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Em 3 de abril de 2018. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Dr. PAULO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS, 
MM. Juiz de Direito Assessor da 
Eg. Corregedoria-Geral da Justiça de  
SÃO PAULO – SP. 

 

Ref. Processo CG 000665.50.2017.2.00.0000 (2017/28.024) 

 

Senhor Juiz-Auxiliar. 

 

 

Agradecendo a oportunidade que nos franqueou, de expor a posição agasalhada pelo 
IRIB – Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, temos a honra de prestar as seguintes 
informações. 

A ARISP (fls. 485 et seq.), por intermédio do respeitável escritório de advogados 
encabeçado pelo Dr. BETO VASCONCELOS, peticionou diretamente à Corregedoria Nacional de 
Justiça do Conselho Nacional de Justiça, em várias oportunidades, rogando a apreciação dos 
mesmos argumentos apresentados nos documentos carreados aos autos sucessivamente. 

Fazemos nossas as palavras do MM. Juiz-Auxiliar da Eg. Corregedoria-Geral, Dr. IBERÊ 
DE CASTRO DIAS, registradas às fls. 98 e 118 destes autos. No primeiro despacho, após a 
conversão da MP 759/2016 na Lei 13.465/2017, Sua Excelência deixou consignado: 

“A partir de então, eventuais discordâncias com o teor da norma em comento devem ser direcionadas à 
Casa Legislativa, caso se almeje a respectiva alteração, ou ao Excelso Pretório, se suposta 
inconstitucionalidade for o motivo de ataque à regra. A Esta Corregedoria Geral da Justiça, porém, não é 
dado adotar qualquer das providências referidas”. 

Do mesmo teor e jaez o despacho de fls. 118. 

A constitucionalidade do ONR acha-se questionada no Supremo Tribunal Federal em 
ação direta proposta pela IAB -  Instituto dos Arquitetos do Brasil, representado pelo mesmo Dr. 
BETO VASCONCELOS (ADI 5.883), sem concessão de liminar. 

Este cenário nos leva às seguintes conclusões: a matéria se acha judicializada1, sem 
concessão de medida liminar, e a Lei 13.465/2017, em pleno vigor, produz todos os seus efeitos 

                                                           
1 O CNJ vem de decidir há muito e reiteradamente que “questão previamente submetida a órgão com 
competência jurisdicional não pode ser apreciada pelo CNJ”. Brevitatis causa: PP.  0001707-
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jurídicos, de modo que se espera para breve uma decisão da Eg. Corregedoria-Nacional de 
Justiça apreciando o pleito de regulamentação do ONR formulado pelo IRIB. 

Salvo melhor juízo, nada há a decidir nesse interregno – salvo acompanhar os 
desdobramentos das ações em curso em instâncias superiores.  

Pedimos vênia a Vossa Excelência para apresentar os documentos indicados no rol 
abaixo, única e exclusivamente para não fugir ao debate que, de modo extemporâneo, se busca 
repristinar aqui, rogando que sejam mantidos nos autos para registro histórico: 

a) FAQ – ONR – Operador Nacional de Justiça (Doc. 1). 
b) Memorial – o ONR tem uma longa história (Doc. 2). 
c) Documentos informativos para alinhamento de conceitos e estratégias (Doc. 3). 
d) Parecer AGU de 7.3.2018. (Renato do Rego Valença). O jurista enfrenta os temas 

agitados acerca da inconstitucionalidade da Lei 13.465/2017. (a) 
inconstitucionalidade formal por usurpação de iniciativa legislativa do Poder 
Judiciário (art. 96 da CR/88), (b) a inconstitucionalidade material por violação ao 
sistema de delegação dos serviços notariais e de registro (art. 236 da CR) e a (c) 
inconstitucionalidade material por desrespeito à competência fiscalizatória do 
Poder Judiciário (art. 236, § 1° e art. 103-B, § 4°, 111). (Doc. 4). 

Era o que nos competia informar, o que sempre fazemos com o devido respeito e 
consideração. 

São Paulo, 26 de abril de 2018. 

 

SÉRGIO JACOMINO, Presidente 

 

FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, Diretor de Novas Tecnologias. 

                                                           
71.2016.2.00.0000, Piauí, dec. de 6/3/2018, Dje 22/3/2018, min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
(http://bit.ly/2HstQfc). São dezenas de precedentes do mesmo jaez: “pacífico o entendimento de que a 
judicialização prévia da matéria pela via da ação impede a análise da mesma mediante procedimento 
administrativo. Diante do fato de que a questão posta já se encontra em discussão na seara judicial, 
afastada a atuação por parte do Conselho Nacional de Justiça, conforme precedentes deste órgão” (PP 
0005610-61.2009.2.00.0000, j. 6/4/2010, Dje 8/4/2010, rel. MORGANA RICHA (http://bit.ly/2vNcR1N). 
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