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Número: 0000665-50.2017.2.00.0000 
 

Classe: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 Órgão julgador colegiado: Plenário 

 Órgão julgador: Corregedoria 

 Última distribuição : 03/02/2017 

 Valor da causa: R$ 0,00
 Relator: HUMBERTO EUSTAQUIO SOARES MARTINS 

 Assuntos: Providências 

 Objeto do processo: CNJ - Aprovação - Estatuto - Operador Nacional do Registro de Imóveis
Eletrônico - ONR - Art. 54 ss - Medida Provisória nº 759/2016 - Lei nº 13.465/2017. 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Conselho Nacional de Justiça
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

SERGIO JACOMINO (AUTORIDADE)

INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO BRASIL - IRIB

(REQUERENTE)

CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (AUTORIDADE)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF (TERCEIRO

INTERESSADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

40440
89

10/07/2020 18:09 Informações Informações

40440
90

10/07/2020 18:09 PP 0665 ciência arquivamento ACCMS Documento de comprovação

40325
22

30/06/2020 17:58 Intimação Intimação

40241
70

30/06/2020 15:38 Decisão Decisão

39804
05

18/05/2020 20:33 Provimento nº 89 Certidão

39804
06

18/05/2020 20:33 Provimento nº 89 Documento de comprovação

39775
41

15/05/2020 19:20 Intimação Intimação

39765
34

15/05/2020 15:00 Acórdão Acórdão

38378
01

15/05/2020 15:00 Ementa Ementa

38378
00

15/05/2020 15:00 Voto do Magistrado Voto

38377
99

15/05/2020 15:00 Relatório Relatório

38406
04

18/12/2019 19:05 Certidão de julgamento Certidão

38406
14

18/12/2019 08:20 Vista regimental - 302ª Sessão Ordinária Certidão

38375
93

16/12/2019 18:53 ref. traslado doctos., conforme despacho (Id
3572699) do presente feito.

Certidão



38378
24

16/12/2019 18:33 Intimação Intimação

38378
23

16/12/2019 18:32 Inclusão de Terceiro Interessado Certidão

35726
99

16/12/2019 18:22 Decisão Decisão

38355
51

13/12/2019 17:47 Petição CNR Petição

38355
52

13/12/2019 17:47 Pedido oitiva do CNR (PP 665-50 2017 - Estatuto
ONR)

Informações

38355
53

13/12/2019 17:47 Estatuto CNR 2015.compressed Documento de comprovação

38355
54

13/12/2019 17:47 Ata CNR 2015 (Reg).compressed Documento de comprovação

38355
55

13/12/2019 17:47 Carta Sindical - CNR Documento de comprovação

36863
54

04/07/2019 11:19 Petição da PGR Petição

36863
55

04/07/2019 11:19 Manifestação da PGR Documento de comprovação

36450
63

23/05/2019 19:00 Petição Petição

36450
64

23/05/2019 19:00 CNJ - ONR - Reitera Resposta Anoreg-BR 2019 Informações

36199
79

30/04/2019 11:34 Petição Petição

35846
75

19/03/2019 18:59 Substabelecimento Substabelecimento

35846
76

19/03/2019 18:59 20190319 Substabelecimento Arisp - ONR -
0000665-50.2017.2.00.0000

Documento de comprovação

35700
94

01/03/2019 16:56 Informações Informações

35700
95

01/03/2019 16:56 8500605-31.2017.8.06.0026 - CNJ - 0000665-
50.2017.2.00.0000

Cópia de procedimento de outro órgão

35679
54

28/02/2019 13:16 Informações Informações

35679
56

28/02/2019 13:16 OFC-GCGJ - 4522019 Informações

35516
23

13/02/2019 11:36 Informações Informações

35515
59

13/02/2019 11:36 cópia do parecer e da decisão Informações

35343
31

23/01/2019 17:53 Informações Informações

35343
32

23/01/2019 17:53 Manifestação IBRADIM Informações

35343
33

23/01/2019 17:53 IBRADIM - Estatuto Social - II Documento de identificação

35343
34

23/01/2019 17:53 Ata de Assembleia Geral de Fundação - I Documento de identificação

35119
31

11/12/2018 14:25 Intimação Intimação

32687
20

10/12/2018 19:54 Despacho Despacho

31889
35

07/08/2018 17:44 Manifestação ABECIP apoio à ONR Informações

31889
38

07/08/2018 17:44 Manifestação ABECIP CNJ_ONR Informações

31758
34

31/07/2018 15:09 Informações Informações

31758
36

31/07/2018 15:09 TJ CNJ 2017 06612 - PRONUNCIAMENTO Informações

31758
38

31/07/2018 15:09 TJ CNJ 2017 06612 - DECISÃO Informações

28886
33

05/06/2018 19:35 Informações Informações

28886
34

05/06/2018 19:35 Petição de atualização de endereço - 05.06.2018 Informações



27771
60

23/05/2018 17:14 Petição Petição

27771
64

23/05/2018 17:14 23.05.2018_ Petição CNJ-Assinada Informações

23839
43

06/04/2018 17:49 Petição Petição

23839
44

06/04/2018 17:49 06.04.2018_ Petição CNJ Informações

23833
29

06/04/2018 11:26 Parecer Parecer

23833
40

06/04/2018 11:26 ARISP_ ONR_ PARECER DR NALINI_ 2017 Documento de comprovação

23720
31

20/03/2018 11:54 Petição Petição

23720
33

20/03/2018 11:54 20.03.2018_ Juntada Parecer Nalini Informações

23605
76

05/03/2018 18:46 Informações Informações

23605
77

05/03/2018 18:46 Manifestação Preliminar Arisp Informações

23605
78

05/03/2018 18:46 Entrevista Desembargador Dip Documento de comprovação

23605
80

05/03/2018 18:46 Parecer ARISP Documento de comprovação

23528
31

22/02/2018 16:05 Informações Informações

23528
32

22/02/2018 16:05 Ofício nº 008_2018- Ofício Corregedor Geral de
Justiça- Pedido de Providências nº
000066550201720000

Informações

23475
95

15/02/2018 20:38 Informações Informações

23475
96

15/02/2018 20:38 DESPACHO Informações

23475
97

15/02/2018 20:38 CERTIDÃO SERP CGJ Informações

23465
01

14/02/2018 17:15 Informações Informações

23465
02

14/02/2018 17:15 DECISÃO CORREGEDOR Documento de comprovação

23465
04

14/02/2018 17:15 EVENTO 17 Documento de comprovação

23441
71

09/02/2018 18:48 Petição (3º Interessado) Petição (3º Interessado)

23441
75

09/02/2018 18:48 Procuração Arisp CNJ Procuração

23458
55

09/02/2018 18:48 Estatuto 2017 Documento de identificação

23459
24

09/02/2018 18:28 Informações Informações

23459
26

09/02/2018 18:28 Decisão, Parecer - CNJ 665-50.2017 Informações

23453
37

09/02/2018 14:47 Informações CGJ/TJRR Informações

23453
39

09/02/2018 14:47 SEI_0020187_72.2017.8.23.60301_380(2) Informações

23453
40

09/02/2018 14:47 SEI_0020187_72.2017.8.23.60301_380(1) Informações

23453
41

09/02/2018 14:47 SEI_0020187_72.2017.8.23.60301_380 Informações

23450
65

09/02/2018 09:35 Informações Informações

23448
00

08/02/2018 17:54 Informações prestadas pela CGJ/RS Informações

23448
42

08/02/2018 17:54 Decisão e parecer Documento de comprovação

23443
01

08/02/2018 14:18 Informações Informações

23443
07

08/02/2018 14:18 0000665-50.2017.2.00.0000 - DESPACHO - ONR Informações



23443
03

08/02/2018 14:10 Informações Informações

23443
05

08/02/2018 14:10 Ofício nº 049.678.957.0001-2018 - informações ao
CNJ

Documento de comprovação

23442
46

08/02/2018 12:54 Resposta Resposta

23442
48

08/02/2018 12:54 CNJ 017 Informações

23416
71

05/02/2018 16:04 Informações Informações

23416
74

05/02/2018 16:04 Ofício 303-2018-CGJ-CE Cópia de procedimento de outro órgão

23415
57

05/02/2018 15:29 Informações Informações

23415
59

05/02/2018 15:29 OFÍCIO Nº 037-2018-CGJ Informações

23414
60

05/02/2018 14:43 Petição Petição

23413
92

05/02/2018 14:17 Informações Informações

23413
95

05/02/2018 14:17 Oficio informações Informações

23411
31

05/02/2018 11:03 Informações Informações

23411
32

05/02/2018 11:03 Ofício nº 136.2018 - informações ao CNJ Informações

23391
32

01/02/2018 13:59 Informações Informações

23391
35

01/02/2018 13:59 Ofício 17-18 Documento de comprovação

23391
37

01/02/2018 13:59 Manifestação Corregedoria auxiliar Documento de comprovação

23388
56

01/02/2018 12:04 Informações Informações

23388
58

01/02/2018 12:04 OFC-GCGJ - 1602018 Documento de comprovação

23385
10

31/01/2018 14:07 Informações Informações

23385
11

31/01/2018 14:07 Ofício 6310007.2018 Informações

23385
12

31/01/2018 14:01 CGJ/ES CMFE nº75/2018 Informações

23385
15

31/01/2018 14:01 2018-01-31 (1) Informações

23383
21

31/01/2018 09:14 Informações Informações

23383
22

31/01/2018 09:14 MANIFESTAÇÃO Informações

23379
63

30/01/2018 16:09 Requer juntada de pareceres jurídicos Informações

23379
67

30/01/2018 16:09 Opinião Jurídica Prof. Dr. André Ramos Tavares Informações

23379
66

30/01/2018 16:09 Parecer Jurídico Prof. Dr. Heleno Torres - Natureza
Jurídica do ONR

