido              

em lei federal, que tem como âmbito de competência o de disciplinar as atividades dos notários,                

dos oficiais de registro e de seus prepostos. A principal função do Cartório é dar segurança                

jurídica ao processo. No âmbito notarial e de registro, a segurança jurídica é manifestada nos               

seguintes aspectos e funções centrais: (i) fé pública; (ii) qualificação dos atos; e, (iii) conservação               

e publicidade (DINIZ, 2007).  

 

Neves (1990) explica que cumpre ao notário não apenas conferir fé pública ou dar forma legal,                

nem redigir em termos legais e de acordo com a vontade das partes, mas sim proceder a                 

inspeção do documento, a um exame de conformidade (ou não) com a lei para, em caso                

afirmativo, conferir-lhe de seguida a chancela do Estado. A exigência da forma pública é              

aplicável, entre outros casos, a negócios jurídicos que tratam de imóveis de valor superior a trinta                

salários mínimos, a pactos antenupciais e a cessões de direitos hereditários. 

 

Por sua vez, a conservação e guarda do acervo, além de resguardar a memória do Estado,                

propicia, aliada à publicidade, o controle externo do encadeamento de trâmites e conteúdos e, no               

tocante aos sujeitos do ato, a garantia de que constarão nos registros os seus assentamentos               

(FILHO, 2001). 

 

Porém, segundo Diniz (2007), de nada valeria a qualificação dos atos, a conservação e a               

publicidade para higidez social dos serviços notariais e de registro se não fosse a fé pública                

depositada pelo Estado nesses agentes. A partir da delegação, posse e exercício, os notários e               

registradores, na prática de atos próprios de seus ofícios, possuem fé pública para o exercício de                

suas atribuições e, desta fé, advém a presunção de veracidade dos seus documentos. Com a fé                
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pública notarial e de registro obtém-se a unidade do sistema de presunções e a força social e                 

política do repositório, o que faz com que a segurança jurídica, em seus amplos aspectos seja                

alcançada.  

 

A ação inicial do oficial de registro ocorre quando a parte interessada apresenta o título perante o                 

serviço de Cartório de Imóveis. Essa apresentação pode visar apenas ao exame e cálculo de               

emolumentos, assim como pode ser para efeitos de publicidade sem exame prévio. Na primeira              

hipótese, o interesse da parte é tão-somente no sentido de que o título seja examinado para                

saber se nas condições em que ele se apresenta está apto, ou não, para ser registrado ou                 

averbado, e para o cálculo de emolumentos.  

 

Quando o interesse da parte é a imediata publicidade, o título deve ser prenotado. A               

protocolização do título será o primeiro ato registral feito pelo oficial do Cartório de Imóveis e                

assegurará ao interessado a prioridade do título e, consequentemente, a preferência dos direitos             

reais de acordo com o artigo 186 da mesma Lei. 

 

Após a prenotação do título e a observância da ordem estabelecida, o mesmo passará pelo               

procedimento de qualificação (FILHO, 2001). É nesse momento que o oficial verifica os             

pressupostos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico e os requisitos do título, assim               

como a necessidade ou não da abertura de matrícula. A qualificação compreende o momento da               

atuação do registrador quando examina, estuda, aprecia e decide pela registrabilidade do título.             

Ao decidir, o oficial emite um juízo de valor, que pode ser de admissibilidade do título. A                 

finalidade principal da função qualificadora é de atribuir certeza, eficácia e segurança jurídica, e,              

para tanto, essa atuação deve ser absolutamente autônoma, independente e sem a menor             

possibilidade de sofrer interferências externas (FILHO, 2001). 

 

Se por um lado a matrícula, contemplada no Livro nº 2 elaborado pelo Cartório de Imóveis, é                 

considerada a base jurídica para o lançamento dos atos de registro e averbação, ela não é                

exclusiva. Além dela, existe o Livro nº 3 – Registro Auxiliar, que serve para o lançamento de atos                  

de registro, que sendo atribuídos ao Cartório de Imóveis por disposição legal, não digam respeito               

diretamente ao imóvel matriculado.  

 

O livro nº 4, denominado de Indicador Real, destina-se ao repositório de todos os imóveis que                

figurarem nos demais livros, devendo conter a identificação individualizada de cada imóvel, em             

cuja folha serão anotados os números de ordem dos outros livros. Esse livro permite a busca dos                 
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registros pela localização do imóvel. Por fim, o livro nº 5, denominado de Indicador Pessoal,               

destina-se ao repositório dos nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa              

ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem nos demais livros, em cuja folha deve ser              

anotada a referência aos números de ordem daqueles. Permite a busca dos registros pelo nome               

da pessoa. 

 

Uma vez elencadas as atividades do Cartório de Imóveis, doravante esta dissertação focará,             

principalmente, na função referente à guarda e gerência dos dados. A partir da dinâmica desse               

campo, as adversidades atuais são apresentadas na seção seguinte. 

 

5.3 OS ATUAIS DESAFIOS DO SISTEMA REGISTRAL BRASILEIRO 
 

De forma geral, como se verá adiante, os problemas estão concentrados na falta de sistemas               

interconectados para verificar quem é o proprietário de terras e imóveis no Brasil. Em vez disso,                

a propriedade é registrada em diferentes regiões por um dos milhares de Cartórios de Imóveis               

insulados em seus próprios sistemas. O sistema é confuso e amplamente fraudado, com             

corrupção na manutenção dos dados e registro de entradas duplicadas. Nas palavras de um              

oficial de cartório entrevistado, “houve pouca inovação na forma como a propriedade é rastreada              

e organizada. Ainda é um processo demorado e trabalhoso, e ainda há um ponto central de falha                 

que torna tudo suscetível a fraudes.” 

 

O último índice Doing Business do Banco Mundial fornece uma análise detalhada das etapas,              

tempo e custo envolvidos no registro de imóveis no país, assumindo o caso de um empreendedor                

que quer comprar um imóvel no Rio de Janeiro, que já esteja registrado e livre de disputa. Em                  

2018, dentre 190 países, o Brasil ocupou apenas a 137ª posição. O processo envolve pelo               

menos 13 etapas separadas. Normalmente, é necessário apresentar uma escritura pública de            

compra e venda; evidência do pagamento do imposto sobre transferências de ativos imobiliários;             

certidões fiscais; certificados emitidos pelo Cartório de Imóveis; e, evidência de pagamento de             

honorários de cartório.  

 

A escritura de compra e venda é enviada ao Cartório de imóveis mediante pagamento das taxas                

de registro, seguida de exame dos documentos. Se os documentos estiverem em ordem, a              

transferência de propriedade é registrada e, se não, os documentos são devolvidos para             

posterior processamento. Também não existe um banco de dados eletrônico para verificação de             

gravames (ônus, hipotecas, restrições etc.). O já mencionado projeto SREI, criado para            
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modernizar o atual sistema, pretende coordenar o registro entre Cartórios, anteriormente           

isolados, e definir a arquitetura e o modelo operacional de um sistema eletrônico único. 

 

A análise das entrevistas também revelou alguns dos problemas existentes. Primeiro, os            

sistemas de informação registrais foram descritos como desatualizados. Embora sistemas          

externos, isto é, destinado aos clientes, sejam um pouco mais avançados, os sistemas             

organizacionais internos ainda são bastante antigos. Um oficial de cartório do Rio de Janeiro              

afirmou que “os sistemas foram desenvolvidos em um tempo antes da internet ser inventada”. A               

questão da compatibilidade é ainda mais agravada pelo uso por cada Cartório de diferentes tipos               

de sistemas de informação.  

 

Ainda com base nas entrevistas com oficiais de Cartório, não menos importante, “a atitude              

gerencial em relação ao investimento em TI é bastante baixa, já que o setor é impulsionado pelo                 

custo”. Além disso, a noção geral de “sempre funcionou no passado” combinada com a “falta de                

habilidades e conhecimentos de TI” se adicionam ao atraso. Isso sem contar na ainda medieval               

utilização de papel por diversos Cartórios menos estruturados pelo país afora (BRITO;            

CARDOSO, 2015) 

 

A análise das entrevistas também revelou que os Cartórios de Imóveis “têm grandes             

preocupações em relação à privacidade da informação”. Isso é, no entanto, combatido pela             

crescente demanda de transparência por parte da sociedade e pela crescente confiança na             

tecnologia (MICHENER et al, 2018).  

 

Desde a Medida Provisória 2.200-2 de 2001, o registro eletrônico já poderia ter sido implantado,               

visto que os insumos jurídicos para esse processo já estavam previstos na MP. Após isso, houve                

a publicação de outros diplomas, como a Lei do Processo Eletrônico, que permitiu a autorização               

da criação de livros eletrônicos. Em seguida, houve a edição da Lei 11977/2009, que trouxe um                

capítulo dedicado ao assunto e fixou o prazo de cinco anos para a implantação do registro                

eletrônico em todo território nacional, prazo esse vencido em 2014. O Provimento 47/2015, do              

CNJ, veio para fixar um novo prazo de 360 dias para a implantação do SREI. 

 

Segundo Cavaglieri, Lopes e Rosário (2009), a partir da análise de um Cartório de Imóveis, foi                

constatado que muitos são os arquivos que ainda não possuem profissionais qualificados para             

trabalhar com o tratamento e gerenciamento desses documentos. A maioria dos acervos é             

composta por documentos permanentes, de cunho histórico, e que merecem um cuidado            
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especial. Porém, por motivos de ingerência, esses acabam se deteriorando ou sendo            

extraviados, por não terem um tratamento adequado, com condições mínimas de preservação. O             

principal desafio é a conservação do acervo e a organização física dos documentos. 

 

O Cartório de Imóveis ainda não reproduz verdadeiramente as feições físicas do território             

(BRITO, 2015). Portanto, se fosse necessário recriar a imagem do território de determinada             

região, considerando como referência as descrições em cada matrícula, o resultado seria uma             

imagem cheia de lacunas e/ou sobreposições, a qual não representaria a realidade (OLIVEIRA,             

2010).  

 

A cobertura do Cartório de Imóveis é muito incompleta e desatualizada, como mostram Reydon e               

Fernandes (2017). No Pará, menos de 50% das propriedades urbanas individuais, segundo            

consta, são formalmente registradas, ao passo que, no Piauí e em São Paulo, calcula-se que ao                

menos 70%. No caso das propriedades rurais, a situação no Pará e no Piauí foi classificada no                 

mesmo nível das propriedades urbanas. Além disso, registros sobre terras públicas e privadas             

foram considerados desatualizados em pelo menos 50% dos casos. Os custos de transação             

(taxas, impostos e emolumentos) relativamente elevados para a transferência de domínio são,            

em parte, responsáveis por essas limitações, uma vez que podem desestimular os cidadãos a              

registrar as transferências e outras transações e, inadvertidamente, a incentivar a subdeclaração            

dos valores das transações nos Cartórios e nos órgãos arrecadadores da administração pública. 

 

Reydon e Guedes (2012), ressaltam que os emolumentos cobrados dos usuários, além de             

vultosos, não se restringem à remuneração do agente notarial, excluído do teto remuneratório do              

serviço público. Segundo os autores, há evidências de que a atuação dos Cartórios é, em muitas                

circunstâncias, instrumentalizada para beneficiar a grande propriedade ou o grande capital, em            

detrimento do pequeno proprietário/posseiro. O livro de Moraes Silva (1999), que apesar de             

antigo segue bastante atual, revela em detalhes o processo sistemático – levado a cabo com o                

auxílio da lei e dos Cartórios – de expropriação dos pequenos posseiros que ocupavam              

secularmente terras do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. 

 

Segundo Loch e Erba (2007), outra das razões para esse problema está na falta de ligação entre                 

os Cartórios de Imóveis e os documentos cartográficos produzidos pelos profissionais de            

agrimensura. Assim, não é possível afirmar sobre a correlação entre a realidade (a posse efetiva)               

e o direito adquirido (título de propriedade). Dessa forma, é difícil a intervenção dos órgãos               
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públicos, principalmente no que se refere ao monitoramento, dada a existência de poucos dados              

confiáveis sobre a real situação das áreas. 

 

Pelo aspecto financeiro, segundo Fleury (2008), nos principais bancos que operam o            

financiamento imobiliário, por conta da grande quantidade de documentos e certidões que são             

exigidas nas operações de compra e venda, um processo pode levar de três a quatro meses para                 

sua finalização. E mesmo com todo esse tempo gasto com obtenção de certidões, o que é                

bastante caro, não se obtém a garantia que se espera quando se compra um imóvel.  

 

Não é raro, por exemplo, o caso do comprador de imóvel que tomou todos os cuidados,                

mandando tirar certidões em nome dos vendedores (protestos, Justiça Federal, cíveis, família,            

interdição e tantas outras) do local do imóvel, certidões negativas, e que, posteriormente à              

compra e pagamento é surpreendido com ação de fraude à execução, tornando ineficaz a              

compra realizada, pois o vendedor estava sendo executado em outra praça, com penhora do              

imóvel, porém sem registro imobiliário. 

 

5.3.1 CARÊNCIA DE SISTEMAS INTERCONECTADOS 
 

O título desse capítulo pode representar um paradoxo com o ideal da tecnologia blockchain,              

como veremos mais à frente. Entretanto, aqui nos referimos não a unidades de comando ou que                

de alguma forma, exercem poder sobre a rede, centralizando a tomada de decisão, mas sim, à                

conectividade do sistema. 

 

Os desafios são imensos e diversos. Contudo, relembrando que o objetivo é analisar a aplicação               

da tecnologia blockchain no sistema registral, faz mais sentido, após análise das entrevistas e              

literatura, a concentração na falta sistemas interconectados de registro de propriedades, tanto            

rurais quanto urbanas. 

 

O Brasil carece de um sistema integrado de gestão imobiliária e fundiária. A administração é               

fragmentada e ocorre em diferentes níveis de governo, dependendo do tipo de propriedades, seu              

uso e seu ocupante. Para fins de registro, cada um tem pelo menos um escritório de registro                 

imobiliário (NUNES, 2004).  

 

Como Brito (2015) ensina, a gestão fundiária está dividida entre diferentes órgãos na esfera              

federal e estadual e, de forma geral, ocorre com base em dois critérios: i) jurisdição da área                 
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(federal ou estadual) e ii) tipo de ocupante. Esse último critério ocorre porque a legislação               

fundiária brasileira muitas vezes considera quem é o ocupante da terra para determinar como              

sua ocupação será regularizada. No entanto, em alguns casos, há mais de uma forma de               

regularização possível. Assim, as regras variam se o ocupante pertencer a povos indígenas,             

população tradicional, comunidade quilombola, ou ainda, se for agricultor familiar, beneficiário de            

projeto de assentamento, pequeno, médio ou grande produtor rural. Para cada tipo de ocupante              

há normas que determinam a forma de regularização da terra e, consequentemente, as             

instituições responsáveis pela gestão fundiária. Frequentemente, a diferença de jurisdição da           

terra (federal ou estadual) resulta na diferença de procedimentos para o reconhecimento            

territorial e até mesmo de valores cobrados pela terra (nos casos em que a cobrança é prevista). 

 

Um dos problemas apontado é a distinção de sistemas entre Cartórios, não havendo a              

padronização, a partir de uma entidade nacional, e o consequente registro de forma equivalente              

em todos os Cartórios, como sinalizado pelo diretor do Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) e               

Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca               

de Taboão da Serra/SP. Essa falta de um sistema que interligue as bases de informações das                

diferentes comarcas permite o registro de um mesmo imóvel em diferentes Cartórios, levando à              

duplicidade de informações (ALVES; MARRA, 2010).  

 

Diretamente relacionada com as limitações abordadas anteriormente, outra área de          

comprometimento da governança fundiária do país é a ausência de um cadastro integrado de              

terras públicas e privadas. Isso significa que os órgãos estaduais encarregados da gestão das              

terras públicas estão, em grande parte, operando sem um inventário de imóveis adequado, que              

seria um elemento fundamental da boa administração. As avaliações dos Estados concluíram            

que é impossível acessar informações sistemáticas sobre o inventário de terras públicas. Essa é              

uma limitação significativa de execução das políticas públicas, como o planejamento adequado            

do uso da terra ou os processos de tomada de decisões sobre infraestrutura, bem como a                

capacidade da sociedade civil de responsabilizar os governos. A ausência de um sistema             

interconectado dos registros de propriedade torna todo o sistema mais fácil de ser lesado              

(REYDON; GUEDES, 2012).  

 

Os cadastros não têm interoperabilidade entre si; cada órgão (FUNAI, Ministério do Meio             

Ambiente, entre outros) trabalha sobre as áreas de sua competência e utiliza diferentes conceitos              

para definir ‘as propriedades’. A maioria não cadastra e registra suas terras como deveria,              

fazendo com que o Brasil não tenha sistemas de cadastro e registro que se complementem e                
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sejam dinâmicos (REYDON; FERNANDES, 2017). Os Cartórios, por serem entidades privadas,           

têm dificuldade de se integrar com os órgãos públicos e, além disso, registram a transação com a                 

terra sem investigar a autenticidade dos documentos apresentados pelo solicitante. Os atos            

regulatórios são, muitas vezes, confusos e desencontrados (GRAÇA et al., 2017). O            

descompasso entre os cadastros é tanto que, ao somar as áreas dos diferentes acervos,              

obtém-se uma área ocupada maior que a superfície do país (CHUERUBIM, 2015). 

