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•\ssuntn: Considerações sobre o I s1mutn do Operador Nncionnl cio Sistema de 
Registro de l mú, eis 1 :ktr<"mico. 

Senhor Pn.~...,itlenk 

1. Inicialmente. registre-se que em atenção .. 1 minuta de Estatuto do 
Operador Nacional Jo Si-;tema de Rcgislro de lnu1,·cis Fktrõnico. esta 
Con-eg.edoria Nacinrrnl de Justiça. cm homcnag~m ú com Í\ênc:iu 
hJrmônica e à mútua coüpcraç:1o que dc\c imperar no âmbito ULl 

procedimento administrati,o. oportuni,ou que as entidades 



representativas dos registradores trnu-xt.:sscm as suas sugestões acerca da 
claboraçilo do mencionando csrntutn e da criaçuo do Operador Nacional. 

") Como resultado desse es lcm;o. foi rc:1li1atb. no dia 31 de _julho de 2017. 
reunião com a prcscnçn dos representante<.; nacionais do I RI l3 e da 
ANOKl ·:Ci. 

]. hn atenção ao tema di-,cutido na mencionada reunião e nas sugôtões 
apresentadas. de ordem do l:::-.cdc11t1ssímo Cnrrcgcdor Nacional de 
.Justiça. rvlinislro .loiio Ot{n io <k Noronlrn. tecemos as seguintes 
consideruçcks 1: 

-+. No que tange il naturezajundirn do ONR. cnnsidera qm: a ressoajundicn 
de dircitn privado a ser criada deve adequar-se ao rol do art. --t--l <.lo Código 
Ci, il. e, itan<lo percorrer o longo c incerto caminho de edição de lei que 
e,·entualmente criaria pessoa jurídica de direito pri\ ado sui gcm:ris. 

5. :\ inda quanto a nature1a jurídica do ON R. não se vislumbra n 
possibilidade de criação de pcsson _jurídica da espécie paraestat.tl. ante a 
ausencia de disposição em ki nesse sl!ntic.lo e cm , irtudc do incremento 
de trm as burocráticas inerentes a sua criação e ao seu funcionarncnto. 

6. Registrn que a entidade im,lituidorn do ONR dc\'eria ser primordialmente 
, inculada an Puder .ludiciürio. \.n caso de -.cr criada por entidade 
pri, ada. rc, ela-se nccessario scrL'lll li\ada-. as hases da atuação <ln 
Corregedoria '\Jacional como entidade liscali/adora e não agente 
regulad1.lr2 ( recebimento e .1ruraçfio de redmnaçõcs. cm io scmc'-lral de 
relatórios pelas CotTegedorias de .Justiça l.staduai~. comunicação 
imediata quant1) evemuais 1:.tlhas no sistema e emissão de recomendações 
impositi, as. soh pena de responsabilidade dos Oliciais). 

7. l:srima que deve ser considerada a possibi lidJdc de ser realizado 
convenio entre o ONR e a DATA PREV para a opcracionali;.,ação do 
Sistema. 

8. 1:ntendc ser positi\ o o estabclccimerllo de regras acerca ela distribuição 
e eventual conllito de competências entre o CNJ e as corregedorias 
locais. versando ainda snbrc a cornpctêm:ia resic.Junl das centrais 
estaduais (indusi\c aquelas que jú ~stào cm funciona1111.:nto), a 
responsabilidade pelo t:ontrnlc do envio cfos infonnnções pelos 
registradores. inc lusive de cunho discip linar. 

9. Devem ser ~sclarccidas as atribuições e de, ercs dos Oli<.:iais de Registro 
a respeito do ell\· iodas inlimnaçôcs ú central nacional (prazo. rorma ue 
~nvio. etc). 

1 O. O provimento a ser editado deve se restringir 
ú regulamentação do ON R. evitando tratar de temas alheios à rnat0ria. 

· São apenas apontamentos, pois o estudo drve SE' desenvolver com ,l panic1paç,10 c1<' todos os 
envolvido\ 
'Sobre il possib1l1díldC' de i'I Co11t!uedor1r1 N;monal de Ju~tiça flgu,.ir corno agente regulado, deve se 
perqu1ru .i poss1b1lidadc de ~uíl mconstnuc1on,1lidade. haJ.i vistil que J comp1•t<•nri.i reeul,ldora exige 
,ontrolt! por órgão colegiado e a Corregedoria Nacional de Justiça conf1nura se como órgão monocrát1co 

\ 
J,} .... 

\J \ 
J 



1 1. No que se refere à manutenção da central nacional. d1?vc-sc c\'itar a 
atuação de intermediários que se restrinjam a auferir lucros. 

1 :2 . Pn:coniza acerca da possibilidade de participaç5n das entidades que 
opl.!ram as centrais estaduais nos Conselhos da ANORFG. pri\'ilcgiando 
a gestão democrática do ONR. 

13. Entende si:r necessário o estabelecimento de regras de convivência e 
compatibilidade entre os sistemas adotados pelas CorTcgcdorias Gerais 
dos Estados que já possuem provimentos cditndos e que jü se encontram 
cm runcionamento com o ONR. 

14. Fixa a necessidade de normas que tratem sobre a gerencia do fundo de 
compensação de atos públicos e de renda mínima e dos emolumentos. 

15.Considcra que os custos para u gcst}t0 e opcracionali1:a(,'.50 do sistema 
devem ser repartidos, quando cm f'u11 cionamento, por todos os 
registradores. podendo ser repassada parcela do custo ao usuúrio. Isso 
rnrquc. deve ser levada cm conta a redução de custos com l'uncionúrios. 
papel. aluguel ck imóveL energia, etc. 

16. No caso de a pessm1 jurídica ser criada sob a forma de associação. a 
interpretação que melhor viabi liza a sua instituiçé'io ~ aquela que não 
e:x igc a associação obrigatória de todos os registradores associados. haja 
\' ista que a Lei somente vincula os registradores aos serviços rrcstados 
pelo ON R e não ao ONR como pessoa jurídica de direito privado. 1\ ssim. 
os registradores estariam obrigados a utilinr o SRE I nos moldes 
estabelecidos pelo ON R. A associação apenas seria relevante caso o 
olicial de registro quisesse ter participação ativa na entidade. A 
util ização do serviço eleve se desvincular ela condição de associado da 
ONR. 

1 7. Por ora , são essas as considerações sobre o caso. pcnnancccndo a 
Corregedoria racJonal de Justiça ú disposição pnra evcnwa1s 
esc larecimentos. 
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Atcnciosn111ente. 

f\1n rcio E\'an~_çli.s ta Fcn-cirn da Silva 
Jui7 Aux'tt-i.a!Âa--C~regedoria Nacional de Justiça 