Informações

23336
58

23/01/2018 13:38 Informações Informações

23336
59

23/01/2018 13:38 Ofício 68-GC - SEI 0024087-2017 com cópia de
Parecer com manifestação e de Despacho de
acolhimento

Informações

23314
04

18/01/2018 12:27 Informações Informações

23314
06

18/01/2018 12:27 Decisão Ofício nº 010 2018 - CG CJRMB Informações

23280
32

10/01/2018 14:21 Decisão Informações

23280
64

10/01/2018 14:21 Decisão CGJRN_Pjus 00380-2017 Informações

23278
49

10/01/2018 09:57 Informações Informações



23278
50

10/01/2018 09:57 Despacho Ofício PJE 0000092-95.2017.8.15.1001 Documento de comprovação

23266
82

08/01/2018 11:19 Informações Informações

23266
83

08/01/2018 11:19 Despacho Ofício n 4563 2017 Informações

23266
84

08/01/2018 11:19 Parecer Informações

23266
85

08/01/2018 11:19 Informações Divisão de Controle e Fiscalização dos
Serviços Extrajudiciais

Informações

23266
86

08/01/2018 11:19 Informações ANOREG I Informações

23266
87

08/01/2018 11:19 Informações ANOREG II Informações

23262
74

02/01/2018 13:49 OF. Nº 5831/GACOG Informações

23262
75

02/01/2018 13:49 OF. Nº 5831-GACOG Informações

23216
51

14/12/2017 18:23 Informações Informações

23216
55

14/12/2017 18:23 PP 0665-50-2017-2-00-0000 - MANIFESTAÇÃO Informações

23201
98

13/12/2017 14:22 Informações Informações

23202
01

13/12/2017 14:22 INF CGJRJ Informações

23199
88

13/12/2017 10:46 Informações Informações

23199
89

13/12/2017 10:46 autos 0000131-82 despachos Informações

23132
68

01/12/2017 15:38 Informações Informações

23132
70

01/12/2017 15:38 PROC 17-28024 - DICOGE 5.1 Informações

23122
30

30/11/2017 15:51 Informações Informações

23122
32

30/11/2017 15:51 SEI 8738-08.2017.8.16.6000 Cópia de procedimento de outro órgão

23009
30

17/11/2017 17:32 Despacho Despacho

22992
06

09/11/2017 15:40 Informações Anoreg-BR Informações

22992
08

09/11/2017 15:40 Ofício 1108/2017/Anoreg-BR Informações

22992
09

09/11/2017 15:40 Estatuto ONR Documento de comprovação

22638
59

18/09/2017 17:04 Certidão Digitalizada - Protocolo nº 12321/2017 Certidão

22639
54

19/09/2017 13:24 Despacho CNJ Despacho digitalizado

22639
55

19/09/2017 13:24 União dos Municípios da Bahia - Acompanha prot
12321

Petição digitalizada

22525
26

30/08/2017 11:35 Certidão Digitalizada - Protocolo nº 12321/2017 Certidão

22525
65

30/08/2017 13:53 União dos Municípios da Bahia - prot 12321 Petição digitalizada

22525
22

30/08/2017 11:27 Certidão Digitalizada - Protocolo nº 12441/2017 Certidão

22527
01

30/08/2017 14:49 Des. Ricardo Dipp - Prot 12441 Petição digitalizada

22442
54

16/08/2017 21:08 Informações Anoreg-BR Informações

22442
57

16/08/2017 21:08 Resposta Ofício 787-CN-CNJ Informações

22442
55

16/08/2017 21:08 Procuração Anoreg-BR CNJ Procuração

22442
56

16/08/2017 21:08 Estatuto Anoreg-BR 2017 Documento de identificação



22399
98

10/08/2017 11:54 Informações Informações

22400
01

10/08/2017 11:54 EXPEDIENTE REF - PP CNJ-2017 Documento de comprovação

22371
43

07/08/2017 13:29 Informações - Intimação 248633 Informações

22152
27

28/06/2017 12:51 Intimação Intimação

22070
05

27/06/2017 11:50 Decisão Decisão

21881
50

29/05/2017 16:25 Informações Anoreg-BR Informações

21881
56

29/05/2017 16:25 Anoreg-BR Informações

21881
61

29/05/2017 16:25 ALAGOAS Documento de comprovação

21881
62

29/05/2017 16:25 AMAZONAS Documento de comprovação

21881
63

29/05/2017 16:25 TOCANTINS Documento de comprovação

21881
64

29/05/2017 16:25 ONR_ ANOREG_ PROPOSTA ESTATUTO DO ONR Documento de comprovação

21871
28

26/05/2017 16:52 Manifestar apoio à criação do ONR Informações

21871
35

26/05/2017 16:52 ABECIP_MANIFESTACAO CNJ Informações

21718
84

05/05/2017 12:16 Certidão Digitalizada - Protocolo nº 7464/2017 Certidão

21721
76

05/05/2017 15:20 Processo nº TJ-ADM-2017-06612 - Prot 7464 Informações digitalizadas

21620
14

20/04/2017 15:05 Certidão Certidão

21623
32

20/04/2017 18:32 TJBA - Prot 6723 Informações digitalizadas

21623
35

20/04/2017 18:32 Acompanha prot 6723 Documento de comprovação

21424
87

24/03/2017 14:29 Informações Informações

21424
89

24/03/2017 14:29 CNJ 107 Informações

21397
09

21/03/2017 16:23 Decisão Informações

21397
16

21/03/2017 16:23 Decisão Pjus 000380-2017 - CGJRN_PP CNJ
0000665-50.2017.2.00.0000

Informações

21396
42

21/03/2017 16:06 Informações prestadas pela CGJ/RS Informações

21396
45

21/03/2017 16:06 Decisão, parecer e fls 55 a 57 Documento de comprovação

21375
96

21/03/2017 15:00 Informações Informações

21376
00

21/03/2017 15:00 Informações Informações

21375
97

21/03/2017 15:00 Decisão Ofício n 795 2017 Informações

21375
98

21/03/2017 15:00 Parecer Informações

21373
24

21/03/2017 13:56 Informações Informações

21373
37

21/03/2017 13:56 RESPOSTA AO DESPACHO - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS Nº 0000665-50.2017.2.00.0000 -
CGJSE

Informações

21372
51

21/03/2017 13:28 Informações Informações

21372
53

21/03/2017 13:28 CNJ 104 Informações

21372
09

21/03/2017 13:09 Informações Informações

21372
10

21/03/2017 13:09 INF CGJRJ Informações



21355
85

20/03/2017 13:20 Informações Informações

21355
88

20/03/2017 13:20 Ofício 1011-2017-CGJ-CE Cópia de procedimento de outro órgão

21355
61

20/03/2017 13:06 Informações Informações

21355
62

20/03/2017 13:06 PROAD 26219 DESPACHO CORREGEDOR Documento de comprovação

21355
64

20/03/2017 13:06 PROAD 26219 EVENTO 03 Documento de comprovação

21355
66

20/03/2017 13:06 PROAD 26219 EVENTO 04 Documento de comprovação

21353
85

20/03/2017 11:44 Informações Informações

21353
87

20/03/2017 11:44 Informações prestadas pela CGJMS - Ofício nº
049.687.957.0002/2017

Informações

21328
43

16/03/2017 13:22 DECISÃO/OFÍCIO CMFE Nº 0285/2017 Informações

21328
44

16/03/2017 13:22 201700180809 (1) Informações

21324
89

16/03/2017 09:34 Informações Informações

21324
97

16/03/2017 09:34 OFC-GCGJ nº 272-2017 Informações

21324
98

16/03/2017 09:34 Anexo do OFC-GCGJ 272-2017. PROV - 132016 Documento de comprovação

21316
21

15/03/2017 12:37 Informações Informações

21316
23

15/03/2017 12:37 __ SEI _ TJPR - 1747656 - Despacho __ Cópia de procedimento de outro órgão

21285
10

10/03/2017 18:40 Informações Informações

21285
11

10/03/2017 18:40 Ofício 87-GC - SEI 0003083-2017 Informações

21272
59

09/03/2017 14:45 Informações Informações

21272
61

09/03/2017 14:45 Oficio n. 170-2017-CGJRO Informações

21272
62

09/03/2017 14:45 Provimento 021-2015-CG - Implantação do Sistema
de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI

Documento de comprovação

21272
68

09/03/2017 14:45 Provimento N° 011_2016 - Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Rondônia