 

Somente a União teria mais de vinte bases de dados sobre imóveis rurais que não se comunicam                 

entre si, segundo Varella et al (2016). Os mesmos autores afirmam que com esse modelo               

fragmentado, a segurança jurídica de todo o sistema pode ser questionada, pois, na prática,              

constata-se a existência de sobreposição de registros fazendo com que um mesmo imóvel possa              

ter diversos donos. Sem um registro eficiente e confiável, o procedimento de regularização é              

comprometido.  

 

Em recente cooperação entre pesquisadores de institutos e universidades nacionais e           

internacionais (REYDON et al., 2019), foram observadas 18 bases de dados de terras públicas e               

privadas, incluindo informações do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária),            

do Exército Brasileiro e do Cadastro Ambiental Rural (CAR), num esforço, pela primeira vez, de               

criar uma única imagem sobre quem são os proprietários de terras no país. O gráfico abaixo                

mostra a pluralidade de fontes de cadastro que tiveram que ser condensadas. 

 

Figura 2: Sobreposições de categorias de posse da terra 

 

Fonte: (REYDON et al., 2019, pg. 3) 
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Como visto, o problema do registro de propriedades parece ser maior do que a capacidade do                

atual sistema em lidar com ele, demandando, assim, novas soluções que permitam trazer mais              

eficiência, confiança e transparência. 

 

Desta forma, após esta análise, podemos resumir em três perguntas os desafios a serem              

enfrentados: (i) como abreviar e racionalizar o percurso legal e burocrático entre o vendedor e o                

adquirente de um bem imóvel?; (ii) como a sociedade pode obter de maneira fácil, barata e                

racional informações sobre a situação jurídica de bens imóveis?; e, (iii) como universalizar o              

acesso por meios eletrônicos aos registros de imóveis do país?  

 

5.4 CARACTERÍSTICAS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN  
 
A partir de agora passamos a analisar a potencialidade da tecnologia blockchain responder de              

forma satisfatória os desafios acima.  

 

A literatura revisada permite descrever princípios e a base teórica por trás da tecnologia              

blockchain, bem como suas aplicações em diferentes casos de uso da vida real. Os termos               

utilizados estão em acordo com a popular ontologia descrita por Kruijff e Weigand (2017).              

Também é válido mencionar desde já, os trabalhos constantemente indicam a necessidade de             

mais pesquisas no campo. 

 

A criação da blockchain remonta ao início dos anos 1990. Porém, a primeira versão              

implementável surgiu somente em 2008, quando Satoshi Nakamoto publicou o whitepaper           

(documento que traz suas justificativas técnicas, e por vezes, o modelo de negócios) que              

conceituou a tecnologia e a moeda bitcoin. A grande promessa da blockchain é fazer, pela               

transparência e confiança, o que a Internet fez pela comunicação. Desde 2009, o sistema              

monetário digital disparou em valor e agora é o mais conhecido aplicativo blockchain. Mas, mais               

importante, levou ao surgimento de um ecossistema de idéias e serviços inovadores que se              

estende para muito além do setor financeiro (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016). 

 

Além de artigos científicos e livros, foi dada atenção aos documentos técnicos (white papers)              

escritos por entusiastas da tecnologia e desenvolvedores, e publicados em diferentes fontes da             

Internet relacionadas à TI (Tecnologia da Informação). A blockchain em si é uma área muito               

recente de pesquisa, onde ainda não há extensiva exploração. A maioria das discussões e              
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publicações de descobertas estão ocorrendo em diferentes fóruns na internet. Por exemplo, o             

artigo de Satoshi Nakamoto (2008), que originou o bitcoin, e publicado em sua página na internet,                

nunca foi revisado como um produto científico adequado e nem sequer tinha o termo "blockchain"               

nele. No entanto, hoje é considerado um dos papers mais importantes nessa área             

(ANTONOPOULOS, 2018).  

 

No cenário brasileiro e internacional, há uma pequena quantidade de pesquisas acadêmicas            

sobre a blockchain. Yli-Huumo (2016), utilizando técnicas de pesquisa secundária, buscaram           

compreender os tópicos atuais, desafios e futuras direções sobre a tecnologia, a partir de uma               

perspectiva técnica. A maioria das pesquisas se concentrava em revelar e melhorar as limitações              

da blockchain nas características de privacidade e segurança. À época, nenhuma lidava com o              

registro imobiliário. Identificaram, ainda, o baixo número de publicações em periódicos de alta             

qualidade, sendo a maior parte delas apresentada em conferências, simpósios e workshops. 

 

Muitos autores acreditam que a blockchain tem potencial. Entretanto, há muitos obstáculos e             

desafios para sua implementação (PETTIT et al, 2018). Por exemplo, não há sequer uma              

definição única do termo aceita mundialmente. A padronização seria o primeiro passo para a              

formulação de abordagens unificadas, visando o desenvolvimento global da blockchain e suas            

práticas (ZĪLE; STRAZDIŅA, 2018). Apesar de trazer essa consciência, esta dissertação não            

pretende preencher essa lacuna, mas apenas mostrar as diferentes formas como a blockchain é              

enxergada pela teoria, a fim de auxiliar a compreensão do objeto de estudo. 

 
Por diversas vezes, as definições propostas incluem apenas um estreito espectro de possíveis             

tipos de blockchain, ou estão limitadas à sua descrição. Uma das melhores formas de a definir                

seria selecionando os recursos sem os quais os seus princípios básicos desapareceriam. A             

blockchain, segundo apontam Tapscott e Tapscott (2016), surgiu da combinação de três            

tecnologias já existentes: (i) criptografia de chave privada, (ii) uma rede distribuída P2P             

(ponto-a-ponto), e (iii) mecanismo de consenso. A interação entre esses elementos tecnológicos            

deu origem à matriz operacional que possibilita a validação de registros sem a necessidade de               

uma autoridade central - como a infraestrutura de chaves públicas brasileira (ICP-Brasil). A             

descentralização ocorre quando os custos da centralização aumentam e os custos da            

descentralização caem, muitas vezes devido ao progresso tecnológico (DE FILIPPI et al., 2018).  

 
O bitcoin foi o primeiro sistema a incluir a estrutura de armazenamento de dados da blockchain e                 

servir de base para implementações a serem seguidas em domínios tão variados, como o setor               
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de energia, (BURGER et al., 2016), cadeias de suprimentos e logística (IANSITI; LAKHANI, 2017;              

KORPELA et al., 2017; TIAN, 2016), a indústria da música (RETHINK MUSIC INITIATIVE, 2015)              

e a área da saúde (HOY, 2017).  

 

A tecnologia também responde pelo nome de “tecnologia do registro distribuído” ou Distributed             

Ledger Technology (DLT). O DLT é baseado na ideia de que todo participante tem acesso a um                 

registro compartilhado. A ideia de ter um livro aberto e universalmente acessível nasceu com o               

bitcoin, com o sistema fornecendo a primeira solução para o problema de estabelecer confiança              

em um ambiente inseguro, sem depender de terceiros. Esse é um desafio bem conhecido em               

computação distribuída, também conhecido como o Problema dos Generais Bizantinos          

(LAMPORT et al., 1982).  

 

A idéia básica por trás da blockchain é que ela permite que os atores em um sistema (chamados                  

nós) façam transações de ativos digitais usando uma rede P2P (ponto-a-ponto), armazenando            

essas trocas de forma distribuída em toda a rede (BACK et al., 2014). Os proprietários dos ativos                 

e as transações que envolvem a mudança de propriedade são registrados no livro-razão (que              

será aqui referido por vezes igualmente como registro ou ledger), por meio do uso de chaves                

públicas criptografadas e assinaturas digitais (WARBURG, 2016). Toda transação é validada           

pelos nós da rede, empregando algum tipo de "mecanismo de consenso" (visto mais à frente).  

 

Sempre que uma transação é inserida na rede P2P, os nós primeiro validam a transação. Se os                 

nós concordarem com sua legitimidade, essa transação é confirmada e estabelecida em um             

bloco. Esse novo bloco é adicionado à cadeia anterior de blocos e, como tal, trancado. Assim, o                 

último bloco mantém uma visão partilhada e acordada do inteiro estado atual daquela blockchain              

(BUTERIN, 2014). 

 

Desse modo, podemos dizer que todas as transações são armazenadas em um registro no qual               

todos os nós envolvidos possuem uma cópia (BUTERIN, 2014). Por isso, a princípio, não há               

ponto centralizado de vulnerabilidade que hackers possam explorar (ATZORI, 2015). Retirar um            

nó não levaria a uma quebra da cadeia de blocos. Essa típica arquitetura P2P contribui para a                 

segurança, bem como a imutabilidade das transações que são registradas na blockchain            

(UNDERWOOD, 2016).  

 

Os blocos são lotes de transações válidas com carimbo de hora, daí tantos autores verem sua                

semelhança com um livro-razão. Por razões de segurança, cada bloco inclui a hash (número de               
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identificação) do bloco anterior. A hash é usada para identificar as informações e garantir a               

integridade dos dados. O blocos ligados formam uma cadeia, daí o nome "blockchain"             

(TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016).  

 

Além de contornar as ineficiências de confiar em um intermediário, a tecnologia de consenso              

automatizado da blockchain promete precisão e segurança. Primeiro, ao consolidar dados em um             

único banco de dados compartilhado, a tecnologia minimiza a chance de discrepâncias contábeis             

- e quaisquer disputas subsequentes - entre as partes envolvidas (ANTONOPOULOS, 2018). A             

tecnologia tem sido comparada à funcionalidade do Google Docs (HAYS, 2018), na qual todas as               

partes autorizadas têm acesso a um único documento ao mesmo tempo e apenas essa versão               

do documento existe. Além disso, todas as transações são registradas de forma sequencial e              

irreversível, criando assim uma trilha de auditoria imutável e indiscutível (TAMA et al, 2017). 

 

No entanto, isso não significa que a blockchain seja inalterável. Dependendo de como a              

aplicação for desenhada, as partes controladoras podem decidir alterar seu histórico (ATZEI et al,              

2017).  

 

Para ilustrar o seu funcionamento, podemos usar o exemplo do chamado contrato inteligente             

(smart contract) - detalhado mais à frente. A tecnologia pode ser utilizada para desenvolver              

contratos inteligentes nos quais o acordo sobre suas condições fica armazenado e, uma vez que               

as condições sejam atendidas, as ações descritas no contrato são automaticamente acionadas            

(LUU et al., 2016).  

 

Tapscott e Tapscott (2016) trazem um exemplo simples para demonstrar o funcionamento de um              

contrato inteligente, a partir da transferência da propriedade de um imóvel. O comprador da casa               

insere a quantia de dinheiro que precisa ser paga pela propriedade em um bloco. Somente se o                 

comprador entregar sua chave (código de entrada) ao vendedor dentro de um determinado             

período de tempo, o pagamento será processado e o registro da propriedade será atualizado na               

blockchain. Se a chave não for transferida, o dinheiro é devolvido ao comprador. O contrato               

inteligente contém regras para a transação que não podem ser alteradas durante o processo,              

nem inseridas por uma das partes sem o conhecimento da outra. Também pode ser delineado               

que outras partes confiáveis têm que confirmar a transferência antes que o contrato seja              

executado, a fim de evitar disputas e garantir a confiança. 
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Provavelmente, a maior diferença entre a blockchain e as tecnologias digitais convencionais tem             

origem em sua natureza P2P distribuída. Isso se desvia das situações convencionais, nas quais              

uma parte mantém um banco com todos os dados e decide sobre as responsabilidades de criar,                

ler, atualizar e excluí-los (PALFREYMAN, 2015).  

 

A governança de dados mantida por uma organização é relativamente simples, pois as             

responsabilidades podem ser coordenadas centralmente. Essa arquitetura centralizada está em          

contraste com a blockchain, na qual cada nó da rede possui uma cópia completa das transações                

(ANTONOPOULOS, 2018).  

 

O essencial em blockchain é a contribuição para uma maior integridade de dados. Integridade de               

dados significa que as informações armazenadas em um sistema correspondem ao que está             

sendo representado na realidade (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016). A integridade dos dados           

refere-se a uma ampla gama de aspectos como consistência, segurança, confiabilidade e            

não-manipulação que precisam ser garantidos (LEMIEUX, 2016). A natureza distribuída da           

tecnologia garante que manipular e alterar dados sem ter um consenso se torna mais difícil, o                

que resulta em melhor integridade das informações, embora a integridade completa nunca possa             

ser garantida (ZYSKIND; NATHAN, 2015).  

 

O setor público também possui diversos serviços que poderiam se beneficiar do uso da              

tecnologia ou, ao menos, deveriam investigar seu potencial. Portanto, entender seus possíveis            

benefícios é fundamental para determinar em quais áreas essa tecnologia pode ser efetivamente             

empregada (PALFREYMAN, 2015).  

 

A fim de simplificar a compreensão da tecnologia, apresentamos na Figura 2 um esquema              

elaborado por Wasserman (2016), indicando os passos de uma transação entre duas partes via              

uma tecnologia de registro distribuído (DLT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 



 

Figura 3. Fluxo de processo uma tecnologia de registro distribuído (DLT) 

 

Fonte: Wasserman (2016) 

 

O debate sobre a definição da blockchain torna-se especialmente importante quando se lida com              

questões legais, como a aprovação de leis e regulamentos de uso. Como Jeffries (2018) aponta,               

demasiadas diferenças nas definições podem causar problemas imprevisíveis no futuro, à           

medida que novas regulações são adotadas. Atualmente, poucos países (por exemplo, Estônia,            

Malta, Arizona nos EUA) têm em vigor arcabouço legal básico para blockchain, contendo também              

sua própria definição. Walch (2017) e Stark (2017) empreenderam pesquisas abrangentes sobre            

a tecnologia, suas definições e a lei, indicando que a maioria dos sujeitos que estão lidando com                 

a criação de legislação relacionada a blockchain, principalmente o fazem para demonstrar como             

são amigáveis a novas tecnologias. Entretanto, a qualidade da descrição da tecnologia, como era              

de se esperar, já está atrasada.  

 

Distinta abordagem é ver a blockchain como uma camada econômica para a Internet, fornecendo              

um protocolo para que os tokens (moedas) de valor sejam transferidos em uma base P2P sem a                 

necessidade de agentes centrais e/ou intermediários. Esses tokens não somente podem ser            

usados como uma forma de moeda e sistema de pagamento, como podem representar outras              

formas de valor, como ações, votos e, no presente caso estudado, informações sobre títulos              

imobiliários e fundiários (ANAND et al., 2016). 

 

Como vimos, a tecnologia é tão nascente que a atual literatura em torno dela é derivada                

principalmente de atores tecnológicos contemporâneos. Embora muitos exemplos de seu          

potencial uso sejam oferecidos, o registro imobiliário é considerado, na melhor das hipóteses,             
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uma opção secundária e do ponto de vista acadêmico está amplamente ausente do material              

disponível. Nas próximas seções vamos explorar mais detalhadamente características da          

tecnologia que contribuíriam na atualização do sistema de registro de imóveis. 

 

5.4.1 BLOCKCHAIN PÚBLICA OU PRIVADA (PERMISSIONADA) 
 

Privacidade e transparência no contexto da tecnologia blockchain estão interligadas, dada a idéia             

básica por trás da tecnologia ser aberta, onde as transações são anônimas e visíveis para todos.                

No entanto, blockchains não são abertos per se e uma distinção pode ser feita entre blockchains                

privadas e públicas. Na literatura, os termos "permissionadas" e "não permissionadas" também            

são empregados (PILKINGTON, 2016) (LEWIS et al., 2016) (XU et al., 2016).  

 

Em uma blockchain pública, não há restrições quanto aos participantes da rede e todas as               

transações são identificáveis pelo seu valor de hash público usado para validar a transação.              

Simplesmente qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode usar uma blockchain pública para            

inserir transações e dados, desde que estejam conectados à rede. Cadeias públicas são             

descentralizadas, o que significa que nenhum órgão tem controle sobre a rede, garantindo que os               

dados não possam ser alterados depois de validados (LEMIEUX, 2016). Alguns exemplos bem             

conhecidos de blockchains públicas seriam o bitcoin e Ethereum, sendo um dos primeiros a              

provar que um determinado valor poderia ser movido em todo o mundo sem a necessidade de                

terceiros - como bancos ou empresas de remessa. 

 

Uma blockchain privada, por outro lado, envolve o monitoramento de permissões de leitura e              

gravação, bem como a restrição do acesso à rede (PILKINGTON, 2016). Por natureza,             

blockchains privadas não podem alcançar o mesmo nível de descentralização que as blockchains             

públicas. Devido ao sistema de gerenciamento de direitos do usuário, o grau de transparência              

pode ser controlado à medida que os nós da rede são conhecidos e não anônimos. Exemplos                

bem conhecidos seriam o Hyperledger e a joint venture de grandes bancos, Corda (CACHIN,              

2016).  

