
CARTA DE PIRACICABA 
 
 

Considerando a percepção generalizada entre os Registradores 

acerca da completa ausência de informações consistentes a 

respeito do ONR; 

 

Considerando as divergências conceituais entre a ARISP e o IRIB 

no trato dessa matéria; 

 

Considerando a existência de Centrais Estaduais sob o controle 

de outras associações de registradores; 

 

Considerando que qualquer que seja a posição a prevalecer, todos 

os Registradores serão diretamente afetados, tanto no tocante 

aos aspectos práticos da aplicação do registro eletrônico em 

suas serventias quanto em relação aos desdobramentos 

estratégicos daquilo que cada um entende como mais adequado 

para o futuro do Registro de Imóveis; 

 

Considerando a necessidade de ampla transparência, com prévia 

consulta aos Registradores sobre a escolha das direções a serem 

seguidas, com foco exclusivo nos seus interesses e visando ao 

atendimento aos anseios da sociedade brasileira; 

 

Considerando a disposição convergente do IRIB e da ARISP em 

promover evento conjunto das duas entidades para 

esclarecimentos a todos os Registradores; 

 

 



Considerando a necessidade de que sejam fornecidas informações 

prévias a esta discussão, para uma tomada de decisão racional e 

eficiente; 

 

Considerando que o desafio do registro eletrônico é internacional, 

e que a primeira recomendação da ELRA – European Land 

Registry Association é no sentido de que todos os Registradores 

de cada país possam opinar desde as etapas iniciais de um 

processo regulatório desta envergadura;  

(https://www.elra.eu/wp-content/uploads/2017/02/1.-Alasdair-

Lewis-ELRA-Board-Statement.pdf); 

 

Os registradores presentes em reunião nesta data acordaram 

de forma unânime em requerer a ambas as entidades 

associativas, IRIB e ARISP, como para todas as demais entidades 

que controlem Centrais Estaduais, o seguinte: 

 

1) Demandar esclarecimentos imediatos e exaustivos 

informando os passos já adotados, com os pareceres 

tecnológicos e jurídicos existentes que subsidiaram suas 

escolhas, eventuais motivos da opção contrária ou favorável ao 

ONR, os antecedentes fáticos e estratégicos, em suma, tudo 

aquilo que os Registradores devem saber para escolher o seu 

futuro. 

 

2) Requerer que estas associações contratem novos estudos de 

entidades científicas, tais como universidades, apontando os 

sistemas já implantados em outros países e mesmo sistemas já 

implementados no Brasil, para outros setores, com a 

comparação analítica que pondere as diferenças legais, sociais, 

regulatórias e tecnológicas, dentre outras, de modo a subsidiar 

uma segura tomada de decisões com respaldo científico, 

https://www.elra.eu/wp-content/uploads/2017/02/1.-Alasdair-Lewis-ELRA-Board-Statement.pdf
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até porque há respeitáveis opiniões de notórios estudiosos do 

Direito Registral Imobiliário em sentido antagônico e é fato que 

a decisão implica em conhecimentos que extrapolam em muito 

o saber jurídico. 

 

3) Solicitar ao IRIB, caso já tenha formalizado alguma proposta 

de regulamentação do ONR perante o CNJ, que providencie sua 

suspensão para ampla discussão e amadurecimento de uma 

proposta que reflita verdadeiramente a vontade dos 

Registradores. 

 

4) Organizar um evento conjunto, após a publicidade dos 

estudos já existentes (item 1) e dos que devem ser elaborados 

sem demora (item 2), visando um amplo debate racional da 

matéria com a classe dos Registradores.  
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1 Embora tenha já tenha assinado a Carta - entendo que os itens 2 e 3 são plenamente 

dispensados nesta oportunidade, porque o que pretendemos é nos inteirar do que foi e o 
que está sendo feito e não suspender o andamento das providências que estão sendo 
tomadas (até porque não sabemos quais), e porque como falei na reunião: temos a 
oportunidade de UNIR num mesmo sentido. Nos foi dado a oportunidade de nos 
organizarmos através do ONR pelos próprios Registradores. Vamos provocar o encontro 
entre IRIB e as entidades Estaduais, até aí tudo bem. 
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