Documento de comprovação

21271
08

09/03/2017 13:40 OF. Nº 700/GACOG Informações

21269
20

09/03/2017 11:44 Informações Informações

21269
21

09/03/2017 11:44 TJ ADM 2017 06612 - DECISÃO Informações

21269
23

09/03/2017 11:44 PROVIMENTO CONJUNTO 07-2016 Informações

21266
66

08/03/2017 19:34 Informações Informações

21266
68

08/03/2017 19:34 Oficio nº 159.2017.GCGJ - informação ao CNJ Informações

21261
47

08/03/2017 14:07 PARECER E HOMOLOGAÇÃO Informações

21261
50

08/03/2017 14:07 Decisão e Homologação PJE CGJ nº 0000092-
95.2017.8.15.1001

Documento de comprovação

21259
65

08/03/2017 12:27 Informações Informações

21259
66

08/03/2017 12:27 PROC 17-28024 - DICOGE 5 Informações

21244
38

06/03/2017 17:52 Informações Informações

21244
44

06/03/2017 17:52 Processo 69983-2014 Ofício 63043 CNJ Informações

21240
65

06/03/2017 15:03 Petição Petição



21240
67

06/03/2017 15:03 Ofício 124-17 Documento de comprovação

21240
68

06/03/2017 15:03 Provimento 04-2016 Documento de comprovação

21163
65

22/02/2017 08:07 Informações Informações

21163
66

22/02/2017 08:07 OFÍCIO Nº 041-2017-CGJ Informações

21147
18

20/02/2017 15:00 Informações Informações

21139
79

20/02/2017 09:03 Informações Informações

21139
80

20/02/2017 09:03 DECISÃO OFÍCIO Nº 039 2017 -SEC CJRMB Informações

21137
15

17/02/2017 18:35 Informações Anoreg-BR Informações

21137
17

17/02/2017 18:35 Manifestação Anoreg-BR Informações

21137
21

17/02/2017 18:35 Procuração ANOREG Procuração

21137
25

17/02/2017 18:35 Estatuto Anoreg-BR Documento de identificação

21117
71

16/02/2017 15:35 Informações Informações

21117
82

16/02/2017 15:35 Autos n. 0000131-82.2017.8.24.0600 - encaminha
ofício

Informações

21040
24

07/02/2017 08:26 Intimação Intimação

21072
88

10/02/2017 15:26 SRO - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E
REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG-BR

Documento de comprovação

21035
91

06/02/2017 15:58 Despacho Despacho

21027
92

03/02/2017 18:16 Petição inicial Petição inicial

21027
94

03/02/2017 18:16 Ata de Eleição - Gestão 2017.2018 Documento de comprovação

21027
98

03/02/2017 18:16 Estatuto Social IRIB Informações

21027
99

03/02/2017 18:16 ONR - estatuto social Documento de comprovação

21028
00

03/02/2017 18:16 Opinião Jurídica - Celso Campilongo Informações

21028
01

03/02/2017 18:16 Opinião legal - Graciano Pinheiro Informações



 

O Ministério Público Federal manifesta ciência da decisão de arquivamento (PGR-
00257388/2020).
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PGR N° 00257388/2020 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

PGR/ AJA/1 IJ 

P EDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0000665-50.2017 .2.00.0000 (AUTOS ELemóNICOS) 

REQUERENT E: 

R EQUEIUDO : 

R ELATOR: 

Sergio Jacomino 
Corregedoria Nacional dcJusciça 
M inistro Humberto Martins 

Excelentíssimo Senhor Corregedor, 

O Miniscério Público Federal manifesta ciência da decisão de arquiv~mento do 
presente pedido de providências, considerando a edição do P rovimento nº 89/ 2019 pela 
Corregedoria :--racional de Jusciça e seu poscerior referendo pelo Plenário do Conselho 
N acional de Justiça. 

BrasíLa, 10 de julho de 2020. 

HJ / ACCMS - Co~selho J\:ocional de Jusciç;, - Pedido de Providências 0000665--50.2017.2.00.0000 (A•JtOS E let rônicos) 1/1 



 

Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000

Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
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Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.

Foi editado o Provimento n. 89/2019 e, em sessão de julgamento realizada

no  dia  18/12/2019,  o  referido  provimento  foi  referendado  pelo  Plenário  do  Conselho
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É, no essencial, o relatório.
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Ante o exposto, sem prejuízo da apreciação de fato novo ou da insurgência
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PROVIMENTO N.º 89, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

  

Regulamenta o Código Nacional de 

Matrículas - CNM, o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis - SREI, o Serviço de Atendimento Eletrônico 

Compartilhado – SAEC, o acesso da Administração 

Pública Federal às informações do SREI e estabelece 

diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do 

Sistema de Registro Eletrônico – ONR.  

  

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições 

constitucionais, legais e regimentais; 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder 

Judiciário dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição 

Federal de 1988); 

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços 

extrajudiciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de 

expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das 

atividades dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça); 

CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento dos serviços 

extrajudiciais nos Estados e no Distrito Federal para proporcionar a melhor prestação de 

serviço ao cidadão; 

CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público, da 

eficiência, da continuidade do serviço público e da segurança jurídica; 
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CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações 

entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o 

público em geral, para maior eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço 

público; 

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário regulamentar o registro 

público eletrônico previsto nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009; 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Nacional de Justiça 

estabelecer diretrizes para a implantação do registro eletrônico de imóveis em todo o 

território nacional, expedindo atos normativos e recomendações destinados ao 

aperfeiçoamento das atividades dos serviços de registro; 

CONSIDERANDO que a adoção do Código Nacional de Matrícula Imobiliária 

(CNM) é uma forma de simplificar o acesso ao registro, corroborando com a concentração 

de atos, na forma prevista no art. 60 da Lei n. 13.097, de 19/1/2015; 

CONSIDERANDO a competência dada à Corregedoria Nacional de Justiça 

pelo art. 235-A da Lei n. 6.015/1973, com a redação dada pela Lei n. 13.465/2017, para 

regulamentar as características e a forma de implementação do Código Nacional de 

Matrícula (CNM); 

CONSIDERANDO as normas previstas no art. 76 da Lei n. 13.465, de 11 de 

julho de 2017, que instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; 

CONSIDERANDO que os estudos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça para especificação da arquitetura geral do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico – SREI foram divulgados pela Recomendação CNJ n. 14 de 2 de julho de 

2014; 

CONSIDERANDO que nos estudos divulgados pela Recomendação CNJ n. 

14/2014 já havia previsão de identificação de cada imóvel por um código nacional de 

matrícula, que funcionará como chave primária, sendo referência única para acesso às 

matrículas que permanecem sediadas, mantidas e custodiadas em cada uma das unidades 

de registro de imóveis do País (arts. 22 a 26 da Lei n. 6.015/1973, c/c o art. 46 da Lei 

n. 8.935/1994); 
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CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Nacional de Justiça exercer a 

função de agente regulador do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - 

ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto (art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017); 

CONSIDERANDO as normas do Provimento n. 47, de 19 de junho de 

2015, que determinou a criação de centrais de serviços eletrônicos compartilhados de 

registros de imóveis mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local; 

CONSIDERANDO que compete às Corregedorias-Gerais da Justiça dos 

Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, no âmbito de suas atribuições, estabelecer 

normas técnicas específicas para a concreta prestação dos serviços registrais em meios 

eletrônicos; 

CONSIDERANDO que o acesso da Administração Pública Federal às 

informações do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, como previsto pelo 

art. 76, § 7º, da Lei n. 13.465/2017, se operacionaliza através do Sistema Nacional de 

Gestão de Informações Territoriais – SINTER; 

CONSIDERANDO que o art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que a 

Corregedoria Nacional de Justiça exercerá a função de agente regulador do Operador 

Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR e que zelará pelo cumprimento de 

seu estatuto, 

RESOLVE: 

  

CAPÍTULO – I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O Código Nacional de Matrículas - CNM, previsto no art. 235-A da Lei 

n. 6.015/1973, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 

da Lei n. 13.465/2017, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o 

acesso da Administração Pública Federal às informações do Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis – SREI  e o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro 

Eletrônico - ONR deverão observar as normas previstas neste provimento, que deve ser 
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complementado, no que couber, pelas Corregedorias-Gerais de Justiça, observadas as 

peculiaridades locais. 

  

CAPÍTULO II 

DO CÓDIGO NACIONAL DE MATRÍCULAS 

Art. 2º Fica instituído o Código Nacional de Matrícula (CNM), que 

corresponderá à numeração única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional e será 

constituído de 15 (quinze) dígitos, organizados em 4 (quatro) campos obrigatórios, 

observada a estrutura CCCCC.L.NNNNNNN-DD, assim distribuídos: 

I – o primeiro campo (CCCCC) será constituído de 5 (cinco) dígitos e 

identificará o Código Nacional da Serventia (CNS), atribuído pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), e determinará a unidade de registro de imóveis onde o imóvel está 

registrado; 

II – o segundo campo (L), separado do primeiro por um ponto, será constituído 

de 1 (um) dígito e indicará com o algarismo 2 tratar-se de registro no Livro n. 2 - Registro 

Geral; 

III – o terceiro campo (NNNNNNN), separado do segundo por um ponto, será 

constituído de 7 (sete) dígitos e determinará o número de ordem da matrícula no Livro 

n. 2 a que se refere o art. 176, inciso II, da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e 

IV – o quarto campo (DD), separado do terceiro por um hífen, será constituído 

de 2 (dois) dígitos e conterá os dígitos verificadores, gerados pela aplicação do algoritmo 

Módulo 97 Base 10, conforme Norma ISO 7064:2003. 