 

Os nós da rede podem assumir diversos papéis técnicos. Exemplos, que não são mutuamente              

excludentes, incluem: (i) administrador do sistema: é o vigilante que controla o acesso e fornece               

certos serviços para o arranjo, inclusive funções notariais, de resolução de disputas, nivelamento             

de configuração e reportes regulatórios; (ii) emissor de ativos: nó autorizado a emitir novos              

ativos, como criptomoedas, por exemplo; (iii) proponente: nó autorizado a propor atualizações no             
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registro; (iv) validador: nó autorizado a confirmar a validade das mudanças propostas; e, por fim,               

(v) auditor: nó autorizado a analisar o registro, mas não a fazer atualizações.  

 

Além disso, os nós podem variar em sua habilidade de analisar as gravações feitas, e,               

principalmente, no que diz respeito às permissões que possuem diante de cada registro. Por              

exemplo, é possível que um nó possua autorização da rede apenas para analisar operações em               

que é uma das contrapartes, mesmo que ele guarde a cópia completa do registro criptografado               

(XU et al., 2016). A Figura 3 abaixo contribui para demonstrar visualmente a governança              

proposta por cada modelo, partindo de um sistema de registros centralizado para o distribuído: 

 

Figura 4. Governança proposta por cada modelo 

 

Fonte: elaboração própria 

 

5.4.2 DESIGN DE INCENTIVOS 
 
O conceito de design de incentivo em blockchain se origina do white paper original do bitcoin por                 

Satoshi Nakamoto (2008), e é bem resumido por Andreas Antonopoulos (2018) em seu livro.              

Nakamoto usou o design de incentivo para alcançar uma meta anteriormente inatingível: uma             

moeda digital sólida, segura e descentralizada (ANTONOPOULOS, 2018). O design de           

Nakamoto (2008) incentiva os mineradores (aqueles que adicionam registros de transações ao            

livro-razão público do bitcoin) a proteger a rede e desincentiva operações fraudulentas. Além do              

mais, alinha de forma razoável os incentivos de todas as partes interessadas: mineradores,             

usuários e desenvolvedores que contribuem para o ecossistema (ANTONOPOULOS, 2018).  

 

A comunidade blockchain entende que a tecnologia pode ajudar a alinhar incentivos entre um              

grupo de detentores de moedas (ou tokens) (MCCONAGHY, 2018). Mas o benefício na verdade              

seria mais amplo do que simplesmente alinhar, com a possibilidade de criar incentivos à sua               

escolha, dando-lhes recompensas em tokens. Dito de outra forma, pode-se levar os usuários a              

fazer coisas, recompensando-os com esses tokens (unidades de valor). Os blockchains, dessa            
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forma, podem funcionar como máquinas de incentivo (ANTONOPOULOS, 2018) (CASEY;          

VIGNA, 2019) (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016). A função de recompensas em tokens define o             

que se deseja que os participantes da rede façam; como no caso do bitcoin que por necessitar de                  

trabalho computacional para validar as transações, remunera esses participantes com moedas,           

alimentando uma relação ganha-ganha.  

 

5.4.3 MECANISMOS DE CONSENSO  
 
Para que um bloco (block) seja incluído em uma cadeia (chain), um consenso de rede deve ser                 

alcançado. Isso significa que, dependendo de parâmetros técnicos, um bloco é incluído em uma              

cadeia depois de um certo número de validações (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016).  

 

Alguns estudos (NARAYANAN et al., 2016) (GERVAIS et al., 2016) consideram o consenso da              

prova de trabalho (proof of work consensus) como a principal inovação da blockchain de Satoshi               

Nakamoto, o bitcoin. Esse mecanismo substitui a autoridade central e fornece incentivos que             

levariam os membros da rede a se comportarem honestamente (NAKAMOTO, 2008). O            

consenso pode ser alcançado de diferentes formas, a depender da abordagem técnica utilizada,             

como veremos a seguir. 

 

5.4.3.1 PROVA DE TRABALHO (PROOF OF WORK) 
 
A maioria das blockchains existentes adotam a forma de validação de transações originalmente             

proposta por Nakamoto (YLI-HUUMO et al., 2016). A blockchain de Nakamoto funciona em um              

modelo sem permissão, onde qualquer nó pode livremente entrar e sair do protocolo. Com a               

validação de prova de trabalho (PoW), os participantes da rede (conhecidos como mineradores)             

competem por adicionar o próximo bloco de transação à blockchain, resolvendo um enigma             

criptográfico complexo, validando, assim, transações anteriores no processo e ganhando          

recompensas (tokens, moedas) pelo seu trabalho.  

 

O consenso descentralizado, como também é conhecido, pode ser resumido por Antonopoulos            

(2018) em três passos: (i) verificação das transações, onde cada nó (nesse caso mineradores)              

avalia de forma independente cada transação; (ii) criação dos blocos, onde cada nó agrega as               

transações em blocos, juntamente com sua verificação computacional por meio de um algoritmo             

que prova o seu trabalho realizado; e (iii) verificação dos blocos, onde todos os nós verificam um                 
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novo bloco gerado e o incluem na blockchain, dando por finalizada aquela "rodada" de              

verificação por consenso.  

 

Deve-se mencionar uma consideração primária em relação ao funcionamento dos protocolos           

blockchain baseados em prova de trabalho (PoW) - como bitcoin - a energia necessária para sua                

execução (DE VRIES, 2018). Gerar um único bloco na blockchain de bitcoins requer milhares de               

operações simultâneas, o que tem resultado em impressionantes demandas de energia. De fato,             

os primeiros cálculos indicam que os requisitos energéticos do protocolo eram comparáveis aos             

de um pequeno país (KUGLER, 2018). Essa consequência motiva a investigação de protocolos             

alternativos que afastariam a necessidade de alto consumo energético. 

 

5.4.3.2 PROVA DE PARTICIPAÇÃO (PROOF OF STAKE) 
 

O mecanismo alternativo mais popular baseia-se na noção de “prova de participação” (PoS). Os              

participantes da rede (aqui conhecidos como validadores) investem moedas digitais (tokens) na            

blockchain, representando sua participação no bloco. A chance de um validador verificar (e ser              

potencialmente recompensado) um bloco é proporcional a sua participação no mesmo. Ou seja,             

a ideia é fazer valer “um voto por unidade de participação no sistema”, onde a participação pode                 

ser medida pela quantidade de unidades pertencentes a um nó específico (BENTOV et al., 2014).  

 

5.4.4 CONTRATOS INTELIGENTES (SMART CONTRACTS) 
 
Os contratos inteligentes foram descritos pela primeira vez por Nick Szabo ao final dos anos               

1990. Szabo (1997) imaginou a colocação de contratos em código, para que eles pudessem não               

mais depender da confiança entre as partes e serem auto-executáveis. Além do aumento de              

velocidade e eficiência, um benefício importante dos contratos inteligentes em relação aos            

contratos tradicionais é a falta de ambiguidade textual, já que suas disposições são escritas em               

uma linguagem formal que deve ser entendida por uma máquina. Os contratos inteligentes             

visam, dessa forma, emular a lógica das cláusulas contratuais (CLACK et al., 2016).  

 

Como dito, a blockchain é uma tecnologia relativamente nova. Após o bitcoin, uma outra famosa               

aplicação, o Ethereum, foi lançado em 2015. Além de repetir a capacidade de registro distribuído               

do bitcoin, o novo sistema permite que a aplicação imaginada por Szabo seja posta em prática                

(BUTERIN, 2014). 
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Dependendo de quem busca defini-los, os contratos inteligentes podem assumir variados           

significados. É entendido de forma muito distintas por cientistas da computação e advogados.             

Para um profissional legal, o contrato possui conotações específicas, vem acompanhado com            

certas obrigações, direitos e deveres baseados no desempenho de termos pré-acordados. Já os             

cientistas da computação, os enxergam em termos de código (DE FILIPPI; HASSAN, 2018).  
 
Para melhor compreensão, podemos utilizar a definição de Clack, Bakshi e Braine (2016), onde              

um contrato inteligente é aquele auto-executável, sendo automatizável por computador, embora           

algumas partes possam exigir entrada e controle humanos, e aplicável pelo cumprimento legal de              

direitos e obrigações ou pela execução inviolável do código de computador. Os contratos             

inteligentes são a tecnologia habilitadora, mas o efeito resultante pode ser convertido em um              

acordo legal. Por exemplo, propriedades podem ser transferidas automaticamente por um           

contrato inteligente após a resolução de disputa judicial entre duas partes (TAPSCOTT;            

TAPSCOTT, 2016). Desde 2016, as ramificações legais em torno de contratos inteligentes se             

constituem em uma das principais áreas de pesquisa da tecnologia.  

 

Pela ótica de Christidis e Devetsikiotis (2016), um contrato inteligente transforma um contrato em              

algo como um programa de computador. O programa conectado à Internet monitora dados e              

aciona ações relevantes aos termos do contrato. Um contrato inteligente de seguro agrícola pode              

ser acionado a partir do uso de um sistema de dados climáticos na Internet (TRIPOLI;               

SCHMIDHUBER, 2018). Se a temperatura subir acima de trinta graus em abril, o contrato              

inteligente acionará automaticamente um pagamento de seguro agrícola. Essa automação total           

elimina a ambiguidade e promete grandes economias de tempo e esforço para todas as partes               

envolvidas. 

 

É importante notar que os contratos inteligentes vão provavelmente acrescentar, e não substituir,             

as relações contratuais. De fato, apesar do nome, os contratos inteligentes não são "inteligentes",              

não sendo utilizada inteligência artificial para analisar termos contratuais complexos ou subjetivos            

(LUU et al, 2016).  

 

Violações de um acordo em contratos inteligentes trazem seus custos em tempo real. Mesmo              

que apenas por meio de meios digitais, eles podem exercer controle sobre o valor de um bem                 

tangível. Lembrando que a prova do cumprimento dessas condições estará sempre no registro             

distribuído.  
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A implementação, todavia, pode ser muito rigorosa. O não pagamento de uma parcela no prazo               

poderia manter o bem digitalmente inviabilizado até o recebimento do pagamento - imagine um              

imóvel com uma fechadura eletrônica (MÖSLEIN et al., 2019).  

 

Contudo, caso um contrato inteligente fosse levado à juízo, como se daria a análise da linguagem                

de programação? E o possível anonimato dos sujeitos do contrato? Qual seria a legislação que               

seria aplicada ao contrato, já que a rede é distribuída pelo mundo? Muitos questionamentos              

estão ainda sem resposta na literatura.  

 

O que se vislumbra, ao final, é a real possibilidade do smart contract ser considerado um contrato                 

juridicamente válido, desde que cumpra as características para sua validade e existência, já que              

o Código Civil dispõe que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma               

especial, senão quando a lei expressamente a exigir, ou seja, determinados contratos não             

dependem (e nunca dependerão) de requisitos especiais. Diante do exposto, futuras discussões            

sobre a legalidade e aplicação dessa tecnologia em território nacional são altamente            

recomendadas. 

 

5.4.5 CHAVE PRIVADA 
 

Em registros de transações de imóveis baseados em blockchain (vistos em detalhe a seguir),              

aquele que detém a chave privada, em teoria, tem o poder de transferir o bem; embora, na                 

prática, isso dependa de como o sistema é processualmente projetado e os requisitos específicos              

para a transferência legal de propriedade dentro de uma determinada jurisdição (LEMIEUX,            

2018).  

 

Uma preocupação que surge em uma solução que “tokeniza” o imóvel é a perda da chave                

privada resultar em perda da propriedade (ESKANDARI et al., 2018). Lemieux (2016) traz uma              

forma de resolver essa questão, ao ligar as milhões de chaves a uma autoridade competente e                

legalmente responsável, resistentes ao roubo digital e resiliente à perda ou inacessibilidade (que             

pode ocorrer com a morte do titular, em que seus herdeiros não têm acesso à chave, por                 

exemplo). Entretanto, ativos de valor custodiados de forma centralizada passam a ser um grande              

atrativo para ataque hacker, sendo conhecidos como honey pot (pote de mel). 

 

Para a proteção contra possíveis fraudes, e para arrepio dos idealizadores da blockchain, uma              

autoridade central teria um papel contínuo a desempenhar, garantindo que isso não acontecesse             
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ao assumir a supervisão do processo de gravação. No caso do projeto-piloto em Pelotas contado               

mais à frente, a empresa responsável detém a chave privada, atuando como agente designado              

(mas ainda não reconhecido legalmente) da autoridade de registro de imóveis (LEMIEUX, 2017).  

 

Para evitar a perda de controle de um ativo e a incapacidade de transferi-lo no futuro, é provável                  

que seja uma boa política projetar um sistema conhecido como multisig, no qual duas ou três                

assinaturas são necessárias para desbloquear e assinar uma transação (BUTERIN, 2014).           

Dessa forma, se um dos usuários que geralmente assina a transação perder sua chave privada               

ou a chave estiver comprometida, dois outros usuários podem assinar a transação para garantir              

que ela seja concluída - essencialmente, um procedimento de emergência. Se uma das             

autoridades perder sua chave privada, um desafio será gerenciar a sua reemissão (ESKANDARI             

et al., 2018).  

 
5.5 BLOCKCHAIN COMO SOLUÇÃO PARA REGISTRO IMOBILIÁRIO  
 

Numa sociedade que se move para se tornar uma geração digital e colaborativa (YEOH, 2017), a                

tecnologia blockchain tem a capacidade de transformar a prestação de serviços públicos e             

privados (PROBST et al., 2016) por meio de novas aplicações.  

 

As blockchains foram originalmente projetadas para fornecer um registro confiável de ativos            

(iniciado com as criptomoedas) em um modelo descentralizado e onde não há necessidade de              

confiança na rede. Adaptar-se a outros tipos de ativos para receber os mesmos benefícios já é                

realidade, como veremos nas seções a seguir.  

 

Nos itens anteriores, apresentamos as características da tecnologia de acordo com a atual             

literatura. Mas como elas se traduzem em potenciais benefícios para o atual sistema de registro               

de imóveis?  

 

Os objetivos pretendidos colhidos da literatura, a princípio, seriam mais (i) confiança, reduzindo o              

índice de fraudes em ativos, (ii) eficiência, para poder garantir a confiança sem o custo dos                

sistemas atuais, e, (iii) transparência, ao possibilitar o rastreio de ações em toda a cadeia de                

registro e estar sempre acessível ao público. 

 

Pesquisas mais detalhadas foram realizadas por Lemieux (2016, 2017, 2017), ao se debruçar             

sobre a possível aplicação da blockchain na preservação de arquivos e manutenção de registros.              
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Seus estudos demonstraram que a gestão na blockchain pode trazer muitos benefícios            

(notadamente transparência, confiança e eficiência), mas ainda há uma grande lacuna entre o             

desejado e as soluções existentes. Um sério problema é a falta de avaliação de riscos. A autora                 

até indica que, em alguns casos, entusiastas optaram por omitir qualquer análise de risco devido               

ao medo de retardar a inovação.  

 

Em relação à manutenção de registros e possível aplicação da blockchain para esse fim,              

Lemieux (2016) ressalta que a maioria dos inovadores e desenvolvedores não têm conhecimento             

de teorias existentes, princípios, práticas e padrões arquivísticos. Também foi descoberto que            

algumas das soluções apresentadas são enganosas, por exemplo, alegando armazenar registros           

de dados na blockchain, quando, na realidade, mantinham apenas os valores hash dos             

respectivos registros.  

 

Bem recentemente, surgiram trabalhos acadêmicos dedicados a entender o impacto da           

blockchain no registro imobiliário (BEGLEY, 2017; LEMIEUX, 2016, 2017; GARCÍA; PEIRÓ,           

2017; SHELKOVNIKOV, 2016; ØLNES et al., 2017; SUN et al., 2016; BENBUNAN-FICH;            

CASTELLANOS, 2018; ATZORI, 2015; SHANG; PRICE, 2019; MCMURREN et al., 2018;           

GRAGLIA; MELLON, 2018). Para melhor organização e entendimento das características da           

tecnologia alinháveis à função de registro, os itens a seguir estão divididos por requisitos              

necessários - extraídos da literatura - para o bom funcionamento de um sistema registral. 

 

5.5.1 EFICIÊNCIA 

 

O novo regime de propriedade busca reduzir consideravelmente o papel dos intermediários na             

facilitação de transações imobiliárias. Em se tratando de eficiência, a blockchain oferece uma             

maneira de combinar muitos processos e sistemas. A perspectiva de se implantar a tecnologia              

nos Cartórios, de acordo com Begley (2017), vem para agilizar os procedimentos de autenticação              

de documentos, de registros e dos atos cartorários, de modo que se possa diminuir o tempo de                 

acesso a determinados documentos além de ampliar a extensão dos serviços para a Internet. 