§ 1º Caso o código a que se refere o inciso III do caput seja constituído de menos 

de sete dígitos, deverão ser atribuídos zeros à esquerda, até que se complete o número de 

dígitos do terceiro campo do CNM. 

§ 2º O CNM referente à matrícula encerrada ou cancelada não poderá ser 

reutilizado. 
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Art. 3º A partir da data de implantação do SREI, os oficiais de registro de 

imóveis devem implantar numeração única para as matrículas que forem abertas e 

renumerar as matrículas existentes quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou 

na hipótese de extração de certidão. 

Parágrafo Único. Serão gratuitos o ato de averbação de renumeração das 

matrículas existentes, bem como a comunicação da abertura de nova matrícula à serventia 

originária, sendo o caso. 

Art. 4º O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR 

disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis e aos usuários mecanismos de geração 

dos dígitos verificadores do CNM e de autenticação para verificar sua validade e 

autenticidade. 

Art. 5º A abertura de matrícula decorrente de desmembramento da circunscrição 

imobiliária deverá ser comunicada à serventia de origem para a averbação, de ofício, da 

baixa na matrícula originária. 

Parágrafo Único. Para prevenir duplicidade de matrículas decorrente da ausência 

de baixa da matrícula originária relativamente aos desmembramentos de circunscrição 

imobiliária, ocorridos anteriormente à edição deste regulamento, deverá a serventia nova 

comunicar, de ofício, à serventia de origem a abertura da nova matrícula para fins de 

baixa da originária, quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de 

extração de certidão. 

 Art. 6º. Aplicam-se aos registros do Livro n. 3 – Registro Auxiliar, no que 

couber, as disposições relativas à numeração da matrícula. 

 Art. 7º Os casos omissos relativos à implantação do CNM serão submetidos à 

Corregedoria-Geral de Justiça competente, que deverá comunicar a decisão à 

Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias. 

  

CAPÍTULO – III 

DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI 
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Art. 8º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo 

a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança 

corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro 

eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009. 

§ 1º O SREI deve garantir a segurança da informação e a continuidade da 

prestação do serviço público de registro de imóveis, observando os padrões técnicos, 

critérios legais e regulamentares, promovendo a interconexão das serventias. 

§ 2º Na interconexão de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o 

SREI deve prever a interoperabilidade das bases de dados, permanecendo tais dados nas 

serventias de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais. 

§ 3º São elementos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI: 

I – o registro imobiliário eletrônico; 

II – os repositórios registrais eletrônicos formados nos ofícios de registro de 

imóveis para o acolhimento de dados e para o armazenamento de documentos eletrônicos; 

III – os serviços destinados à recepção e ao envio de documentos e títulos em 

formato eletrônico para o usuário que fez a opção pelo atendimento remoto, prestados 

pelo SAEC e pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados nos estados e no 

Distrito Federal; 

IV – os serviços de expedição de certidões e de informações, em formato 

eletrônico, prestados aos usuários presenciais e remotos; 

V – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios 

de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública. 

Art. 9º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado 

e operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 
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Parágrafo Único. São integrantes do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis 

– SREI, sob coordenação do ONR: 

I - os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal; 

II - o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -  SAEC, de âmbito 

nacional; 

III - as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos 

oficiais de registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato 

normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local. 

Art.10. Para viabilizar a implantação do registro imobiliário eletrônico, os 

ofícios de registro de imóveis deverão adotar os seguintes parâmetros e rotinas 

operacionais: 

I – numeração única de identificação do pedido para o atendimento presencial e 

remoto, que identifica a serventia, o tipo de pedido e o número do pedido na própria 

serventia, sem prejuízo às regras de prioridade e precedência existentes na legislação; 

II – o processamento do pedido apresentado presencialmente também deve ser 

realizado em meio eletrônico, devendo os documentos apresentados serem digitalizados 

e assinados no início do processo; 

III – estabelecimento da “primeira qualificação eletrônica” com o objetivo de 

permitir a migração de um registro de imóvel existente efetuado no livro em papel, seja 

transcrição ou matrícula, para o formato de registro eletrônico denominado matrícula 

eletrônica; 

IV – anotação, na matrícula eletrônica, da situação jurídica atualizada do imóvel 

(descrição do imóvel, direitos reais sobre o imóvel e restrições existentes) após cada 

registro e averbação; 

V – utilização de objetos que representam a pessoa física ou jurídica e o imóvel 

envolvido na transação imobiliária como alternativa aos indicadores pessoal e real; 

Num. 3980406 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: FABIANA ALVES CALAZANS - 18/05/2020 20:33:14
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051820331463700000003599661
Número do documento: 20051820331463700000003599661



VI – registrar os eventos relevantes da operação interna do cartório, 

considerando como evento cada interação realizada em decorrência de um pedido, tais 

como, a entrada do pedido, entrada do título de suporte, recebimento e devolução de 

valores, comunicação de exigências, entrega da certidão, dentre outros; 

VII – a matrícula eletrônica deve conter dados estruturados que podem ser 

extraídos de forma automatizada, contendo seções relativas aos controles, atos e situação 

jurídica do imóvel, constituindo-se em um documento natodigital de conteúdo 

estruturado. 

Parágrafo Único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – 

ONR disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis mecanismos de geração da 

numeração única de identificação do pedido. 

Art. 11. Os oficiais de registro de imóveis continuam com a obrigação de 

manter em segurança e sob seu exclusivo controle, indefinida e permanentemente, os 

livros, classificadores, documentos e dados eletrônicos, respondendo por sua guarda e 

conservação, inclusive após a implementação do registro imobiliário eletrônico. 

Art. 12. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de registro de 

imóveis, ou por eles expedidos, serão assinados com uso de certificado digital, segundo 

a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, e observarão a arquitetura dos 

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

Art. 13. Para a criação, atualização, manutenção e guarda permanente dos 

repositórios registrais eletrônicos deverão ser observados: 

I – a especificação técnica do modelo de sistema digital para implantação de 

sistemas de registro de imóveis eletrônico, segundo a Recomendação n. 14, de 2 de julho 

de 2014, da Corregedoria Nacional de Justiça; 

II – as Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos 

Permanentes de 2010, baixadas pelo Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, ou outras 

que a sucederem; e 
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III – os atos normativos editados pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelas 

Corregedorias-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal. 

Art. 14. O SREI deve viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação 

e de comunicação, possibilitando a maior eficiência na prestação dos serviços com base 

em tecnologia aplicada e redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade 

do serviço público prestado ao cidadão usuário. 

  

SEÇÃO I 

 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO 

COMPARTILHADO – SAEC 

  

Art. 15. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC será 

implementado e gerido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – 

ONR. 

Art. 16. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC é 

destinado ao atendimento remoto dos usuários de todas as serventias de registro de 

imóveis do País por meio da internet, à consolidação de dados estatísticos sobre dados e 

operação das serventias de registro de imóveis, bem como ao desenvolvimento de 

sistemas de apoio e interoperabilidade com outros sistemas. 

Parágrafo Único. O SAEC constitui-se em uma plataforma eletrônica 

centralizada que recepciona as solicitações de serviços apresentadas pelos usuários 

remotos e as distribui às serventias competentes. 

Art. 17. Compete, ainda, ao SAEC: 

I - desenvolver indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às 

atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça que 

permitam inspeções remotas das serventias; 
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II - estruturar a interconexão do SREI com o SINTER - Sistema Nacional de 

Gestão de Informações Territoriais e com outros sistemas públicos nacionais e 

estrangeiros; 

III - promover a interoperabilidade de seus sistemas com as Centrais de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal. 

Art. 18. O SAEC deverá oferecer ao usuário remoto os seguintes serviços 

eletrônicos imobiliários a partir de um ponto único de contato na internet: 

I – consulta de Informações Públicas como a relação de cartórios, circunscrição, 

tabela de custas e outras informações que podem ser disponibilizadas com acesso público 

e irrestrito; 

II – solicitação de pedido que será protocolado e processado pela serventia 

competente, que compreende: 

a. Informação de Registro. 

b. Emissão de Certidão. 

c. Exame e Cálculo. 

d. Registro. 

  

III – acompanhamento do estado do pedido já solicitado; 

IV – cancelamento do pedido já solicitado, desde que não tenha sido efetivado; 

V – regularização do pedido quando há necessidade de alteração ou 

complementação de títulos ou pagamentos referentes a pedido solicitado quando 

permitido pela legislação; 

VI – obtenção dos resultados do pedido, que compreende dentre outros: 

a. Certidão. 

b. Nota de Exigência. 

c. Nota de Exame e Cálculo. 
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Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas pelos usuários remotos por meio 

do SAEC serão enviadas ao Oficial de Registro de Imóveis competente, que será o único 

responsável pelo processamento e atendimento. 