 

Como visto nas seções anteriores, uma das soluções mais defendidas pela literatura, visando             

resolver essas questões, é a integração dos sistemas registrais. O que se pretende é a               

ampliação e facilitação do acesso aos sistemas, padronizando as informações, incrementando a            

segurança jurídica e possibilitando a consulta de registros em qualquer parte do país (GARCÍA;              

PEIRÓ, 2017). Ressalte-se, ainda, a busca pela otimização da interoperabilidade de informações            
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tipicamente cartoriais, em benefício não só da sociedade em geral, como também da atividade da               

administração pública (ØLNES et al., 2017). Imagine se esse sistema permitisse que, em             

qualquer um dos milhares de Cartórios do país, o cidadão tivesse acesso a suas certidões e                

documentos independente de onde foram registrados. 

 

O cenário idealizado não deixaria de atender também ao interesse dos titulares dos Cartórios. O               

registro público de documento na blockchain permitiria, por exemplo, o acesso a tais informações              

e a obtenção de cópias de documentos a qualquer hora, ainda que a serventia estivesse fora de                 

seu horário de funcionamento, sem comprometer a cobrança dos serviços (ANAND et al., 2016).  

 

Ademais, os custos de conduzir e validar uma transação podem ser reduzidos, dado que o               

envolvimento humano não seria mais necessário (PALFREYMAN, 2015). Imagine que dessa           

forma os Cartórios tivessem seus sistemas conectados a uma blockchain, onde os documentos             

ficassem registrados e só precisassem ser autenticados uma única vez e, toda vez que              

necessários, pudessem ser fornecidos por meio de um link, com um pagamento na casa de               

centavos e não de dezenas de reais.  

 

Uma vez inserida em um livro cartorário, com numeração sequencial, folha e etc, a numeração               

aferida pela transação da blockchain garantiria que qualquer pessoa pudesse solicitar a            

autenticidade de um determinado documento que foi registrado em um Cartório em qualquer             

lugar do Brasil ou até mesmo, pela Internet (BEGLEY, 2017). A tecnologia seria usada para               

garantir a fidedignidade das informações relacionadas a propriedade, histórico de averbações e            

transferência de registros. Os dados são centralizados na blockchain, em vez de serem             

armazenados em bancos de dados espaçados (LEMIEUX, 2017).  

 

Quando olhamos para dentro do país, é importante recordar que, ao contrário do sistema sueco               

(como veremos à frente), as transações imobiliárias devem ser autenticadas por um notário. O              

uso da tecnologia blockchain, porém, não substitui todos os papéis relacionados a transações             

imobiliárias executadas por um notário, das quais, dentre a mais importante está a função de               

aconselhamento legal. O notário ajuda a evitar ações imprudentes que visem violar os direitos e               

interesses de pessoas com pouco conhecimento legal.  

 

Assim, muito além de extinguir os Cartórios, a blockchain tem a aptidão de reinventá-los,              

facilitando a rotina de todos os envolvidos e tornando seus serviços ainda mais eficientes.  
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A superação de ineficiências registrais também deve visar ao combate das falhas que impeçam o               

aproveitamento total do potencial econômico da propriedade (TAVARES, 2018). O novo           

paradigma alcançado pode permitir arranjos complexos, por exemplo, de títulos para a            

co-propriedade. A empresa alemã Slok.it, segundo seu website, está desenvolvendo sistemas           

que incluem a divisão de receitas e acesso a propriedades de acordo com as condições de um                 

contrato inteligente.  

 

5.5.2 CONFIANÇA 

 

Atualmente, os Cartórios são praticamente a única instituição que garante a veracidade de cópias              

de qualquer tipo de documento - de certidões de nascimento a escrituras de imóveis. O caráter                

desses papéis está assegurado por assinaturas e selos holográficos gerados por pessoas. Os             

registros operados pelos Cartórios que contêm detalhes relacionados a imóveis e terrenos            

poderiam facilmente ser registrados em uma blockchain, ajudando a eliminar a incerteza jurídica             

em torno da propriedade (SHELKOVNIKOV, 2016).  

 

A vantagem excepcional da utilização da blockchain dentro dos Cartórios é fazer com que os               

registros de bancos de dados não sejam alterados, excluídos, ou, simplesmente, não fujam de              

alguma ordem (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016). Gerando um maior poder de correição estatal,            

bem como promovendo a segurança das informações perante as pessoas que têm seus             

cadastros junto a estas serventias.  

 

A tecnologia pode ser utilizada para qualquer transação ou troca de informações em que o               

Cartório esteja envolvido. Suas características fundamentais permitem a implementação em uma           

ampla gama de processos para registro de ativos, inventário e troca de informações (SWAN,              

2015).  

 

Espera-se que a confiabilidade das informações seja aprimorada pelo uso de mecanismos de             

consenso, que garantam que as informações sejam alteradas apenas quando todas as partes             

relevantes concordam (PALFREYMAN, 2015) (ZYSKIND et al., 2015) (MAINELLI; SMITH, 2015).           

A segurança é criada por ter registros (livros-razão) armazenados e operados de forma             

distribuída, o que os tornam mais difíceis de manipular (KSHETRI, 2017).  

 

A criptografia, por sua vez, tornaria dispensável a utilização de selos e, em consequência,              

conferiria maior segurança às operações cartorárias, ante a notória dificuldade de adulteração da             
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autenticação criptográfica. A natureza à prova de adulteração da blockchain também ajuda a             

conter a corrupção, já que os Cartórios não poderão voltar atrás e alterar os registros de forma                 

oculta (ØLNES et al., 2017).  

 

Como vimos, a atividade notarial possui um elemento chave, a fé pública. Sendo assim, com a                

promessa de maior agilidade e segurança (BEGLEY, 2017), a blockchain poderia ser adotada             

como uma ferramenta de organização ou mesmo auto-organização de transações, como os            

chamados contratos inteligentes, o que não dispensaria a confirmação do oficial – notário ou              

registrador -, isto é, a dotação de fé pública. Também poderiam ser programados para acessar               

registros judiciais quando disputas são resolvidas e títulos concedidos, a fim de aumentar a              

precisão das informações. Intermediários, assim, poderão assumir apenas a função de           

orientação e consultoria jurídica em relação a melhor forma de registro (ØLNES et al., 2017). 

 

Ainda na mesma linha de contratos auto-executáveis, seria possível conceber a comunicação            

entre os diversos ramos dos registros e entes públicos para a manutenção da integridade das               

informações entre eles. Por exemplo, a averbação de um divórcio em registro civil poderia              

disparar uma comunicação para o Cartório de registro de imóveis de propriedade dos             

ex-cônjuges, permitindo a permanente atualização de informações; efetuada a transferência de           

um imóvel, a Prefeitura poderia ser imediatamente comunicada, a fim de manter os registros              

administrativos do imóvel igualmente atualizados. Tais alterações permitiriam, inclusive, maior          

controle das hipóteses de incidência tributária (ØLNES et al., 2017).  

 

A tecnologia blockchain já permite identificar se uma pessoa é capaz e entende todas as               

consequências e riscos envolvidos na transação (ORIGINALMY, 2018). Dessa forma, seria           

razoável pensar, em um futuro próximo, em eliminar os notários da função de controle de               

identificação das partes. 

 

Outra função que pode ser alcançada no âmbito de um sistema blockchain, ao verificar de forma                

independente a competência das partes na transação, é o estabelecimento de procedimentos            

que determinam estritamente quais usuários devem ser autorizados a modificar informações           

relativas ao registro. (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016). 

 

Funcionalidades no campo de contratos de locação também podem ser encontradas, onde é             

importante que as informações se movam de forma rápida, direta e confiável. Com as              
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informações inseridas na blockchain, o locador de um imóvel pode ver se o mesmo está onerado                

com um direito de uso (SUN et al., 2016).  

 

Na entrevista com o sócio de empresa paulistana de blockchain, percebeu-se que a             

confiabilidade da tecnologia é um pré-requisito não-jurídico, que vem sendo sedimentada à            

medida que mais usuários a utilizam como solução tecnológica, indo muito além da criptomoeda              

que lhe deu origem. Conforme mais transações ocorrem na blockchain, aumenta a quantidade de              

informações verificadas e o sistema ganha robustez e confiança. Assim, teoricamente, quanto            

mais confiável e sustentável o registro em blockchain se torna, mais supérfluo será o papel de                

Cartórios e governos. 

 

A ênfase dos Cartórios, dessa forma, pode estar na criação da infra-estrutura e no controle de                

seu uso e suas adaptações para garantir a qualidade correta dos dados (BENBUNAN-FICH;             

CASTELLANOS, 2018). Também poderiam desempenhar o papel do administrador confiável que           

inicia e opera um registro, determina as regras de transação e mecanismos de auditoria para               

garantir o funcionamento adequado. Em seu papel como administradores de dados, os Cartórios             

provavelmente permanecerão responsáveis pela operação dos registros e podem ser          

responsabilizados em caso de falha ou quando houver problemas na qualidade dos dados             

(ATZORI, 2015).  

 

Desse modo, a tecnologia blockchain seria de grande valia para as serventias extrajudiciais,             

diante da promoção de uma (i) maior segurança da informação, e da (ii) união da fé pública                 

proporcionada pelo tabelião e/ou registrador, com a fé digital provida pela tecnologia blockchain. 

 

5.5.3 TRANSPARÊNCIA 

 

O uso da blockchain para registro tem o potencial de resolver muitos dos problemas que               

caracterizam a típica gravação centralizada de títulos. A descentralização resultante do           

mecanismo de consenso, em combinação com a representação imutável de transferência da            

propriedade dá a oportunidade de construir sistemas colaborativos e multilaterais (GLASER,           

2017). 

 

Essa abordagem poderia combinar processos e etapas em um único sistema e potencialmente             

aumentar a transparência associada à disponibilização pública de registros em um ambiente            

seguro, reduzindo fraudes e ajudando a resolver disputas de propriedade (SHELKOVNIKOV,           
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2016). A auditabilidade das operações poderia facilitar inclusive a fiscalização dos Cartórios            

pelas corregedorias extrajudiciais. 

 

Espera-se que a blockchain facilite a interação direta entre os cidadãos, fornecendo a gestão              

sem um administrador central e adaptando a função dos Cartórios para atuarem somente na              

função consultiva jurídica, como sugerido por Ølnes (2017). Muitas vezes, afirma-se que a             

tecnologia substitui o intermediário, sendo possível não ter uma autoridade central ou terceiro             

necessário para autorizar, verificar e aprovar uma transação. Por exemplo, no bitcoin não há              

banco central para administrar a moeda (NAKAMOTO, 2008). Em muitas situações, o governo             

(ou entidade por ele designada) é responsável por registrar e atualizar os tipos de registros. A                

blockchain pode desintermediar essa função, ao armazenar registros oficiais de forma distribuída            

e oferecer os dados publicamente (ATZORI, 2015; UNDERWOOD, 2016).  

 

A tecnologia veio para agregar autenticidade nas transações, dar publicidade aos atos e             

segurança para as partes envolvidas (SPIELMAN, 2016). De forma que, todas as transações             

realizadas possam ser conferidas e validadas mediante data e hora, sem revelar o seu conteúdo,               

a não ser para as partes diretamente envolvidas (NAKAMOTO, 2008). 

 

Esse sistema abriga um algoritmo que está acima de qualquer possibilidade de fraude. Uma vez               

gravado um dado na blockchain, não altera-se mais, apenas há a possibilidade de registrar uma               

nova informação que explicite a correção do que foi informado anteriormente (SWAN, 2015). As              

alterações de dados, incluindo transações legítimas ou mesmo tentativas de alterar os registros             

existentes, são tratadas como novas entradas no registro e não deixam de produzir uma trilha de                

auditoria (LEMIEUX, 2016). Cada passo dado no processo de registro é publicado na blockchain,              

fornecendo segurança de dados e estabilidade a longo prazo, tornando todo o conjunto de dados               

imutável (LEMIEUX, 2016).  

 

No lado negativo, é preciso levar em conta que soluções distribuídas, como a blockchain, podem               

ser muito mais ineficientes do que os tradicionais bancos de dados centralizados, pois são mais               

difíceis de escalar e não podem ser alteradas facilmente, resultando em menos flexibilidade             

(ØLNES, 2016). Esse é especialmente o caso de blockchains públicas e abertas, como o bitcoin               

ou Ethereum (DE FILIPPI; LOVELUCK, 2016). 

 

Por último, as escolhas de design da blockchain determinam se os usuários são anônimos ou               

possuem uma identidade. Para muitas aplicações públicas, o gerenciamento de identidades será            
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um aspecto fundamental (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016). Portanto, a blockchain poderia ser           

conectada com sistemas de gerenciamento de identidade que podem ser à custa de outros              

benefícios, como a privacidade (ZYSKIND; NATHAN, 2015). O controle de identidade será um             

dos desafios ao ter uma quantidade enorme de usuários. Questões surgem: como garantir que o               

usuário que possui a chave é quem deve ter a chave? Como estimular a transparência sem criar                 

situações de risco para os proprietários? 

 

A Tabela 4 abaixo traz um resumo da seção anterior, relacionando os desafios às potenciais               

melhorias da tecnologia blockchain para o sistema de registro de imóveis. 

 

Tabela 4. Resumo das potenciais melhorias da blockchain. 

Desafio  Blockchain 

5.5.1. Eficiência 

Controle exercido unicamente por uma autoridade 
central. 

Controle exercido de forma distribuída. 

Inúmeras fontes de dados espalhadas em 
múltiplos estamentos, como cadastros, órgãos 
municipais e estaduais, distribuidores judiciais 
para obtenção de certidões negativas, cartórios, 
etc. 

Bancos de dados interconectados, evitando a 
duplicidade de entradas. 

Tempo de transferência longo (demasiados 
passos). 

Passos encurtados (combina partes envolvidas e 
etapas em um único sistema). 

Atores envolvidos dispersos e não conectados. Atores envolvidos reunidos numa mesma 
plataforma. 

Cartório como intermediário necessário. Redução do papel dos intermediários na facilitação 
de transações imobiliárias. 

Necessidade de múltiplas buscas por diversos 
registros. 

Acesso único, independente de onde foi 
registrado. 

Intenso em trabalho manual (pessoal representa 
aproximadamente 60% dos custos mensais). 

Custos de conduzir e validar uma transação 
podem ser reduzidos, dado que o envolvimento 
humano seria menos necessário. 

Desnível de qualidade entre unidades de Registro 
de Imóveis pelo Brasil. 

Uniformização do padrão de qualidade. 

5.5.2. Confiança 

Uma única parte decide sobre as 
responsabilidades de criar, ler, atualizar e excluir 
dados. 

Mecanismo de consenso distribuído realizado por 
múltiplas partes utilizado para realizar alterações 
no registro. 
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Registros facilmente fraudados. Impressões digitais de data e hora dos registros 
são imutáveis (não podemos apagar nossos 
passos). 

Cartórios são a única instituição que garante a 
veracidade de cópias de escrituras de imóveis.  

Todos nós da rede possuem uma cópia completa 
do registro. 

Cada sistema possui uma linguagem própria. Padronização de informações. 

Transações descasadas/desconectadas com seu 
contexto. 

Auto-organização de transações, como os 
chamados contratos inteligentes (P.ex., a 
averbação de um divórcio em registro civil poderia 
disparar uma comunicação para o Cartório de 
registro de imóveis de propriedade dos 
ex-cônjuges, permitindo a permanente atualização 
de informações; efetuada a transferência de um 
imóvel, a Prefeitura poderia ser imediatamente 
comunicada, a fim de manter os registros 
administrativos do imóvel igualmente atualizados). 

Necessidade de ação humana para atualização do 
status do imóvel (lenta, suscetível a erros). 

5.5.3. Transparência 

Processo obscuro. Alterações de dados, incluindo transações 
legítimas ou mesmo tentativas de alterar os 
registros existentes, são tratadas como novas 
entradas no registro e não deixam de produzir uma 
trilha de auditoria. 

Informações de difícil acesso. Informações abertas 24/7. 

Informações cartoriais insuladas. Interoperabilidade de informações cartoriais. 

Poder público e sociedade precisam confiar nos 
dados fornecidos por uma autoridade central. 

Registros permanentemente auditáveis. 

 

5.6 MOEDA COLORIDA (COLORED TOKEN) 
 
Um formato já utilizado por algumas iniciativas passa por digitalizar ativos imobiliários por meio              

da criação de uma moeda colorida (colored token) para representar o bem imóvel. O ativo é                

transacionado a partir da troca de moedas coloridas na rede. A blockchain é o registro público da                 

transferência. A moeda colorida funciona como uma escritura digital. É esse modelo que vem              

sendo estudado em cidades e estados americanos, como o Condado de Cook, onde fica Chicago               

(2017) e Vermont (2016). 

 

Conforme Lifthrasir (2017), as moedas coloridas também podem permitir que um usuário            

determine e atribua valor de um recurso a um token (ou muitos tokens) para troca ou distribuição.                 

Por exemplo, um token pode ser colorido para representar uma propriedade única, ou muitos              

tokens podem ser coloridos para significar a propriedade compartilhada de um edifício. Os tokens              
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podem incluir detalhes do registro público como área, coordenadas de GPS, ano de construção,              

etc. - e a sua troca pode ser rastreada toda vez que uma operação for realizada. 