Art.19. São classes de pedidos eletrônicos no âmbito do SAEC: 

I – Classe Tradicional, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico: 

a. informação de registro que será utilizada para o serviço de informação 

sobre situação da matrícula, pacto antenupcial ou outra; 

b. emissão de certidão que será utilizada para o serviço de emissão de 

certidão; 

c. exame e cálculo que serão utilizados para o serviço de exame e cálculo; 

d. registro que será utilizada para o serviço de registro. 

II – Classe Ofício, com o tipo de pedido Ofício Eletrônico, que será utilizada 

para o serviço de tratamento de ofício eletrônico; 

III – Classe Penhora, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico, 

todos para serem utilizados no serviço de penhora de imóvel: 

a. consulta de penhora. 

b. inclusão de penhora. 

c. exclusão de penhora. 

IV – Classe Indisponibilidade, compreendendo os seguintes tipos de pedido 

eletrônico, todos para serem utilizados no serviço de indisponibilidade de bens imóveis: 

a) consulta de indisponibilidade. 

b) inclusão de indisponibilidade. 

c) exclusão de indisponibilidade. 

V – Consulta de Inexistência de Propriedade, com o tipo de pedido Consulta de 

Inexistência de Propriedade, para ser utilizado no serviço de consulta de inexistência de 

propriedade a partir do CPF, notadamente pelos agentes financeiros imobiliários. 
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Art. 20. O SAEC deverá manter as seguintes bases de dados: 

I – Base Estatística contendo os dados estatísticos sobre a operação das 

serventias de registro de imóveis, objetivando a consolidação de dados de tais serventias; 

II – Base de Indisponibilidade de Bens contendo, de forma atualizada, os pedidos 

de indisponibilidade de bens encaminhados às serventias possivelmente relacionadas ao 

pedido, possibilitando a consulta quando do exame de um registro; 

III – Base de CPF/CNPJ contendo o número do cadastro na Receita Federal do 

titular do direito real imobiliário, objetivando a otimização da identificação de 

propriedade. 

Art. 21. Todos os ofícios de registro de imóveis devem possuir um sistema 

eletrônico que possibilite realizar interações com o SAEC e com as centrais de serviços 

eletrônicos compartilhados para suportar o atendimento aos serviços eletrônicos, bem 

como o encaminhamento de estatísticas de operação. 

Art. 22. Em todas as operações do SAEC serão obrigatoriamente respeitados os 

direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações 

privadas e, se houver, dos registros. 

Art. 23. O SAEC deve observar os padrões e requisitos de documentos, de 

conexão e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da 

arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

  

SEÇÃO II 

DAS CENTRAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS 

DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
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Art. 24. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados são criadas pelos 

respectivos oficiais de registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria-

Geral de Justiça local. 

§ 1º Haverá uma única central de serviços eletrônicos compartilhados em cada 

um dos Estados e no Distrito Federal; 

§ 2º Onde não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços 

próprios, o tráfego eletrônico far-se-á mediante central de serviço eletrônico 

compartilhado que funcione em outro Estado ou no Distrito Federal ou exclusivamente 

pelo SAEC. 

§ 3º O SAEC exerce a coordenação e o monitoramento das centrais de serviços 

eletrônicos compartilhados com a finalidade de universalização do acesso ao tráfego 

eletrônico e para que se prestem os mesmos serviços em todo o País, velando pela 

interoperabilidade do sistema. 

Art. 25. Compete às centrais de serviços eletrônicos compartilhados, em 

conjunto com o SAEC e na forma do regulamento do SREI: 

I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios 

de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; 

II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; 

III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato 

eletrônico. 

Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas por meio das centrais de serviços 

eletrônicos compartilhados serão enviadas ao ofício de registro de imóveis competente, 

que é o único responsável pelo processamento e atendimento. 

Art. 26. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados conterão indicadores 

somente para os ofícios de registro de imóveis que as integrem. 
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Art. 27. Em todas as operações das centrais de serviços eletrônicos 

compartilhados serão respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais 

e ao sigilo das comunicações privadas e, se houver, dos registros. 

Parágrafo Único. Deverão ser observados, no âmbito das operações 

desenvolvidas pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados, os padrões e 

requisitos de documentos, de conexão e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP e da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo 

Eletrônico (e-Ping). 

  

CAPÍTULO IV 

 DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SREI PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA FEDERAL 

  

Art. 28. O acesso da administração pública federal às informações do Sistema 

de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI se operacionaliza através do Sistema Nacional 

de Gestão de Informações Territoriais – SINTER. 

Parágrafo único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR 

deverá estruturar, através do SAEC, a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de 

Gestão de Informações Territoriais (SINTER). 

Art. 29. O Manual Operacional do Sistema Nacional de Gestão de Informações 

Territoriais - SINTER, submetido ao Conselho Nacional de Justiça para a sua eficácia em 

face dos registradores de imóveis e notários, deve objetivar a harmonia e operacionalidade 

do SINTER com o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 

Parágrafo Único. Deverá ser prevista no Manual Operacional a forma de 

disponibilização aos registradores de imóveis e aos notários do acesso à ferramenta 

gráfica de visualização dos polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens 

georreferenciadas, para permitir-lhes obter informações cadastrais e geoespaciais de 

interesse para os atos praticados em suas serventias. 
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CAPÍTULO V 

DO ESTATUTO DO ONR 

  

Art. 30. O Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – 

ONR deverá ser aprovado pelos oficiais de registros de imóveis de todo o território 

nacional, reunidos em assembleia geral. 

Parágrafo Único. A assembleia geral que trata este artigo será previamente 

convocada pelas entidades representativas dos oficiais de registros de imóveis, de caráter 

nacional, alcançando os filiados e não filiados, devendo ser realizada no prazo de 30 dias 

da convocação, sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. 

Art. 31. O Estatuto do ONR deverá observar as seguintes diretrizes: 

I – A pessoa jurídica, constituída exclusivamente pelos oficiais de registros de 

imóveis, na forma prevista no art. 44 do Código Civil na modalidade de entidade civil 

sem fins lucrativos, deverá ser mantida e administrada conforme deliberação da 

assembleia geral dos oficiais de registro de imóveis, somente podendo fazer parte de seu 

quadro diretivo os delegatários que estejam em pleno exercício da atividade; 

II – Deverá constar dentre as atribuições do ONR: 

a) implantação e coordenação do SREI, visando o seu funcionamento uniforme, 

apoiando os oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com a Corregedoria 

Nacional de Justiça e as Corregedorias-Gerais de Justiça; 

b) implantação e operação do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado 

- SAEC, como previsto em Recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça, com a 

finalidade de prestar serviços e criar opção de acesso remoto aos serviços prestados pelas 

unidades registrais de todo País em um único ponto na Internet; 
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c) coordenação e monitoramento das operações das centrais de serviços 

eletrônicos compartilhados, através do SAEC, para garantir a interoperabilidade dos 

sistemas e a universalização do acesso às informações e aos serviços eletrônicos; 

d) apresentação de sugestões à Corregedoria Nacional de Justiça para edição de 

instruções técnicas de normalização aplicáveis ao SREI para propiciar a operação segura 

do sistema, a interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos 

eletrônicos, como também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais 

implicados nos serviços, visando garantir a autenticidade e segurança das operações 

realizadas com documentos informáticos; 

e) fornecimento de elementos aos órgãos públicos competentes para auxiliar a 

instrução de processos que visam o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, 

à identificação e à indisponibilidade de ativos de origem ilícita; 

f) viabilização de consulta unificada das informações relativas ao crédito 

imobiliário, ao acesso às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis; 

g) formulação de indicadores de eficiência e implementação de sistemas em 

apoio às atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de 

Justiça, que permitam inspeções remotas das serventias. 

III – Deverá constar previsão de observância: 

a) dos princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e 

interesse público, realizando e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações 

necessárias ao desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral. 

b) das normas que regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e 

fiscal, bem como a proteção de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, 

além das disposições legais e regulamentares. 

c) do cumprimento das leis, regulamentos, normas externas e internas, convênios 

e contratos, notadamente as normas editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, seu 

agente regulador, como previsto no art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017. 

Num. 3980406 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: FABIANA ALVES CALAZANS - 18/05/2020 20:33:14
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051820331463700000003599661
Número do documento: 20051820331463700000003599661



d) da proibição de obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens individuais 

por seus gestores em decorrência da participação em processos decisórios. 

Art. 32. O Estatuto aprovado pela Assembleia-Geral e suas posteriores 

modificações deverão ser submetidos à Corregedoria Nacional de Justiça para 

homologação no exercício de sua função de agente regulador. 

  

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 33. Aos ofícios de registro de imóveis é vedado: 

I – recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais 

ou de entrega; 

II – postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites 

que não sejam os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados ou do 

SAEC; 

III – prestar os serviços eletrônicos referidos neste provimento, diretamente ou 

por terceiros, fora do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 

Art. 34. As Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal 

fiscalizarão a efetiva vinculação dos oficiais de registro de imóveis ao SREI e a 

observância das normas previstas neste provimento, expedindo as normas 

complementares que se fizerem necessárias, bem como deverão promover a revogação 

das normas locais que contrariarem as regras e diretrizes constantes do presente 

provimento. 