 

Bal (2017) traz importante reflexão para fecharmos esse capítulo 5. Devemos decidir se o              

processo de registro de imóveis deve ser adaptado à tecnologia blockchain ou se a tecnologia é                

adequada ao procedimento atual de registro.  

 

5.7 LIMITAÇÕES DA TECNOLOGIA 

 

Conforme observado, muitos autores publicaram uma variedade de vantagens que podem ser            

obtidas usando a blockchain. Contudo, alguns afirmam que essa longa lista de benefícios pode              

estar superestimada. De fato, pudemos perceber que muitas melhorias não encontram respaldo            

pela argumentação ou evidência empírica.  

 

Há também diversos déficits infraestruturais. Atualmente, apenas 65% da população brasileira           

tem acesso à internet (G1, 2018). Essa falta de acesso, juntamente com baixas taxas de               

alfabetização e extrema pobreza, atuam como principais obstáculos para a expansão do alcance             

de qualquer aplicativo digital.  

 

A partir de sua descrição, fica claro que alguns benefícios atribuídos a outras tecnologias              

(criptografia, gerenciamento de identidade) não são específicos da blockchain (IANSITI,          

LAKHANI, 2017). Isso levanta a questão de quais ganhos são específicos da blockchain e para               

quais situações a tecnologia é a solução desejada, enquanto se leva em conta que ainda está                

evoluindo e, portanto, sujeita a mudanças.  

 

Algumas prerrogativas também podem estar exageradas, como a natureza e a segurança            

imutáveis (GHARIB, 2017). Criptomoedas alimentadas pelo protocolo de consenso         

prova-de-trabalho (PoW) foram suscetíveis a ataques-51%, onde mineradores que controlam          

mais da metade dos recursos PoW podem controlar a inclusão de novos blocos e também               

possivelmente reescrever a história (ATZEI et al., 2017).  

 

Devido ao estágio relativamente inicial de desenvolvimento da tecnologia, também existem           

limitações técnicas consideráveis, como as descritas por Swan (2015) e Walport (2016). Essas             

incluem baixa velocidade de transação, difícil escalabilidade e alto consumo de energia devido a              

capacidade computacional necessária.  
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A adoção cultural é outra limitação, pelo simples motivo da blockchain representar uma mudança              

radical para uma rede descentralizada que requer a aceitação de seus usuários e operadores              

(RISIUS; SPOHRER, 2017). A evolução nos processos do setor público requer uma combinação             

de especialização, disponibilidade de infra-estrutura e mecanismos para superar a resistência.           

Aumentam as chances da inovação ser bem-sucedida caso os registros e infra-estrutura            

subjacentes estejam prontos para a transformação, e se houver cooperação de todas as partes              

envolvidas, incluindo mecanismos para neutralizar a resistência de interesses entrincheirados          

(PELED, 2001).  

 

Há também uma percepção de que a tecnologia está de alguma forma ligada a vários               

escândalos, que vão desde a falência da gigante corretora de criptomoedas Mt Gox (MCMILLAN,              

2014) ao extinto site de venda de produtos ilegais Silk Road (DE FILIPPI, 2014). Lavagem de                

dinheiro e uso para o crime são temas recorrentes no uso do bitcoin (DE ANDRADE, 2018).  

 

Todo esse glamour também criou um grande número de seguidores de tendência. Iansiti e              

Lakhani (2017) e Earls (2016) manifestaram preocupações em ver a blockchain como uma             

panacéia para todos os problemas do mundo.  

 

Outra questão é a falta de um entendimento claro de seus usos e metas. Alguns autores                

consideram que o principal objetivo da tecnologia é criar um ambiente descentralizado onde             

nenhum terceiro está no controle das transações e dos dados (YANG et al., 2016); alguns               

argumentam que deve facilitar a computação em nuvem e uso de banco de dados imutável               

(ZHENG et al., 2017), e outros gostariam de usá-la principalmente como uma plataforma global              

de execução de smart contracts (CHRISTIDIS; DEVETSIKIOTI, 2016). Fica clara a necessidade            

de mais estudos que busquem a padronização de conceitos. 

 

Ao fim, algumas perguntas provocativas que auxiliem em debates futuros: (a) o que acontece              

quando uma transação é anulada de acordo com a legislação? Quando título era inválido; (b) o                

que acontece quando uma transferência anterior, um link na cadeia de transações, é declarada              

nula?; (c) como lidar com uma transferência válida quando o vendedor não tem o poder de dispor                 

dele por não ser o proprietário? Como garantir que o usuário que possui a chave é quem deve ter                   

a chave?; e, (d) como estimular a transparência sem criar situações de risco para os               

proprietários? 
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6. PROJETOS-PILOTO  
 

O registro imobiliário conquistou atenção nos últimos anos como um caso de uso promissor para               

sistemas blockchain, dada a capacidade de superar os desafios desse complexo e multifacetado             

processo, envolvendo proprietários, corretores, cartórios, bancos e agências estatais.  

 

As transferências de propriedade variam muito entre os países. Contudo, no geral, elas podem              

ser consideradas lentas, esparsamente digitalizadas e geralmente caras (SHANG; PRICE, 2018).  

 

A blockchain, ao se constituir em uma (a) base de dados distribuída e (b) registro público de                 

transações, onde as (c) impressões digitais de data e hora dos registros são imutáveis,              

realizadas por meio de (d) assinatura digital criptografada se torna uma potencial ferramenta para              

a resolução desses problemas. 

 

Até a presente data, como veremos, os projetos-piloto indiscutivelmente mais bem sucedidos têm             

sido implementados onde os títulos são registrados diretamente na blockchain - caso da             

Geórgia. As razões para o sucesso são: (i) documentos de terra predominantemente já             

digitalizados; (ii) vontade política e viabilidade de adotar o ambiente regulatório (SHANG; PRICE,             

2018). Na Suécia podemos atribuir a um ambiente legal não regulamentado, obstáculos            

significativos para uma adoção mais ampla (MCMURREN et al., 2018).  

 

Os formatos de implementação são bastante variados. Na Suécia a busca é pela eliminação de               

etapas e reunião de atores em único aplicativo de registro (SALMELING; FRANSSON, 2017). Já              

na Índia (NAVADKAR et al., 2018), Dubai (GRAGLIA; MELLON, 2018) e Geórgia (SHANG;             

PRICE, 2019) o caminho escolhido é o da transposição completa do sistema de registros para a                

blockchain. Enquanto que, no Brasil (João Pessoa, São Paulo e Pelotas) a solução eleita é               

anterior a esse estágio, adotando-se, assim, neste primeiro momento, a duplicidade de registros,             

ao criar um registro em blockchain, ao mesmo tempo em que preserva-se o registro notarial               

atual. 

 

Enquanto algumas iniciativas são impulsionadas pelo setor privado, e não contam com            

reconhecimento legal e apoio estatal, outras estão lutando dentro do sistema contra as causas              

pelas quais as taxas de registro de terras permanecem baixas (GRAGLIA; MELLON, 2018).             

Diversos países já prototipam soluções baseadas na tecnologia descrita no capítulo anterior. A             

seguir conferimos algumas delas, suas características e benefícios esperados. 
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6.1 ÍNDIA  
 

Segundo narra Bal (2017), a propriedade da terra na Índia é presumida e não reflete a sua real                  

posição. Frequentemente, os registros consistem em vários tipos de informações (localização,           

compradores, obrigações acessórias) e são mantidos em diferentes departamentos ao nível do            

distrito ou da cidade (KSHETRI; VOAS, 2018). Trabalhar isoladamente dificulta que dados sejam             

atualizados corretamente, com isso, as discrepâncias são frequentemente observadas. É preciso           

voltar vários anos de documentos, incluindo registros manuais, para encontrar qualquer           

reivindicação de propriedade sobre uma terra. Tal processo é ineficiente e demasiadamente lento             

(BAL, 2017). 

 

A fim de melhorar a qualidade dos registros de terras e torná-los mais acessíveis, o governo                

central implementou o Programa Nacional de Modernização de Registros Terrestres (Digital India            

Land Records Modernization Program). Amaravati, a capital do estado de Andhra Pradesh, é             

uma das maiores operações de registro de terras em grande escala registada na blockchain. Até               

agora, foram adicionados mais de cinquenta mil registros no seu sistema permissionado criado             

por uma startup local (NAVADKAR et al., 2018). 

 

6.2 SUÉCIA  
 
O país nórdico é um dos locais onde o estágio se encontra mais avançado (PEIRÓ; GARCÍA,                

2017). Seu registro de propriedades é classificado entre os mais eficientes do mundo pelo índice               

Doing Business do Banco Mundial. O departamento de terras se uniu com startups e já está na                 

terceira fase do projeto, onde um piloto foi testado com sucesso. Foi criada uma plataforma que                

conectará todas as partes interessadas e realizará o gerenciamento de contratos registrados na             

blockchain (SALMELING; FRANSSON, 2017).  
 

McMurren (2018), narra que na década de 1970 o órgão de terras sueco foi uma das primeiras                 

autoridades públicas no mundo a digitalizar seu cadastro. No entanto, embora o banco de dados               

cadastrais seja digitalizado, o processo de transferência não o é. Sob o sistema existente, o               

órgão sueco se envolve relativamente tarde no processo de transferência - somente quando o              

banco do comprador envia o pedido de título de registro. Como resultado, a transferência não se                

torna visível dentro do registro até muito tempo depois dos contratos serem assinados. Ao final,               
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as partes recebem uma carta da Lantmäteriet que ratifica o registro do título, com uma fatura                

para as taxas e impostos.  

 

Dado que o órgão é o ator mais confiável dentro do processo, sua ausência de fases anteriores                 

reduz a transparência e confiança (SALMELING; FRANSSON, 2017). O processo existente é            

lento e envolve significativos investimentos de tempo e esforço para preparação de documentos,             

autenticação e verificação. O tempo que demora entre a assinatura do contrato e a transferência               

do título pode ser entre três e seis meses (MCMURREN et al., 2018). 

 

Embora muito do processo de registro tenha sido digitalizado, a eficiência e precisão do processo               

de transferência existente restou retida pela legislação que exige que transações sejam feitas em              

papel e assinaturas presenciais. Além do processo de transferência não ser digital, entradas no              

registro podem estar incompletas ou erradas. O volume de documentação necessária e a             

quantidade de duplicação de entrada de dados aumenta o risco de erro, resultando em 4-7% das                

aplicações que precisam ser reenviadas (SALMELING; FRANSSON, 2017). 

 

Segundo o órgão responsável pelo projeto, o principal resultado pretendido é a criação de um               

processo digital de ponta-a-ponta através da blockchain (SALMELING; FRANSSON, 2017). A           

intenção é reduzir o tempo entre a assinatura de um contrato de compra e o registro do título de                   

propriedade de quatro meses para alguns dias. Isso deveria ser alcançado através da eliminação              

de etapas e reduzindo a necessidade de assinaturas físicas. Além disso, pretendem que a              

solução blockchain aumente a confiança na transferência de titulação, uma vez que a informação              

necessária é capturada pelo sistema e fica visível para as partes antes de assinarem. Por conta                

da maior transparência, busca-se um processo menos vulnerável a erro e fraude. 

 

De acordo com Lemieux (2017), os suecos estão buscando construir uma mistura entre             

blockchain permissionada e pública. Seria considerado permissionada, pois apenas um número           

limitado de atores do órgão de registro aprovaria os blocos, e pública, dada a abertura               

permanente das informações. O projeto sueco é um exemplo de blockchain como uma tecnologia              

adaptada ao registro, e não uma reformulação completa do sistema. Ele não altera as regras               

legais de transação, mas apenas busca aprimorá-las com novas tecnologias. Ainda será mantida             

uma autoridade veladora do registro. 

 

A principal preocupação legal de levar o piloto a uma implementação mais ampla, está              

relacionada à incerteza sobre a validade das assinaturas digitais para contratos imobiliários. Para             

60 



 

que uma solução blockchain funcione efetivamente, as assinaturas digitais devem ter total            

validade. Historicamente, a lei sueca exigia uma assinatura física em contratos imobiliários, e             

embora a legislação européia permita cada vez mais a identificação eletrônica, o status legal das               

assinaturas digitais para imóveis não foi estabelecido juridicamente. Existem alguns precedentes           

que sugerem uma crescente aceitação legal das assinaturas digitais. O órgão de registro já              

recebe a maioria dos contratos imobiliários em formato digital e permite assinaturas digitais em              

acordos de locação (MCMURREN et al., 2018). 

 

Os suecos acreditam que a blockchain tornará as transações imobiliárias mais rápidas, eficientes             

e menos suscetíveis a fraudes, com a retirada de intermediários e a auto-verificação do sistema.  

 

6.3 ESTADOS UNIDOS (COOK COUNTY E VERMONT)  
 
Nos Estados Unidos, o Registro de Imóveis do Condado de Cook (onde fica a cidade de                

Chicago) e uma startup local (Velox.re), demonstraram recentemente que a propriedade real            

pode ser transferida de forma P2P com sucesso e registrada na blockchain pública do bitcoin               

utilizando  “moedas coloridas” (item 5.6) como ações digitais (YARBROUGH, 2017). 

  

Devido aos requisitos legais do estado de Illinois, entretanto, os participantes do projeto ainda              

devem aderir às formalidades de registro e assim duplicar as informações registradas na             

blockchain, ou seja, imprimindo uma cópia da escritura digital e levando-a ao Registro Oficial              

(LIFTHRASIR, 2017). 

 

Em paralelo, a cidade de South Burlington, em Vermont, anunciou recentemente que está             

lançando um piloto para registrar seus ativos imobiliários em uma plataforma baseada em             

blockchain. Contudo, como é o caso em Cook, a lei de imóveis exige diversas formalidades que                

podem impedir os benefícios da mudança (TUNSTALL et al., 2018). 

 

As iniciativas em Illinois e Vermont ilustram uma possível necessidade de adaptar a lei a               

tecnologia blockchain. 

 
6.4 GEÓRGIA  
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Esse país europeu está localizado entre a Turquia e a Rússia. Sua população é estimada em 5                 

milhões, concentrada principalmente em torno de sua capital, Tbilisi. Fazia parte da União             

Soviética até recuperar sua independência em 1991.  

 

Na Geórgia é preciso notarizar a transação. Os compradores e vendedores vão a um registro               

público e pagam uma taxa fixa para autenticá-la. O processo era lento e propenso a suborno                

(SMERKIS, 2017). Nos últimos anos, foram tomadas medidas para erradicar a corrupção e             

modernizar seus sistemas. Em 2003, estava na parte inferior do Índice Percepção de Corrupção              

da Transparência Internacional, mas agora figura no top 50 (SHIN, 2016).  

 

Em 2014, uma startup americana (BitFury) instalou um centro de mineração de bitcoin na cidade               

de Gori. O baixo custo de eletricidade e isenção de impostos (zona franca) fez da Geórgia um                 

país atraente para a base da BitFury (SHANG; PRICE, 2019). Alguns anos depois, a empresa               

anunciou uma parceria com o governo nacional para projetar e pilotar uma blockchain             

permissionada operada pela Agência Nacional de Registro (NAPR) e ancorada ao blockchain            

bitcoin. O piloto da Geórgia marca a primeira vez que um governo usou a blockchain bitcoin para                 

gravar títulos de terra (SHIN, 2017). Entretanto, a autoridade continua a atuar como um terceiro               

responsável.  

 

O fato de possuir um dos registros mais precisos do mundo (figura em terceiro lugar como mais                 

confiável pelo Banco Mundial), e, juntamente com o interesse em se proteger de potenciais              

adversários, fez do país o lugar ideal para pilotar esse projeto. Com os dados seguros e                

descentralizados, uma auditoria pode ser realizada em tempo real, reduzindo conflitos. Um            

processo que costumava levar dias pode agora ser concluído em minutos (SHANG; PRICE,             

2019). 

 

O projeto melhorou significativamente a eficiência do processo e ajudou a restaurar a confiança              

do público nas agências nacionais. Até meados de 2018, um total de 1,5 milhões de títulos de                 

terra foram publicados na blockchain, garantindo a segurança e imutabilidade dos dados (WEISS             

et al., 2017). 

 

Shang e Price (2019) trazem um aspecto crucial. O sucesso do projeto se deu primordialmente               

pela atuação de dois elementos: capacitação (capacity building) e qualidade dos dados. Para um              

projeto baseado em blockchain ser bem sucedido, as partes interessadas devem, primeiramente,            

ser educadas sobre a tecnologia e seus desafios. 
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No caso em questão e de outras antigas repúblicas soviéticas, a sua recente fundação como país                

independente permitiu-lhes saltar diretamente para tecnologias mais avançadas em comparação          

com países estabelecidos há séculos atrás. Como resultado, no caminho para a evolução os              

registros não estavam enredados em antigos legados, e sim, prontos para serem movidos para a               

blockchain. Isso demonstra uma importante faceta: a tecnologia pode garantir a segurança e             

imutabilidade da informação, mas não pode ser uma substituta para a infra-estrutura institucional,             

parte essencial na garantia da qualidade de dados (SHANG; PRICE, 2019). 