Art. 35. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da 

Reurb serão feitos pelos oficiais de registro de imóveis preferencialmente por meio 

eletrônico, na forma de regulamento próprio. 
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Art. 36. O SREI deverá ser implantado pelo ONR até 2 de março de 2020. 

Art. 37. Fica revogado o Provimento n. 47 de 18 de junho de 2015. 

Art. 38. Este provimento entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. 

 

 

 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

Corregedor Nacional de Justiça 
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Conselho Nacional de Justiça 
 

 
 

EMENTA  

  

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA NACIONAL

DE JUSTIÇA. CÓDIGO NACIONAL DE MATRÍCULAS – CNM. SISTEMA DE

REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. SERVIÇO DE ATENDIMENTO

ELETRÔNICO COMPARTILHADO – SAEC. ACESSO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA FEDERAL ÀS INFORMAÇÕES DO SREI. DIRETRIZES PARA O

ESTATUTO DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO

ELETRÔNICO – ONR. 
  

1. O Conselheiro pode submeter para deliberação direta do Plenário, nos termos do

art. 25, III, do RICNJ, as matérias de sua relatoria.  

  

2. Provimento que regulamenta o Código Nacional de Matrículas – CNM, o Sistema

de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, o Serviço de Atendimento Eletrônico

Compartilhado – SAEC e o acesso da Administração Pública Federal às

informações do SREI e estabelece diretrizes para o estatuto do Operador Nacional

do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

  

Provimento aprovado.   
Z07/S22 

 
 ACÓRDÃO

O Conselho decidiu, por unanimidade: I - incluir em pauta o presente procedimento, nos termos
do § 1º do artigo 120 do Regimento Interno; II - após o voto do Conselheiro vistor, aprovar o
provimento, nos termos do voto do Relator, com o encaminhamento das sugestões apresentadas
pelo Conselheiro Mário Guerreiro para estudos. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros
Emmanoel Pereira, Rubens Canuto, Maria Tereza Uille Gomes, Henrique Ávila e, em razão da
vacância do cargo, o representante do Tribunal Regional do Trabalho. Presidiu o julgamento o
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Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18 de dezembro de 2019.

Conselho Nacional de Justiça 

 
 

RELATÓRIO  
  

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, CORREGEDOR
NACIONAL DE JUSTIÇA (Relator):  

  

Cuida-se de pedido de providências instaurado pelo INSTITUTO DE

REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL em desfavor da Corregedoria Nacional de

Justiça, tendo por objeto a criação do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de

Registro Eletrônico – ONR. 

Após a instrução processual, concluiu-se pela necessidade de

estabelecer, por ato normativo regulamentar, as regras de funcionamento do

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, a disciplina jurídica do Código

Nacional de Matrículas, diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema

de Registro Eletrônico – ONR e a forma de acesso ao SREI pelo Sistema Nacional

de Gestão de Informações Territoriais – SINTER, cuja previsão também está

contida na Lei n. 13.465/2017, em seu art. 76, § 7º. 

Foi proferida a decisão Id. 3572699, que adotou redação para o

Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, submetendo-a diretamente à

deliberação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 

É, no essencial, o relatório. 
Z07/S22
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Conselho Nacional de Justiça 
 

 
  

VOTO  
  

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, CORREGEDOR

NACIONAL DE JUSTIÇA (Relator):  

  

Nos termos do art. 25, III, do Regimento Interno do Conselho Nacional

de Justiça, submeto à deliberação do Plenário a proposta de Provimento da

Corregedoria Nacional de Justiça adotada na decisão Id. 3572699, nos termos da

fundamentação constante daquela decisão, que passo a transcrever: 

  

“O objeto do presente feito administrativo é a regulamentação das regras de

funcionamento e dos procedimentos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, bem

como sua operação pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

Tal regulamentação deve ser realizada mediante edição de norma da Corregedoria

Nacional de Justiça estabelecendo as regras pertinentes com observância da Lei n. 13.465/2017. 

É necessário ressaltar que, desde a promulgação da Lei n. 11.977, de 7 de julho de

2009, há previsão de instituição do sistema de registro eletrônico para os serviços de registros

públicos em forma geral (art. 37). 

Posteriormente, foi editada a Lei n. 13.465/2017, prevendo especificamente um

sistema de registro eletrônico de imóveis, in verbis: 

Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será implementado e

operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis (ONR). 

  

§ 1º O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão

feitos preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei nº

11.977, de 7 de julho de 2009. 

  

§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins
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lucrativos. 

  

§ 3º (VETADO). 

  

§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça

exercer a função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu

estatuto. 

  

§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal

integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 

  

§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário,

ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público, aos entes públicos previstos nos

regimentos de custas e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos

órgãos encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária e

recuperação de ativos. 

  

§ 7º A administração pública federal acessará as informações do SREI por meio do

Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), na forma de

regulamento. 

  

§ 8º (VETADO). 

  

Em consequência do regramento legal, pode-se concluir que a implantação do

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI exige da Serventia de Registro de Imóveis a

geração dos livros de controle em formato eletrônico, possibilitando a realização do registro

eletrônico e o oferecimento de serviços eletrônicos. 

O sistema de registro eletrônico aumentará o nível de automação dos processos das

serventias de registro imobiliário, bem como otimizará a troca de informações com outras

entidades públicas, como o Ministério Público, a Receita Federal, as prefeituras municipais e o

Poder Judiciário. 

Ressalte-se, por oportuno, que o Brasil ocupa o 109º lugar no ranking do relatório

Doing Business 2019 do Banco Mundial, em que se compara e se classifica a economia de 190

países pela facilidade para fazer negócios. 

Quanto ao Registro de Propriedades, nossa classificação é 137º lugar em 190

países¹. 

Resta evidente que o Brasil precisa alcançar melhores patamares de eficiência na

gestão do Registro de Imóveis, retirando-o do chamado “fosso digital”. 

Para dar concretude à inovação legal, há necessidade de estabelecer, por ato

normativo regulamentar, as regras de funcionamento do Sistema de Registro Eletrônico de

Imóveis - SREI, a disciplina jurídica do Código Nacional de Matrículas, diretrizes para o estatuto

do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e a forma de acesso ao SREI
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pelo Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER, cuja previsão também

está contida na Lei n. 13.465/2017 em seu art. 76, § 7º. 

  

a) O Código Nacional de Matrículas. 

  

Pressuposto para o funcionamento do SREI é a regulamentação precisa do Código

Nacional de Matrículas – CNM, “que corresponde à numeração única de matrículas imobiliárias

em âmbito nacional”, nos termos do art. 235-A da Lei de Registros Públicos, com a redação dada

pela Lei n. 13.465/2017. 

O Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, relativamente ao Código

Nacional de Matrículas – CNM, que está para ser editado conforme instrução processual

realizada no âmbito do Pedido de Providências n. 0008583-08.2017.00.0000, está sendo

incorporado e consolidado no texto do provimento adotado nesta decisão, ante a adequação e

proximidade dos temas, justificando a reunião das regras regulamentares em um só ato

normativo. 

  

Os fundamentos para a adoção do CNM na forma apresentada no presente

provimento consolidado estão consignados no referido PP n. 0008583-08.2017.00.0000. 

  

b) O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI 

  

Como já ressaltado, o art. 37 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, previu o

registro eletrônico para os serviços de registros públicos em geral. 

Para orientar as Corregedorias-Gerais de Justiça quanto à implantação do registro

eletrônico de imóveis pelas serventias e pelas centrais eletrônicas, a Corregedoria Nacional de

Justiça editou a Recomendação n. 14, de 2 de julho de 2014, divulgando a especificação do

modelo de sistema digital a ser utilizado pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. 

Posteriormente, foi editado o Provimento n. 47 de 18/6/2015, que estabeleceu as

diretrizes gerais para a implantação do sistema de registro eletrônico de imóveis por todos os

oficiais de registro de imóveis. 

Verifica-se, outrossim, que o registro eletrônico de imóveis já possuía, antes da

edição da Lei n. 13.465/2017, todos os parâmetros e requisitos definidos em norma específica

para o seu funcionamento. 

Em outras palavras, pode-se afirmar que já existe modelo de sistema digital

aprovado pela Corregedoria Nacional de Justiça para a implementação do SREI. 

Com a edição da Lei n. 13.465/2017, houve inovação da ordem jurídica para

estabelecer que o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI será implementado e

operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de

Imóveis – ONR. 

A Lei n. 13.465/2017 trouxe mais um avanço complementando as normas vigentes

sobre o SREI e consolidando um sistema que já estava em construção. 

O SREI continua tendo a finalidade de integrar as unidades registrais e suas bases
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de dados, sob acompanhamento, regulação normativa e fiscalização da Corregedoria Nacional de

Justiça. 

O SREI foi concebido para ser um repositório eletrônico de dados relativos aos

serviços de registro imobiliário de caráter nacional. 

Tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário e

a adoção de governança corporativa para os registros de imóveis, sendo instrumento jurídico

adequado para dar cumprimento ao comando legal contido no art. 37 da Lei n. 11.977, de 2009,

integrando o registro imobiliário eletrônico em todo o território nacional. 

Este sistema eletrônico deve garantir a segurança da informação e a continuidade

da prestação do serviço público, observando sempre os padrões técnicos, critérios legais e

regulamentares, promovendo a interconexão das unidades de registro de imóveis. 