 

6.5 DUBAI 
 
A meta é que todo o Emirado tenha seus sistemas de troca de informações, inclusive o registro                 

de imóveis, operado por blockchain até 2021. A ação faz parte do plano governamental de               

modernização da cidade, que vem sofrendo profundas transformações nas últimas duas           

décadas. Segundo Graglia e Mellon (2018), Dubai parece ser um dos casos mais avançado de               

adoção da tecnologia para registro de propriedades. O departamento de terras criou o próprio              

sistema blockchain, utilizando um banco de dados onde ficam registrados os contratos            

imobiliários e os vincula com a companhia de energia, sistema de telecomunicações e outras              

atribuições relacionadas à propriedade. Todo o processo de transação poderá ser realizado            

eletronicamente dentro de poucos minutos, a qualquer momento e de qualquer lugar do mundo,              

eliminando a necessidade da visita a uma entidade governamental (GRAGLIA; MELLON, 2018). 
 
6.6 PELOTAS (RS)  
 
Em 2017, uma startup americana (Ubitquity) anunciou um projeto-piloto em parceria com o             

Cartório de Registro de Imóveis nos municípios de Pelotas (RS) e Morro Redondo (RS). O               

objetivo do projeto era criar um programa para os registros de propriedade da região, em um                

esforço para ajudar a reduzir os custos e melhorar a precisão, segurança e transparência dos               

dados (LEMIEUX et al., 2018).  

 

O piloto em andamento pretende introduzir uma plataforma paralela para replicar a estrutura             

registral existente. Ao adicionar uma camada extra de eficiência e confiança ao sistema atual, a               

blockchain serviria num primeiro momento como um backup, caso o original fosse destruído ou              

extraviado (LEMIEUX et al., 2018). Na região onde o piloto foi conduzido, os registros imobiliários               

poderiam ser comparados aos seus correspondentes na blockchain - um registro imutável - e              
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essa verificação garantiria legitimidade dos registros a todas as partes envolvidas (UBITQUITY,            

2017). 

 

Entretanto, as regras para geração de registros “espelhados” na blockchain ainda não foram             

trabalhadas, dada a novidade do projeto. Mas podem ser necessárias para garantir que esteja              

em conformidade com os requisitos legais, e para que a confiabilidade inicial não seja perdida no                

processo de transcrição de registros pré-existentes para a blockchain (LEMIEUX et al., 2018).  

 

Segundo Lemieux (2018), embora os benefícios potenciais da aplicação da tecnologia sejam            

existentes - eficiência aprimorada, fricção transacional reduzida, maior segurança - é justo dizer             

que, neste momento, há muitos aspectos da solução que precisam ser melhorados, e             

possivelmente redesenhados a partir de uma perspectiva da ciência arquivística.  

 

6.7 JOÃO PESSOA (PB)  
 

Um cartório na Paraíba com 130 anos de história é o primeiro a adotar a autenticação digital via                  

blockchain (OLIVEIRA, 2018). Nesse caso, trata-se da autenticidade de conteúdo que utiliza a             

blockchain como protocolo. Qualquer documento autenticado na blockchain poderá ser verificado           

se o mesmo é autêntico ou não, como a cópia de uma notícia extraída da Internet. Mais de 200                   

documentos já foram supostamente autenticados dessa forma (PAIVA, 2018). 

 

A partir de dados extraídos do site da startup responsável (OriginalMy), o processo inicia-se com               

uma espécie de pré-autenticação do documento e encaminha para o Cartório. A serventia verifica              

se o documento não foi adulterado (a integridade é garantida pela blockchain) e adiciona o selo                

de autenticação. Por fim, o usuário recebe de volta a versão autenticada. Também é entregue um                

código que pode ser fornecido pelo usuário a qualquer outra pessoa para a verificação da               

autenticidade do documento através do site do cartório. Sua grande vantagem é a imutabilidade              

e transparência. Enquanto a tecnologia ainda está se adaptando, essa parece ser uma boa              

solução intermediária de curto prazo, ao aliar a eficiência com a fé pública necessária para a                

execução de determinados atos (como o registro de imóveis). 

 

A startup por trás da tecnologia (OriginalMy) também possui um serviço de validação de              

identidade via blockchain, chamado Block-ID. A pessoa informa uma série de dados pessoais e a               

empresa faz uma verificação em diversas bases públicas para validar aquela identidade. Nenhum             

dado, contudo, fica armazenado na empresa, mas sim, apenas no celular do usuário. Cerca de               
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1500 pessoas já criaram identidades com blockchain através da OriginalMy (PAIVA, 2018). A             

solução da empresa foi, inclusive, adotada pelo app Mudamos, projetado para a coleta de              

assinaturas de projetos de lei vindos da iniciativa popular. 

 

A ferramenta é igualmente responsável pelo registro da primeiro celebração de união estável             

entre duas mulheres utilizando a tecnologia blockchain no dia 13 de setembro de 2018              

(BERTOLUCCI, 2018). O contrato celebrado foi assinado por meio da plataforma, onde as noivas              

criaram suas respectivas identidades digitais verificadas e assinaram eletronicamente o          

documento. O mesmo tem valor jurídico equivalente ao papel, dado que os atos realizados em               

blockchain obedecem à legislação nacional e possuem embasamento e validade jurídica           

respaldados pela Medida Provisória 2200-2/2001.  

 

6.8 SÃO PAULO (SP) 
 
A iniciativa de uma startup paulista (Uniproof) dá eficácia probante para qualquer documento             

eletrônico, a partir de assinaturas digitais e registro em blockchain. Foi optado num primeiro              

momento o registro na blockchain em paralelo ao Cartório, servindo como backup dos arquivos              

oficialmente registrados. Em sua entrevista, o sócio da empresa afirma que “foi feita uma aposta               

inicial na segurança do Cartório como aliado da tecnologia, e na busca do aprimoramento de               

seus processos burocráticos”. Assim como nas soluções anteriores, quanto mais documentos na            

blockchain, mais robustez e confiança o sistema adquire para se mostrar uma opção alternativa              

viável. 

 

6.9 RIO DE JANEIRO (RJ) 
 

Ainda em fase de prototipação, o Notary Ledgers (GROWTH TECH, 2018) é uma solução que               

permite a realização de serviços em ambiente virtual, onde todas as transações são validadas e               

registradas em uma blockchain de diversos Cartórios brasileiros, com diferentes atribuições. O            

projeto já inclui 5 Cartórios, incluindo o 15º Ofício de Notas, maior cartório da cidade do Rio de                  

Janeiro, e o terceiro do Brasil.  

 

A solução tem três pilares objetivos: (i) melhorar significativamente a experiência do usuário final              

(individual ou legal), uma vez que os serviços notariais podem ser realizados de forma virtual e                

sem a necessidade de ir a um registro físico e todos os fatores associados ao possível                

deslocamento; (ii) garantir maior segurança e transparência nas transações, com a tecnologia a             
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plataforma pode fornecer a imutabilidade dos registros e o uso de um registro compartilhado; e,               

(iii) aumentar o escopo das atividades em transações no mercado brasileiro, pois, por meio de               

uma estrutura digital, se integram com outros sistemas ainda não servidos pelos Cartórios.  

 

A maior redução seria em pessoal (escribas, principalmente) e custos de infra-estrutura (aluguel,             

espaço físico, etc), que hoje representam 60% dos custos mensais (CALDAS, 2017). 

 

Um fluxo de criação de ID digital já está em execução na plataforma. Envolvendo o 15º Ofício de                  

Notas e o RCPJ-RJ (Cartório de Pessoas Jurídicas), utilizando validadores - como o SERPRO              

(Serviço Federal de Processamento de Dados) - e reconhecimento facial. Assim como nos             

ambientes físicos, a fé pública está sendo totalmente preservada, já que as ações continuam a               

ser validadas e mediadas pelos notários. Isso visa garantir maior segurança jurídica para atos e               

serviços realizados no ambiente digital. A previsão é que a solução esteja operando a partir de                

2019. 

 

6.10 GANA  
 

As questões relacionadas com a terra continuam a ser principal fonte de disputas, sendo              

responsável por 70% dos processos judiciais no país (BERRYHILL et al., 2018). Isso é em               

grande parte devido à falta de um registro efetivo. Especialmente nos países em             

desenvolvimento, os custos exorbitantes contribuem para uma alta porcentagem de terras           

deixadas sem registro, até aproximadamente 78% em Gana (KSHETRI, 2017). Em uma            

blockchain, os custos poderiam ser reduzidos a não mais do que 20 centavos da moeda local por                 

transação (KSHETRI, 2017).  

 

Estudos mostram que tradicionalmente o tempo médio para confirmar a propriedade sobre uma             

terra é de aproximadamente um ano. A fim de lidar com a questão, o governo criou sua própria                  

blockchain permissionada para armazenar as atividades de registro de terras. O projeto já foi              

testado em 28 comunidades (PALMIRANI, 2018) e diferentemente de outras iniciativas, oferece            

um serviço de confirmação da validade do título, que precede o registro na blockchain. O               

procedimento é feito em complemento ao processo da comissão oficial de terras. O projeto foi               

capaz de reduzir o número de disputas judiciais e o tempo de registro em 50% (KSHETRI; VOAS,                 

2018). 
 
7. NÍVEIS DE ADOÇÃO DA TECNOLOGIA 
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Visando melhorar o entendimento sobre o caminho a ser percorrido pela tecnologia, Graglia e              

Mellon (2018) elaboraram um quadro inspirado numa avaliação do grau de sofisticação de             

sistemas de carros automáticos. Apesar dos níveis representarem um aumento de complexidade,            

de acordo com os autores é improvável que a progressão proceda de forma tão linear como a                 

numeração pode sugerir.  

 

São propostos oito níveis, onde os quatro primeiros retratam as formas habituais de transação de               

propriedade: venda e locação. A partir do nível cinco, a blockchain é vista como facilitadora da                

desagregação e fracionalização de diferentes tipos de direitos. Para ilustrar, podemos ter casos             

em que milhares de pessoas recebem pagamento como co-proprietárias de um contrato de             

locação a partir da ação automática de um contrato inteligente. 

 

Tabela 5. Nível de adoção da tecnologia blockchain para registro de propriedades 

Level Formato Descrição Exemplos 

0 Sem integração Sem uso da blockchain  

1 Registro espelhado na 
blockchain 

Blockchain pública utilizada para 
registro de documentos relacionados a 
transação de terras e imóveis. 

Brasil (Pelotas-RS), 
Geórgia, Dubai 

2 Processos inteligentes Blockchain utilizada para registrar e 
gerenciar o progresso de uma 
transação. 

Suécia, Dubai 

3 Contrato de compra e 
venda inteligente 

Contratos inteligentes utilizados para 
automatizar pagamentos. 

Propy (mundial) 

4 Registro único na 
blockchain 

Base de dados central substituída por 
uma blockchain permissionada. 

Dubai, Georgia 

5 Direitos desagregados Direitos de uma única propriedade são 
desagregados e gerenciados via 
blockchain. 

Não há 

6 Direitos fracionados Direitos de uma única propriedade são 
fragmentados e gerenciados via 
blockchain. 

Não há 

7 Transações P2P Direitos são transacionados sem 
intermediários. 

Não há 

8 Interoperabilidade Diferentes registros na blockchain são 
conectados. 

Não há 

67 



 

Fonte: Graglia; Mellon, 2018, p. 98 

 

Dos níveis 1 a 4, os direitos em questão ficam restritos à propriedade e posse total de um bem.                   

No nível 5, os direitos já passariam a ser desagregados e gerenciados por meio da blockchain.                

Diversos direitos associados a uma propriedade (ar, água, subsuperfície, minerais e servidões)            

seriam livremente negociados usando um sistema blockchain para rastrear essas transações. 

 

Os direitos fracionários do nível 6 ocorrem quando um direito específico é compartilhado ou              

dividido entre múltiplas partes. Isso é frequentemente trazido em discussões sobre blockchain e             

propriedade. Além de direitos de propriedade e posse, também podemos fracionar, por exemplo,             

o direito às receitas resultantes de diferentes uso. A fracionalização, nesse contexto, pode ser              

definida como múltiplas partes compartilhando os direitos e responsabilidades ao possuir um            

ativo real. Exemplos de direitos fracionários incluem direitos a um quarto em uma casa, ou uma                

cama em um quarto ou um horário para uma cama em uma sala, direitos à água sendo                 

compartilhados por várias empresas ou outros terceiros compartilhando a água em um terreno             

com os proprietários. Além de dividir como uma propriedade é utilizada, os aspectos de              

governança podem ser alocados via blockchain. Investidores podem comprar ações que           

fornecem direitos de voto e decisão sobre determinado imóvel.  

 

Os níveis mais avançados - transações P2P e a interoperabilidade entre múltiplos registros -              

abarcam diversos desafios políticos e legais, segundo os autores, sobretudo devido à exigência             

de uma padronização da definição de propriedade em uma blockchain. A visão de futuro envolve               

as propriedades do mundo sendo gerenciadas em uma imensa blockchain híbrida unida em             

virtude de sua interoperabilidade.  

 

8. SITUAÇÃO REGULATÓRIA ATUAL 
 
Como vimos até agora, a regulação pode ser uma limitação importante. Diversos países estão se               

movendo para reconhecer contratos inteligentes e registros em blockchain. Entretanto, leis           

precoces são ocasionalmente comprometidas pela incapacidade dos legisladores em definir          

essas tecnologias com a necessária precisão (TUNSTALL et al., 2018). 

 

As iniciativas são incipientes, mas é de se ter em mente que grande parte dos governos estão                 

explorando aplicações, oportunidades e riscos. Em geral, os legisladores tentam evitar a            
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regulamentação antecipada que poderia sufocar ou limitar o desenvolvimento e o potencial da             

blockchain (DE FILIPPI; HASSAN, 2018).  

 

Criptomoedas, como o bitcoin, são frequentemente enquadradas sob as regulamentações          

criminais existentes, como lavagem de dinheiro, financiamento terrorista etc. Mas poucos países            

realmente as têm apoiado, concedendo-lhes autorização legal para pleno funcionamento. China           

e Islândia são algumas das nações que restringiram suas transações. Outras ainda decidem             

como e quando agir.  

 

Contudo, por falta de referências consolidadas, ainda é cedo para afirmar se o ecossistema se               

beneficiaria de políticas e regulamentos adaptados que ajudassem a esclarecer as estruturas            

atuais e implementasse novas regras se requeridas. Possíveis ajustes aos regulamentos e aos             

seus atos devem ser estudados em detalhe para identificar se há uma necessidade de se               

adaptar para dar conta das oportunidades geradas pela tecnologia.  

 

O fato é que a blockchain está criando oportunidades, inovando indústrias e criando novos              

modelos de negócios. Esses nem sempre se encaixam bem em regulamentações existentes. Na             

Suécia, como vimos, uma lei que afirma que os contratos de transferência de título necessitam               

de assinaturas presenciais é um obstáculo à implementação da blockchain no registro de terras.              

Já no caso de Vermont, a legislação precisa reconhecer a legalidade de ativos “tokenizados”. Em               

resumo, parece razoável afirmar que a harmonização legal será essencial se quisermos ver o              

desenvolvimento da tecnologia em larga escala. 

 

8.1 NOVO PARADIGMA ONDE CÓDIGOS SE TORNAM A LEI 
 

De Filippi e Hassan (2018) levantam a hipótese do protagonismo que os novos contratos              

inteligentes podem assumir. A regulamentação por código adquiriu grande impulso nos últimos            

anos, pois à medida que mais interações são mediadas pela tecnologia, o código pode tornar-se               

mais eficiente do que a lei em sua capacidade de impor regras. Com isso, gradualmente estamos                

delegando à tecnologia a tarefa fundamental de interpretar e aplicar a lei. 

 

No entanto, a prática de transpor regras legais para regras técnicas (códigos) não parece ser               

uma tarefa fácil. Ao contrário das leis, escritas como regras gerais em uma linguagem natural que                

é inerentemente ambígua, as regras técnicas só podem ser implementadas em código e,             

portanto, dependem necessariamente de algoritmos formais e modelos matemáticos. A          
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regulação por código é, portanto, sempre mais específica e menos flexível do que as disposições               

legais (DE FILIPPI; HASSAN, 2018). 

 

A transposição de normas jurídicas em regras técnicas é um processo delicado que pode ter um                

impacto importante no sistema jurídico, afetando o modo como pensamos sobre a lei. A              

ambiguidade inerente do sistema legal - necessária para assegurar uma aplicação adequada da             

lei caso a caso - dá aos desenvolvedores e engenheiros de software o poder de incorporar sua                 

própria interpretação da lei aos artefatos técnicos que eles criam. 

 

A blockchain reforça a tendência de confiar no código (e não na lei) para regular ações e                 

transações individuais. A tecnologia permite um tipo totalmente novo de regulação por código,             

que - combinado com contratos inteligentes - também promove uma nova maneira de pensar              

sobre a lei. De fato, como Lessig previa (2003), à medida que mais regras contratuais e                

disposições legais são incorporadas ao código de contrato inteligente, a concepção tradicional da             

lei (como um conjunto de regras flexível e intrinsecamente ambíguo) pode precisar evoluir para              

algo melhor assimilado em código.  

 

Embora os proponentes dos smart contracts e da tecnologia blockchain visualizem um futuro em              

que os contratos sejam auto-executáveis e o “código seja a lei”, é improvável que a necessidade                

de mecanismos de disputa, como os tribunais, seja completamente eliminada. Pode ser possível             

projetar mecanismos de disputa que sejam executados em uma blockchain (KOULU, 2016), mas             

até mesmo defensores de tal abordagem reconhecem que a adjudicação humana de provisões             

contratuais em caso de disputa seja inevitável. Sem julgamento humano, ficamos na esperança             

de que os programadores serão capazes de acertar o código em nossos contratos inteligentes              

(OTHMAN, 2017). A codificação precisa e segura é um desafio, e não podemos olvidar que sua                

dificuldade vem com consequências reais.  

 

De todo modo, advogados e legisladores poderiam ser cada vez mais tentados a delinear              

deliberadamente regras legais ou contratuais de uma forma mais próxima do modo claro e              

objetivo como as regras técnicas são elaboradas (DE FILIPPI; HASSAN, 2018). Considerando            

essa nova realidade, veremos adiante como alguns países têm lidado com a regulamentação da              

tecnologia. 

 

8.2 ESTADOS UNIDOS 
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Yeoh (2017) constatou em sua pesquisa que o americanos adotaram uma "abordagem de             

controle inteligente" para futuras contribuições inovadoras de blockchains. Isso é particularmente           

benéfico nos serviços financeiros e setores relacionados, apesar de preocupações quanto a            

potenciais riscos de segurança com uma tecnologia tão nascente. 

 

Em 2015, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) definiu o bitcoin como uma             

“commodity” sujeita aos regulamentos legislativos existentes.  

 

Entretanto, os EUA ainda não possuem qualquer lei federal ou regulamento que            

compreensivamente governe o uso da blockchain. Nos estados têm emergido leis e            

regulamentos setoriais que tratam de produtos, serviços e transações relacionadas com a            

tecnologia. Por exemplo, o estado de Nova Iorque recentemente passou a oferecer uma             

BitLicense para empresas que armazenam, retêm ou controlam a moeda virtual para terceiros             

(CHOHAN, 2018). 

 
8.2.1 ARIZONA 
 
Em 2017, o governador do Arizona sancionou a HB (projeto de lei ou house bill) 2417. Essa lei                  

esclarece algumas das questões de exequibilidade associadas ao uso da blockchain e smart             

contracts, em particular no que diz respeito a transações relacionadas à venda de bens,              

arrendamentos e documentos de titularidade.  

 

A HB 2417 altera a Lei de Transações Eletrônicas do Arizona (“AETA”). A AETA estipula que os                 

registros ou assinaturas em formato eletrônico não podem ter o efeito legal e a aplicabilidade               

negados com base no fato de estarem em formato eletrônico. A Lei, na parte pertinente,               

esclarece que os registros e assinaturas eletrônicos e os termos de smart contracts garantidos              

através da blockchain serão considerados ao abrigo da AETA. A Lei também prevê que um               

contrato não pode ter seu efeito legal, validade ou aplicabilidade negado por conter um termo de                

smart contract (MILAGRE, 2018). 

 

Um projeto de lei pendente no estado de Nevada aborda a mesma matéria, mas de uma forma                 

mais detalhada, reconhecendo registros em blockchain onde antes assinaturas presenciais eram           

necessárias (TUNSTALL et al., 2018).  

 

8.2.2 DELAWARE 
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Em agosto de 2017, a lei que versa sobre blockchain entrou em vigor. A Lei Geral das Empresas                  

de Delaware (DGCL) sempre exigiu que as empresas mantivessem registros de suas ações e              

acionistas. Antes que essa nova lei fosse adotada, não havia nada que impedisse             

especificamente uma corporação de Delaware de usar a tecnologia blockchain para acompanhar            

seus acionistas, mas também havia muita incerteza regulatória. Com essas novas mudanças na             

DGCL, as empresas incorporadas em Delaware estão agora expressamente autorizadas a           

estabelecer, por exemplo, que as atas de reuniões deliberativas serão registradas na blockchain. 

 

8.2.3 VERMONT 
 
Em 2015, o estado sancionou a Lei 51, “um ato relacionado à promoção do desenvolvimento               

econômico”. O ato contém uma seção intitulada “Estudo e Relatório; Tecnologia Blockchain”,            

requerendo um relatório de “recomendações sobre as potenciais oportunidades e riscos de criar             

uma presunção de validade para fatos eletrônicos e registros que empregam a tecnologia             

blockchain”. Haviam planos para adaptar os registros públicos de terras a blockchain. Contudo,             

em 2016 foi divulgado um relatório reprimindo a iniciativa, afirmando que os benefícios possíveis              

eram limitados e os prováveis custos significativos para entrar em uma blockchain privada ou              

pública. Em seguida, o estado aprovou um novo ato “relacionado ao desenvolvimento            

econômico”, adicionando nova uma seção tratando do reconhecimento da validade dos registros            

em blockchain e sua admissibilidade nos tribunais como prova sem necessidade de autenticação:             

“um registro digital registrado eletronicamente em uma blockchain será auto-autenticada de           

acordo com a Regra de Evidências de Vermont (CAYTAS, 2017). 

 

8.2.4 WYOMING 
 
Em 2018, o Estado sinalizou seu apoio ao crescimento e desenvolvimento da blockchain e              

criptomoedas ao promulgar diversas leis destinadas a torná-lo um refúgio para negócios            

relacionados a blockchain. Dos cinco projetos de lei sancionados, três abrandam a estrutura             

regulatória para a criptomoeda e dois alteram o código corporativo, de modo a facilitar o               

desenvolvimento de negócios de blockchain e criptomoeda. 

 

HB 19: Isenta a criptomoeda do Wyoming Money Transmitter Act, que regulamenta o             

licenciamento de profissionais e empresas envolvidas com transferências ou transmissões de           

dinheiro eletrônico. Uma interpretação de 2015 da lei existente fez com que o custo de troca de                 
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criptomoedas no Estado disparasse, forçando exchanges a suspender as operações. A           

promulgação da HB 19 permitirá que as trocas retomem suas operações. 

 

HB 70: O Utility Token Bill aborda a ambiguidade em torno da definição de um “token de                 

utilidade” ao isentá-los das regulamentações de valores mobiliários do estado, desde que            

satisfaçam três requisitos: 

 

i) Os emissores não os comercializam como investimentos; 

ii) Eles são atualmente resgatáveis por um produto ou serviço (isso implicaria que os tokens são                

emitidos em conexão com um produto ou serviço operacional); 

iii) Os emissores não apoiam ativamente o desenvolvimento de um mercado secundário para tais              

tokens. 

 

Essa estrutura fornece às startups de blockchain maior clareza sobre como estruturar ICOs e              

eventos de geração de token (TGEs), de modo a evitar que sejam consideradas ofertas de títulos                

não registradas no Estado.  

 

SF 111: A “Lei de Isenção de Imposto sobre Propriedade da Criptografia” prevê que a moeda                

virtual não está sujeita à tributação como “propriedade” em Wyoming. De acordo com a estrutura               

regulatória anterior do Estado, os ativos financeiros convencionais, como caixa, saldos bancários            

e metais preciosos, estão isentos dos requisitos de imposto. SF 111 altera a lei para incluir                

moeda virtual na lista de propriedade isenta de impostos sobre a propriedade. 

 

HB 101: O Blockchain Fillings Bill atualiza o Wyoming Business Corporation Act a fim de autorizar                

a criação e uso da tecnologia blockchain para (i) armazenar registros, (ii) uso de um endereço de                 

rede para identificar o acionista da corporação, e (iii) aceitar votos de acionistas assinados por               

assinaturas de rede. A HB 101 sinaliza para os desenvolvedores de que o Estado não apenas os                 

convida a construir seus negócios dentro de suas fronteiras, mas também adota a tecnologia              

incorporando-a em seus próprios escritórios administrativos. Como vimos, Delaware promulgou          

emendas semelhantes ao seu código corporativo. 

 

O Estado estava considerando uma nova lei referente a contratos inteligentes. A minuta da lei               

definia contratos inteligentes como transações automatizadas “compostas de código ou          

linguagem de programação que cumprem os termos do contrato, o que pode incluir a custódia ou                

transferência de ativos, ou emitir instruções legalmente executáveis para essas ações, com base             
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na ocorrência ou não ocorrência de condições específicas” realizadas na blockchain (TEMTE,            

2019). 

 

Durante a discussão entre o Estado e o público, as complexidades da regulamentação dos              

contratos inteligentes permaneceram aparentes. Especialistas questionaram a necessidade de         

regular contratos inteligentes, enquanto outros exigiram uma linguagem mais clara e abrangente            

(TEMTE, 2019). A discussão revelou muitas questões não respondidas e a necessidade de mais              

trabalho antes de avançar com a legislação proposta. 

 

8.3 UNIÃO EUROPÉIA 
 
O bloco tem dado suporte para a tecnologia blockchain. A mensagem atual é que a               

regulamentação prematura pode sufocar inovações e aplicações (NIFOROS, 2018), ao          

reconhecerem que a tecnologia está em um estágio inicial, e que é, portanto, muito cedo para                

regulá-la (EUROPEAN COMMISSION, 2018).  

 

Considerando que a regulamentação antecipada poderia limitar seu maior desenvolvimento e           

potencial, a principal agência reguladora se concentra na transparência e segurança cibernética.            

Em 2017, a UE criou um grupo de trabalho para avaliar o quadro regulamentar e coordenar uma                 

resposta aos desenvolvimentos de moedas virtuais. Os bancos centrais dos estados-membros           

não consideram moedas virtuais como equivalentes ao dinheiro (BROBY; BAKER, 2018).  

 

O outro lado da questão regulamentar não é como ordenar a tecnologia blockchain e as               

criptomoedas, mas como aplicar as normas jurisdicionais vigentes que possam ter impacto sobre             

ela (EUROPEAN COMMISSION, 2018). Por exemplo, o direito ao esquecimento está consagrado            

na legislação da UE, mas seria difícil de aplicar ao armazenamento de dados imutável de uma                

blockchain pública. Outra preocupação se dá pela tecnologia atualmente não estar em            

conformidade com a legislação de proteção de dados recém sancionada (GDPR). Há também             

receio com a segurança cibernética que precisa ser abordada antes que o público em geral               

confie quaisquer dados a uma blockchain (LEMIEUX, 2016).  

 

Em relação aos países em particular, na Alemanha é onde a legislação se encontra em estágio                

mais avançado, embora ainda considerem moedas virtuais como meras unidades de conta, sem             

o status de legalidade (FINCK, 2018). Em 2018, o Parlamento maltês aprovou oficialmente três              
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projetos de lei, estabelecendo o primeiro quadro regulamentar nacional para blockchain,           

criptomoeda e DLT (Distributed Ledger Technology) do mundo (GERMAN, 2018).  

 

A Islândia detém a posição única de ter algumas das maiores instalações de mineração de               

bitcoin, enquanto, ao mesmo tempo, o governo proíbe transações estrangeiras com a moeda. A              

decisão não proíbe seus cidadãos de possuir ou usar bitcoin dentro do país - ou de minerar a                  

moeda. Em vez disso, parece projetada para evitar o movimento de fundos para fora do país.                

Embora, ao mesmo tempo, curiosamente, o bitcoin não seja tratado como uma moeda             

(PRAYOGO, 2018). 

 

8.3.1 MALTA 
 
Em 2018, o parlamento maltês aprovou oficialmente três projetos de lei, estabelecendo o primeiro              

quadro regulamentar para blockchain, criptomoeda e DLT (Distributed Ledger Technology) do           

mundo.  

 

A primeira lei (MDIA) Lei cria a Autoridade de Inovação Digital de Malta - um organismo cuja                 

finalidade é abordar o desenvolvimento de arranjos e serviços tecnológicos inovadores. A Lei             

concede à Autoridade amplos poderes para reconhecer candidatos que usam arranjos           

tecnológicos inovadores (definidos no artigo 2 como “elementos intrínsecos incluindo software,           

códigos, protocolos de computador e outras arquiteturas que são usadas no contexto de DLT,              

contratos inteligentes e aplicações”); investigar os candidatos que não cumprem os “padrões de             

qualidade e integridade exigidos… para fins de reconhecimento ou cumprimento” da lei; e             

sancionar aqueles que não cumprirem com uma multa ou prisão. 

 

A segunda lei, conhecida como Lei de Serviços e Arranjos Tecnológicos Inovadores (ITAS),             

descreve os diferentes métodos pelos quais a Autoridade pode reconhecer arranjos tecnológicos            

e serviços tecnológicos inovadores. A Autoridade pode certificar as qualidades, características,           

atributos, comportamentos ou aspectos de um arranjo particular adequado para um fim ou             

propósitos específicos e em seguida emitir um certificado que deve indicar os detalhes de como o                

arranjo tecnológico inovador é identificado, incluindo qualquer chave pública ou nome de marca.             

Existem salvaguardas adicionais quanto à qualidade do serviço prestado pelas disposições           

específicas, incluindo a exigência de um administrador técnico registrado, que possa provar à             

Autoridade que os arranjos podem satisfazer o serviço listado no certificado. 
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E a terceira lei, conhecida como Lei de Ativos Financeiros Virtuais (VFA), regula o que se tornou                 

conhecido como Initial Coin Offerings (ICOs) - a circulação inicial de um meio criptográfico digital               

por um emissor, geralmente em troca de moeda fiduciária. A Lei determina que nenhum emissor               

pode fazer uma ICO sem antes publicar um white paper que tenha sido assinado por todos os                 

membros do Conselho de Administração do emissor e contenha “informações que, de acordo             

com a natureza particular do emissor e dos ativos financeiros virtuais oferecidos ao público, é               

necessário para permitir que os investidores façam uma avaliação informada das perspectivas do             

emissor, do projeto proposto e das características do ativo financeiro virtual. 

 

Além disso, essas informações devem ser apresentadas numa forma facilmente analisável e            

compreensível. O white paper também deve incluir um aviso de que a oferta de ativos financeiros                

virtuais não constitui uma oferta ou solicitação de venda de instrumentos financeiros. Finalmente,             

o white paper deve ser aprovado pelo agente VFA registrado, que deve ser nomeado e estar em                 

todos os momentos com o emissor, a fim de garantir o cumprimento da lei. 

 

Paralelamente, as três novas legislações procuram fornecer uma sólida estrutura regulatória e            

legislativa para o uso das tecnologias blockchain e DLT - permitindo que os provedores de               

serviços sejam reconhecidos pelo governo como sendo legitimamente inovadores em troca de            

uma maior confiança pública na prestação de contas. 

 

8.4 ÁSIA 
 

Similar à Islândia, a China é o lar de algumas das maiores instalações de mineração de bitcoin e                  

onde seus reguladores proibiram a corretagem (exchange) de moedas. Entretanto, a circulação e             

o pagamento com bitcoin não são ilegais (CASSIDY et al., 2018). 

 
Cingapura também assumiu a mesma posição em 2013 através de seu banco central, alertando              

os investidores para "desconfiarem" do bitcoin e anunciando que não regularia a moeda digital de               

forma alguma (YUSSOF, 2018). Em 2014, a autoridade tributária emitiu uma série de diretrizes              

fiscais de acordo com as quais as transações com bitcoin podem ser tratadas como permuta se                

forem usadas como método de pagamento de bens e serviços reais. As empresas que lidam com                

as transações cambiais da bitcoin serão tributadas com base em suas vendas de bitcoin.  
 
Em 2017, o Japão tornou-se o primeiro país no mundo a reconhecer o bitcoin como moeda legal.                 

Tais mudanças regulatórias, a criação de bolsas de valores de bitcoin e a proibição da China                

76 



 

tornaram o Japão o centro cripto-econômico do continente. O Banco Central também vem             

trabalhando junto a um consórcio de bancos privados para lançar a primeira criptomoeda             

nacional reconhecida no mercado (AALBORG et al., 2018). Ao mesmo tempo, também foi             

adotado um conjunto de regras para combater a lavagem de dinheiro e proteger os clientes de                

exchanges digitais. 

 

A Tailândia é noticiada pela mídia como a primeira a fazer declarações fortes sobre o status legal                 

do bitcoin, usando a palavra “ilegal” repetidamente para denunciar o comércio bitcoin e seu uso               

em troca de bens e serviços. No entanto, foi rebatido por alguns setores que as notícias foram                 

exageradas, pois acreditam que o país mantém uma cena bitcoin saudável com pelo menos duas               

exchanges ainda operando (SUOMINEN, 2018). 