Na interligação de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o novo

sistema eletrônico prevê a interoperabilidade das bases de dados, uma vez que tais dados

permanecem nas serventias de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos

oficiais, que também respondem pela sua ordem e conservação (art. 24 da Lei n. 6.015/1973 e

art. 46 da Lei n. 8.935/1994). 

Quanto às próprias serventias, a adoção do sistema registral imobiliário eletrônico

viabilizará a utilização das novas tecnologias de informação e de comunicação para informatizar

os procedimentos internos operacionais e de gestão, possibilitando maior eficiência na prestação

dos serviços com base em tecnologia aplicada, redução de custos e prazos. Além disso, deve

contribuir para o aperfeiçoamento da prestação do serviço de registro de imóveis em âmbito

nacional, com segurança e celeridade, melhorando a prestação do serviço público à população. 

Quanto à Administração Pública, o SREI permitirá o intercâmbio de informações e

dados entre as serventias, o Poder Judiciário e outros órgãos públicos que necessitam de

informações sobre os imóveis e seus proprietários. 

Quanto aos cidadãos e empresas, o sistema eletrônico imobiliário permitirá a

protocolização eletrônica de títulos, a requisição e o recebimento de informações e certidões,

aprimorando a qualidade e a eficiência do serviço público, que continuará a ser prestado por

delegação a pessoas físicas mediante concurso público de provas e títulos. 

Em suma, o SREI deve conter ferramentas que permitem a conexão dos

registradores entre si, com o Poder Judiciário, entes da Administração Pública e demais usuários

dos serviços registrais, bem como adotará e disseminará padrões de referência e terminologias

no âmbito do próprio SREI, que viabilizam o Intercâmbio Eletrônico de Dados (Electronic Data

Interchange - EDI) e a portabilidade de sistemas, prestando eficientes e ágeis serviços eletrônicos

aos cidadãos e empresas. 

Por se constituir em um sistema e com objetivo de cumprir seus objetivos, o Sistema

de Registro de Eletrônico de Imóveis (SREI) possui como integrantes: 

a) todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal e dos

Territórios (art. 2º, Provimento n. 47/2015); 

b) o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -  SAEC, de âmbito nacional

(Recomendação n. 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça); 

c) as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos
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oficiais de registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato normativo da

Corregedoria-Geral de Justiça local (art. 3º, Provimento n. 47/2015) 

A Lei n. 13.465/2017 estabeleceu em seu art. 76, § 5º, que todas as unidades de

registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal devem integrar o Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis (SREI), vinculando-se ao ONR. 

Ressalte-se que, na vinculação das unidades ao ONR, deve ser observado todo o

ordenamento jurídico vigente, mantendo-se, em sua integridade, o modelo constitucional de

serviço público exercido em caráter privado por delegação administrativa. 

Devem ser observadas especialmente as normas relativas aos dados das

serventias, como previsto no art. 24 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e no art. 46 da

Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994. Os dados da serventia permanecem sob a guarda,

conservação e responsabilidade do respectivo titular ou responsável pelo expediente. 

Considerando este contexto normativo, constitucional e infraconstitucional, está

sendo apresentada uma nova redação para as normas veiculadas pelo atual Provimento n. 47 de

18/6/2015, consolidando-as neste novo ato normativo, bem como as adaptando aos comandos da

Lei n. 13.465/2017. 

  

c) Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR 

  

Quanto ao ONR, deve ser analisada preliminarmente a tese invocada pela

Procuradoria-Geral da República, que sustenta a inconstitucionalidade da Lei n. 13.465/2017 por

vício de iniciativa e material. 

A jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça é firme no sentido de que este

Conselho não possui atribuição de declarar a inconstitucionalidade de normas federais ou

estaduais. 

Também nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: MS n.

32582 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO; ADI 466/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; MS n.

24.138-MC/DF, Min. NÉRI DA SILVEIRA. 

Por tais fundamentos, não conheço da arguição de inconstitucionalidade

apresentada pela Procuradoria-Geral da República, rejeitando a preliminar apresentada. 

Cabe à Corregedoria Nacional de Justiça tão somente dar concretude à norma legal

vigente no ordenamento jurídico. 

Dessa forma, prossigo na análise e regulamentação do tema. 

O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR foi instituído por lei,

estando, porém, sob controle e fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, por força das

normas constitucionais e por expressa determinação do art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017. 

Neste contexto constitucional e legal, verifica-se que o exercício da atividade do

ONR não se dará a título meramente privado, embora deva assumir a forma jurídica de entidade

civil sem fins lucrativos, previsto no art. 44 do Código Civil, diante da norma expressa do art. 76, §

2º, da Lei n. 13.465/2017. 

Ressalte-se que a função normativa, fiscalizadora das atividades registrais, e a

orientação quanto aos aspectos operacionais do SREI continuam sob responsabilidade do
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Conselho Nacional de Justiça e das Corregedorias locais. 

É premissa básica para a configuração da constituição e para definição das

atribuições do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR que a manutenção

dos livros e a sua escrituração, seja em meio físico ou eletrônico, continue sendo preservada

como uma atribuição exclusiva dos Oficiais de Registro. 

Assim, caberá ao ONR tão somente a implementação e a gerência operacional do

SREI, bem como sua administração interna como pessoa jurídica de direito privado. 

Em outras palavras, o ONR coordenará o SREI e, além disso, deve atuar de forma

semelhante às atuais centrais estaduais, funcionando como uma espécie de gestor da central

nacional (SAEC – Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado) e coordenador das centrais

estaduais, distribuindo as informações fornecidas pelos Oficiais de Registro, mediante a utilização

de dados que eles produzem, tratam e custodiam. 

Ressalto que atualmente cada central estadual tem o seu próprio endereço na

internet. Além disso, os dados e serviços prestados não são sequer interoperáveis. 

Neste contexto fático, há necessidade de construção de uma rede em que estejam

interconectadas todas as unidades registrais do País, prestando-se serviços registrais on-line,

com infraestrutura de apoio às serventias. 

Aos Oficiais de Registro cabe a efetiva prestação do serviço delegado, que se dá na

esfera estadual ou distrital, sem retirada da sua independência funcional. 

Como bem ressaltado pela Corregedoria-Geral do Estado da Paraíba (id 3551559),

o “Operador Nacional de Registro não desempenhará atividades próprias e exclusivas de

registradores, não sendo órgão substituto de cartório de registro imobiliário, muito menos

exercerá a atividade-fim dos respectivos delegatários. A finalidade é propiciar a interconexão das

unidades de registro, buscando a eliminação ou diminuição das assimetrias na prestação desse

serviço público delegado. Entende-se que o ONR não suprimirá o exercício da delegação

cartorária e nem assumirá as atribuições locais das centrais dos serviços eletrônicos

compartilhados, já funcionando em diversos Estados.” 

Na mesma linha de compreensão apresentada pela Corregedoria-Geral de Justiça

do Maranhão, entendo que o ONR deve coordenar o registro eletrônico entre as diversas centrais

eletrônicas criadas em cumprimento ao Provimento n. 47/2015 do CNJ (art. 3º, §§ 2º e 3º),

permitindo a alimentação direta pelo delegatário ou responsável pelo serviço como ocorre, por

exemplo, com o CENPROT em relação aos registradores de protestos (Provimento n. 87, de 11

de setembro de 2019). 

Nesta linha de atuação, verifica-se que não é atribuição do ONR a criação de uma

infraestrutura para armazenagem de dados, pois estes devem permanecer nas serventias de

origem, sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais que respondem pela sua ordem e

conservação (art. 24 da Lei nº. 6.015/1973 e art. 46 da Lei n. 8.935/1994). 

Observando tais princípios, o provimento que está sendo editado estabelece

somente diretrizes básicas que deverão nortear a edição do Estatuto do ONR pela assembleia

geral dos oficiais de registro de imóveis de todo o País, que é o órgão competente para tanto. 

Isso porque, sendo o ONR uma entidade civil sem fins lucrativos, à qual devem se

vincular todos os oficiais de registro de imóveis do País, somente os delegatários são possuidores
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de legitimidade para aprovar um estatuto, que deve ser submetido à homologação da

Corregedoria Nacional de Justiça, por ser o órgão regulador do ONR, por expressa disposição

legal. 

Estão sendo estabelecidas as seguintes atribuições básicas do ONR para orientar a

edição do estatuto pela assembleia geral dos registradores: 

a) implantar e coordenar a operação do SREI, em todo o território nacional,

apoiando os oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com as Corregedorias-

Gerais de Justiça e a Corregedoria Nacional de Justiça; 

b) sugerir à Corregedoria Nacional de Justiça a edição de instruções técnicas de

normalização aplicáveis ao SREI para propiciar a operação segura do sistema, a

interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos, como

também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços, visando

garantir a autenticidade e segurança das operações realizadas com documentos eletrônicos; 

c) implantar e operar o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC,

como previsto na Recomendação n. 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, com a

finalidade de prestar serviços e criar opção de acesso aos serviços prestados pelas unidades

registrais de todo o País em um único ponto na Internet, com os parâmetros definidos na citada

recomendação; 

d) promover a interoperabilidade de sistemas com as centrais de serviços

eletrônicos compartilhados dos estados e do Distrito Federal e as interligações relativas ao SREI

com entes públicos nacionais e estrangeiros; 

e) formular indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às atividades

das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça que permitam

inspeções remotas das serventias; 

f) estruturar a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de Gestão de

Informações Territoriais - SINTER; 

g) fornecer elementos para auxiliar a instrução de processos que visam o combate

ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à identificação e à indisponibilidade de ativos de

origem ilícita; 

h) viabilizar a consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário, ao

acesso às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis. 