 

A Malásia adotou anteriormente uma abordagem linha-dura para a criptomoeda. Em 2014,            

declarou que o bitcoin não é reconhecido como moeda legal. Dessa forma, isentando as              

transações de criptomoeda de impostos, já que as moedas digitais não são consideradas como              

ativos pelas autoridades. Já em 2017 o governo editou medidas para regulamentar as exchanges              

do país, exigindo que forneçam informações detalhadas. sobre compradores e vendedores           

dessas moedas. Essa ação visa impedir o abuso do sistema por atividades criminosas e ilegais e                

garantir a estabilidade e a integridade do sistema financeiro e a proteção do consumidor. Essas               

medidas preventivas incluem a realização de avaliações de risco; aplicação de due diligence de              

clientes; envio de relatórios de transações suspeitas (STR) e relatórios de limite de caixa; e               

manutenção e retenção de registros de transações.  

 

9. ANÁLISE DE CONTRIBUIÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO NO BRASIL 
 
9.1 AMBIENTE REGULATÓRIO  
 

Iniciando o exame prospectivo a partir das questões trazidas no último capítulo, uma das              

barreiras da atualidade é a falta de reconhecimento legal para smart contracts e registros em               

blockchain. A tecnologia é extremamente complexa e utiliza uma terminologia pouco comum que             

não será compreendida pela maioria dos leigos.  

 

Especialistas e legisladores já defendem a regulamentação da tecnologia para certificar           

transações virtuais. O tema foi discutido em audiência pública promovida pela Comissão de             

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática em meados de 2018. 
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Contudo, não foram localizados projetos de leis que busquem regular objetivamente a            

blockchain. Foi identificado apenas um projeto sobre moedas virtuais, enviado à Câmara dos             

Deputados em julho de 2015. O Projeto de Lei 2303/2015, de aspecto bastante controverso pela               

baixa aderência com a comunidade (GUSSON, 2018), está em análise na Comissão Especial. 

 

Embora não exista jurisprudência, já existe precedência. É importante registrar, já há uma liminar              

deferida a favor quanto ao uso dessa tecnologia como meio de produção de evidências, onde a                

coleta de provas digitais foi feita com a autenticidade dos documentos gerados em blockchain,              

conforme processos nº 1030978-75.2016.8.26.0100 e 2237253-77.2018.8.26.0000, ambos no        

TJ-SP. 

 

Diante de todo o exposto, o ideal é não haver a necessidade de se fazer alterações na legislação                  

antes do início de uso massivo da tecnologia. Na União Europeia, aplica-se um princípio de               

neutralidade tecnológica, o que significa que a tecnologia é simplesmente um instrumento            

utilizado para cumprir os requisitos estabelecidos pelo legislador. As tecnologias podem mudar            

no tempo, mas não devem levar sempre a alterações na legislação. Embora a tecnologia atenda               

às necessidades e requisitos atuais, devemos ser flexíveis para substituí-la por melhores            

soluções no futuro. 
 
Em resumo, é importante reconhecer que a blockchain ainda está em seu estágio probatório. Ao               

tomar decisões regulatórias para a tecnologia, é indispensável primeiro tomar tempo para            

compreendê-la. O regulamento precisa apoiar a tecnologia e não deve direcionar a um             

estrangulamento por excesso de regras. Um equilíbrio adequado entre a regulamentação e a             

inovação deve ser levado em conta para revelar o seu real potencial. 

 

9.2 USO DA TECNOLOGIA  
 
Importante relembrar, esta dissertação está focada principalmente na função referente à guarda            

e gerência de dados. É a partir da dinâmica nesse campo que a solução visa atuar. Os objetivos                  

pretendidos, a princípio, seriam: mais (i) confiança, reduzindo o índice de fraudes em ativos, (ii)               

eficiência, para poder garantir a confiança sem o custo dos sistemas atuais, e, (iii) transparência,               

ao possibilitar o rastreio de ações em toda a cadeia de registro e estar sempre acessível ao                 

público. 
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De forma geral, os problemas estão concentrados na falta sistemas interconectados para verificar             

quem é o proprietário de terras e imóveis no Brasil. Em vez disso, a propriedade é registrada em                  

diferentes regiões por um dos milhares de Cartórios de Imóveis insulados em seus próprios              

registros. O sistema é confuso e amplamente abusado, com corrupção na manutenção dos             

dados e registro de entradas duplicadas. 

 

Entretanto, recomenda-se num primeiro momento de testes que se adote em contextos sem             

conflito. Os mecanismos de consenso para validação precisam ser aprimorados até lidar com             

situações de extrema complexidade como as encontradas na Amazônia.  

 

Vislumbra-se a possibilidade da integração em uma rede própria iniciada para esse fim, ou              

utilizando algumas das redes blockchains existentes como, por exemplo, Hyperledger e           

Ethereum. Imagina-se, em um primeiro momento, a constituição de uma rede permissionada,            

com formato de um consórcio integrado por diferentes atores da cadeia de registros.  

 

Dessa forma, compradores, vendedores, bancos, cartórios, advogados, prefeituras, juízes, entre          

outros, poderiam se integrar ao projeto e obter maior agilidade, transparência, segurança e             

eficiência em suas atividades. As validações, no entanto, seriam feitas apenas entre a rede              

constituída para a função, numa espécie de blockchain híbrida, onde a rede é de acesso               

permissionado mas as informações estão sempre disponíveis. 

 

Os nós da rede podem assumir diversos papéis. Exemplos, que não são mutuamente             

excludentes, incluem: (i) administrador do sistema: é o vigilante que controla o acesso e fornece               

certos serviços para o arranjo, de resolução de disputas, nivelamento de configuração e reportes              

regulatórios; (ii) proponente: nó autorizado a propor atualizações no registro; (iii) validador: nó             

autorizado a confirmar a validade das mudanças propostas; e, por fim, (iv) auditor: nó autorizado               

a analisar o registro, mas não a fazer atualizações.  

 

O resultado pretendido é a criação de um processo digital de ponta-a-ponta por meio da               

blockchain. A validação de análises de forma automatizada, via aplicação de smart contracts,             

poderia congregar a autenticação de outras informações que potencializam a rastreabilidade,           

retirando ainda a necessidade de outros intermediários além dos validadores, e aumentando a             

eficiência de toda a cadeia de registro. Imagine o algoritmo de validação que avalie ao mesmo                

tempo o georreferenciamento da terra, o comprador legítimo, passivos ambientais e outros            

processos que atualmente são realizados por entes separados. 
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Uma aplicação poderia servir a toda rede, gerando relatórios customizáveis a partir dos dados              

armazenados e conferindo maior transparência à negociações e, ainda, evitando fraudes por            

meio da comparação contínua das análises geradas. Com a rede permissionada, ganha-se            

rapidez, agilidade na validação e escalabilidade, o que é crucial para o sucesso de um projeto                

como esse.  

 

Para evitar a perda de controle de um ativo e a incapacidade de transferi-lo no futuro, é provável                  

que seja uma boa política projetar um sistema conhecido como multisig, no qual duas ou três                

assinaturas são necessárias para desbloquear e assinar uma transação. Dessa forma, se um dos              

usuários que geralmente assina a transação perder sua chave privada ou a chave estiver              

comprometida, dois outros usuários podem assinar a transação para garantir que ela seja             

concluída - essencialmente, um procedimento de emergência.  

 

Em resumo, a opção por uma rede permissionada é justificada pelas necessidades intrínsecas             

aos envolvidos no consórcio. Caminhando para um mecanismo de consenso mais distribuído à             

medida que os aprendizados são incorporados. Pois, é natural conceber que o sistema caminhe              

por um momento de transição que não seja logo de início tão disruptivo do cenário atual.  
 
9.3 CARTÓRIO 2.0 
 
O uso da tecnologia blockchain, porém, não substitui todos os papéis relacionados a transações              

imobiliárias executadas por um Cartório, as quais, dentre a mais importante, está a função de               

aconselhamento legal. Ao explicar, o notário ajuda a evitar ações imprudentes que visem violar              

os direitos e interesses de pessoas com pouco conhecimento legal.  

 

Também poderia desempenhar o papel do administrador que inicia e opera um registro e              

determina mecanismos de auditoria para garantir o funcionamento adequado. Em seu papel            

como administradores de dados, os Cartórios provavelmente permanecerão responsáveis pela          

preparação da infra-estrutura, operação dos registros e podem ser responsabilizados em caso de             

falha ou quando houver problemas na qualidade dos dados. 

 

Com os avanços da tecnologia, os notários também devem ser eliminados da função de controle               

de identificação das partes. Já há boas referências, como no caso sueco, em que a própria                

plataforma unificada absorve essa tarefa. 
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Rumar em direção a especialização parece ser um bom caminho. Na busca pela promoção de               

uma (i) maior segurança da informação, e da (ii) união da fé pública proporcionada pelo tabelião                

e/ou registrador, com a fé digital provida pela tecnologia blockchain. 

 
10. CONCLUSÕES  
 

Ao empreender este projeto havia cinco objetivos iniciais: (i) mapear o estado do conhecimento e               

uso da tecnologia blockchain atualmente sendo empregado em registro de imóveis em âmbito             

global; (ii) investigar por que a tecnologia blockchain está ou não sendo utilizada; (iii) explorar se                

há potencial para uso da blockchain no processo registral brasileiro; (iv) pesquisar o arcabouço              

regulatório de registro de imóveis, a fim de compreender se atualmente há restrições para a               

aplicação da tecnologia blockchain; e, (v) introduzir parâmetros que auxiliem na análise da             

efetividade de futura aplicação da tecnologia.  

 

A partir desse escopo, o trabalho traz dois tipos de contribuições: teórico-metodológicas e             

empíricas e práticas. No nível teórico, o trabalho responde a objetivos (i) e (ii), ao reunir a                 

literatura sobre a aplicação da tecnologia blockchain para registro imobiliário, contribuindo para a             

padronização e estruturação de conceitos. No campo prático, enfrentando as questões (iii), (iv) e              

(v), traz reflexões em forma de hipóteses sobre o processo de implementação e             

institucionalização dessa tecnologia ao nível local. 

 
Vimos nas primeiras seções quais são os problemas encontrados e como eles vêm sendo              

tratados. O país enfrenta uma alta taxa de corrupção e fraude, especialmente quando se trata do                

sistema de titulação de terras e imóveis. A falta de direitos de propriedade e sistemas de                

registros não interconectados tornaram o processo fácil de ser explorado. Dada a inadequação             

das soluções atuais, a adoção da blockchain pode oferecer uma série de vantagens claras. 

 

As blockchains foram originalmente projetadas para fornecer um registro confiável de ativos            

(iniciando com as criptomoedas) em um modelo descentralizado e onde não há necessidade de              

confiança na rede. Adaptar-se a outros tipos de ativos para receber os mesmos benefícios já é                

realidade. 

 

A tecnologia representa uma mudança potencialmente disruptiva na forma como os atividades            

registrais operam. Pesquisas adicionais são necessárias para acompanhar a prática e políticas            
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envolvidas. Aqui está representada apenas a evidência inicial sobre o que promete ser um              

fenômeno importante e frutífero para o sistema registral.  

 

A promessa de algumas dessas tecnologias emergentes é o seu potencial de simplificar os              

processos envolvidos. Existem, no entanto, bloqueios institucionais e estruturais - em termos de             

política, infraestrutura, finanças, qualidade de dados e outras considerações legais - que podem             

impedir uma adoção mais ampla e a transformação do cenário. Dada a crescente digitalização de               

serviços e a onda de disrupção que está impactando nossas vidas, há a necessidade de uma                

definição e revisão mais ágil de políticas para garantir a mitigação precoce dos impactos              

negativos e o potencial positivo de tais tecnologias para o setor imobiliário e a sociedade em                

geral.  

 

A blockchain é uma tecnologia inovadora de propósito geral, oferecendo novas formas de             

organização em vários domínios. Embora as evidências de casos no domínio privado sejam             

abundantes, a tecnologia também oferece potenciais benefícios no domínio público. No entanto,            

esses não são facilmente realizados e as implicações precisam ser exploradas por meio de              

pesquisas interdisciplinares que vão além da abordagem atualmente voltada para a tecnologia.            

Assim sendo, explorar os casos de uso em várias partes do mundo e teorizar é, com razão, o                  

próximo passo à frente que futuros estudos podem alcançar. 

 

Uma avaliação crítica das vantagens potenciais da blockchain para o processo de registro             

imobiliário requer pesquisas sobre as mudanças na administração de dados e nas            

responsabilidades dos atores envolvidos. Mais investigação sobre a geração de confiança,           

desintermediação, modelos de governança e gestão de identidades é necessário.  

 

As escolhas de design da blockchain determinam se os usuários são anônimos ou possuem uma               

identidade. Para muitas aplicações públicas, o gerenciamento de identidades será um aspecto            

fundamental. Portanto, a blockchain poderia ser conectada com sistemas de gerenciamento de            

identidade que podem ser à custa de outros benefícios, como a privacidade. O controle de               

identidade será um dos desafios ao ter uma quantidade enorme de usuários.  

 

Conforme observado, diversos autores publicaram uma variedade de vantagens que podem ser            

obtidas usando a blockchain (BEGLEY, 2017; LEMIEUX, 2016, 2017; GARCÍA; PEIRÓ, 2017;            

SHELKOVNIKOV, 2016; ØLNES et al., 2017; SUN et al., 2016; BENBUNAN-FICH;           

CASTELLANOS, 2018; ATZORI, 2015; SHANG; PRICE, 2019; MCMURREN et al., 2018;           
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GRAGLIA; MELLON, 2018). Contudo, alguns afirmam que essa longa lista de benefícios pode             

estar superestimada (LEMIEUX, 2017). De fato, pudemos perceber que muitas melhorias não            

encontram respaldo pela argumentação ou evidência empírica. Devido ao estágio relativamente           

inicial de desenvolvimento da tecnologia, também existem limitações técnicas consideráveis,          

como baixa velocidade de transação, difícil escalabilidade e alto consumo de energia devido a              

capacidade computacional necessária.  

 

A adoção cultural é outra limitação, pelo simples motivo da blockchain representar uma mudança              

radical para uma rede descentralizada que requer a aceitação de seus usuários e operadores. A               

evolução nos processos do setor público requer uma combinação de especialização,           

disponibilidade de infra-estrutura e mecanismos para superar a resistência.  

 

A lógica dominante existente precisa ser reendereçada devido ao fato de que a blockchain não é                

de propriedade nem controlada por uma única entidade ou organização. Isso, por sua vez,              

resulta em uma mudança relacionada a atitude de compartilhar informações não apenas com             

outras partes interessadas, mas também com a sociedade.  

 

Esse tipo de empreendimento inovador é exatamente o que a administração pública brasileira             

precisa. Para isso, o governo deve agir em algumas frentes. Primeiro, deve adaptar políticas              

regulatórias para facilitar a aquisição pública de tecnologias do ecossistema empreendedor de            

gov-tech. Esses marcos regulatórios devem reduzir as barreiras de entrada para novas            

empresas, simplificar os ciclos de vendas e promover a demanda pública por inovação. Vários              

governos, como Suécia, Índia e Geórgia, criaram parcerias de inovação para incubar e acelerar              

soluções disruptivas na área de registro imobiliário. 

 

Em relação ao ambiente regulatório, as regras brasileiras existentes podem ser aplicadas ao uso              

de contratos inteligentes e outras aplicações decorrentes da blockchain, mas em futuros casos,             

os legisladores e formuladores de política precisarão adaptar as regras ao novo contexto de              

transações inteligentes. Essa consideração na promulgação de legislação visa motivar os           

desenvolvedores a trabalharem com o arcabouço legal em vez de contra ele. 

 

Como vimos, devido à natureza altamente complexa da blockchain, devemos evitar a aprovação             

de legislação até que se perceba seus efeitos adotados em outros países. O Brasil deve               

promulgar legislações adicionais que sigam a trajetória dos padrões da indústria, conforme eles             
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se tornem mais claros. Normas inovadoras demonstrarão aos desenvolvedores da tecnologia a            

vontade do país em se tornar um berço de inovação. 

 

Contudo, como a intenção das legislações mais avançadas no momento (Wyoming e Malta) é              

justamente atrair os desenvolvedores de soluções ao permitir que sejam reconhecidos pelo            

governo como sendo legitimamente inovadores, é prudente não aguardar tempo demasiado, a            

fim de que seja tarde demais para competir com esses mercados. 

 

A tecnologia pode ser um catalisador para a digitalização e a inovação tão almejada na área de                 

registros imobiliários. Principalmente, como facilitadora da desagregação e fracionalização de          

diferentes tipos de direitos, sempre tendo como norte os níveis mais avançados (transações P2P              

e a interoperabilidade entre múltiplos registros). A visão de futuro desejável envolve as             

propriedades do mundo sendo gerenciadas em uma imensa blockchain híbrida unida em virtude             

de sua interoperabilidade.  

 

Por fim, sugerimos como próximos passos, (a) explorar mais casos de uso em várias partes do                

mundo; (b) definir um entendimento claro de seus objetivos e padronização de conceitos; (c)              

pesquisar sobre as mudanças na administração de dados e nas responsabilidades dos atores             

envolvidos; (d) investigar sistemas distribuídos, mecanismos de geração de confiança entre as            

partes, desintermediação, modelos de governança e gestão de identidades; e, principalmente, (e)            

detalhar as adaptações regulatórias necessárias para aplicação da blockchain no sistema de            

registro imobiliário brasileiro. 
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