No desempenho de suas atividades, o ONR deverá observar as normas que regem

o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e fiscal, bem como a proteção de dados

pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, além das disposições legais e

regulamentares. 

O ONR deverá observar, ainda, os princípios da legalidade, integridade,

impessoalidade, moralidade, publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade,

motivação e interesse público, realizando e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações

necessárias ao desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral. 

Por fim, destaca-se que a administração deverá zelar pelo cumprimento das leis,

regulamentos, normas externas e internas, convênios e contratos, bem como coibir a obtenção de

quaisquer benefícios ou vantagens individuais de seus gestores em decorrência da participação

Num. 3977541 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: HUMBERTO EUSTAQUIO SOARES MARTINS - 15/05/2020 15:00:37
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051515003694300000003596000
Número do documento: 20051515003694300000003596000



em processos decisórios. 

  

  

d)Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER 

A Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, estabeleceu em seu art. 41: 

Art. 41. A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o

art. 37, os serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder Judiciário e ao Poder

Executivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes de seus

bancos de dados, conforme regulamento. (Redação dada pela Lei n. 13.097, de 2015) 

Para o acesso da Administração Pública Federal às informações do Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, o art. 76, § 7º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que tal

acesso se operacionalizará através do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais –

SINTER. 

O SINTER foi instituído pelo Decreto n. 8.764, de 10 de maio de 2016, constituindo-

se em uma ferramenta de gestão pública que deve integrar, em um banco de dados espaciais, o

fluxo dinâmico de dados jurídicos produzidos pelos serviços de registros públicos ao fluxo de

dados fiscais, cadastrais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais produzidos pela União, pelos

estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios (art. 1º). 

O Manual Operacional do SINTER, em sua versão 1.0,  foi apresentado pela

Receita Federal do Brasil nos autos do Pedido de Providências n. 0005650-96.2016.2.00.0000,

que também tramita perante esta Corregedoria Nacional de Justiça. 

No id 2317111 daquele feito administrativo foram anexadas todas as atas das

reuniões realizadas pelo comitê gestor, com a resposta às impugnações apresentadas pelo IRIB

e com a aprovação da versão do Manual Operacional a ser adotado para o SINTER. 

Ressalte-se que o SINTER é administrado pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil, a quem compete elaborar, manter e publicar o Manual Operacional, observado o disposto

nas resoluções emitidas pelos comitês temáticos, celebrando convênios para intercâmbio de

dados cadastrais, fiscais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais entre a União, os estados, o

Distrito Federal e os municípios, obedecido um padrão de interoperabilidade. 

O decreto regulamentador estabelece que o SINTER deve agregar informações

registrais, cadastrais, fiscais e geoespaciais provenientes de órgãos e entidades da administração

pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos serviços

de registros públicos e de pessoas jurídicas de direito privado. 

Para os registradores de imóveis e notários, o referido decreto federal previu que o

sistema de informações territoriais disponibilizará acesso à ferramenta gráfica de visualização dos

polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens georreferenciadas, o que lhes permitirá

obter informações cadastrais e geoespaciais de interesse para os atos praticados em suas

serventias. 

Assim sendo, verifico que eventuais adequações do Manual Operacional do SINTER

ao ato normativo que está sendo editado neste processo administrativo devem ser objeto de

análise pelo comitê gestor do SINTER, órgão competente para tal desiderato. 

As adequações a serem feitas no Manual Operacional devem visar a harmonia e
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operacionalidade do SINTER com todo o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 

Destaco que o referido comitê encontra-se formado, contando inclusive com

representantes dos registradores, dos oficiais de notas e da Corregedoria Nacional, conforme

consta do Pedido de Providência n. 0005650-96.2016.2.00.0000. 

Após realizadas as adequações, deverá o Manual Operacional do SINTER relativo

ao registro imobiliário ser submetido ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça para sua

homologação, de modo a tornar obrigatória a sua observância pelas serventias extrajudiciais de

registro de imóveis. 

Prosseguindo na análise das questões postas neste processo administrativo, verifico

que o modelo normativo adotado no provimento supera todas as críticas e alegações de

inconstitucionalidades e ilegalidades apresentadas à proposta de estatuto do ONR que foi

oferecida como sugestão pela parte requerente. Naquela proposta, o estatuto do ONR já era

submetido à homologação. 

Optou-se por modelo diverso de elaboração do estatuto, qual seja, através de

assembleia geral, formada por todos os oficiais de registro de imóveis do País. O estatuto que for

aprovado será submetido à posterior homologação desta Corregedoria. 

Diante dos fundamentos ora explicitados e diante do texto legal que atribuiu à

Corregedoria Nacional de Justiça a competência para regulamentar o Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis - SREI e as normas relativas ao Operador Nacional do Sistema de Registro

Eletrônico - ONR e considerando todas as manifestações, sugestões e ponderações

apresentadas pelos tribunais de justiça e pelas associações representativas dos delegatários

registradores, que foram ouvidas previamente, aprovo o seguinte provimento, acompanhado de

suas justificativas: 

  

“PROVIMENTO  xx, de xx de xxxx de 2019 

  

Regulamenta o Código Nacional de Matrículas - CNM, o Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis - SREI, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o

acesso da Administração Pública Federal às informações do SREI e estabelece diretrizes para o

estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições

constitucionais, legais e regimentais; 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário

dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal de 1988); 

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços

extrajudiciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir

provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços

extrajudiciais (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça); 

CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento dos serviços

extrajudiciais nos Estados e no Distrito Federal para proporcionar a melhor prestação de serviço

ao cidadão; 
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CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência,

da continuidade do serviço público e da segurança jurídica; 

CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os

ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral,

para maior eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço público; 

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário regulamentar o registro público

eletrônico previsto nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009; 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Nacional de Justiça estabelecer

diretrizes para a implantação do registro eletrônico de imóveis em todo o território nacional,

expedindo atos normativos e recomendações destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos

serviços de registro; 

CONSIDERANDO que a adoção do Código Nacional de Matrícula Imobiliária (CNM)

é uma forma de simplificar o acesso ao registro, corroborando com a concentração de atos, na

forma prevista no art. 60 da Lei n. 13.097, de 19/1/2015; 

CONSIDERANDO a competência dada à Corregedoria Nacional de Justiça pelo art.

235-A da Lei n. 6.015/1973, com a redação dada pela Lei n. 13.465/2017, para regulamentar as

características e a forma de implementação do Código Nacional de Matrícula (CNM); 

CONSIDERANDO as normas previstas no art. 76 da Lei n. 13.465, de 11 de julho de

2017, que instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; 

CONSIDERANDO que os estudos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça

para especificação da arquitetura geral do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI

foram divulgados pela Recomendação CNJ n. 14 de 2 de julho de 2014; 

  

CONSIDERANDO que nos estudos divulgados pela Recomendação CNJ n. 14/2014

já havia previsão de identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, que

funcionará como chave primária, sendo referência única para acesso às matrículas que

permanecem sediadas, mantidas e custodiadas em cada uma das unidades de registro de

imóveis do País (arts. 22 a 26 da Lei n. 6.015/1973, c/c o art. 46 da Lei n. 8.935/1994); 

CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Nacional de Justiça exercer a função de

agente regulador do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e zelar pelo

cumprimento de seu estatuto (art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017); 

CONSIDERANDO as normas do Provimento n. 47, de 19 de junho de 2015, que

determinou a criação de centrais de serviços eletrônicos compartilhados de registros de imóveis

mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local; 

CONSIDERANDO que compete às Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados e

do Distrito Federal e dos Territórios, no âmbito de suas atribuições, estabelecer normas técnicas

específicas para a concreta prestação dos serviços registrais em meios eletrônicos; 

CONSIDERANDO que o acesso da Administração Pública Federal às informações

do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, como previsto pelo art. 76, § 7º, da Lei n.

13.465/2017, se operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão de Informações

Territoriais – SINTER; 

CONSIDERANDO que o art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que a
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Corregedoria Nacional de Justiça exercerá a função de agente regulador do Operador Nacional

do Sistema de Registro Eletrônico – ONR e que zelará pelo cumprimento de seu estatuto, 

  

RESOLVE: 

CAPÍTULO – I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 1º O Código Nacional de Matrículas - CNM, previsto no art. 235-A da Lei n.

6.015/1973, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei n.

13.465/2017, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da

Administração Pública Federal às informações do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –

SREI  e o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR deverão

observar as normas previstas neste provimento, que deve ser complementado, no que couber,

pelas Corregedorias-Gerais de Justiça, observadas as peculiaridades locais. 

CAPÍTULO II 

DO CÓDIGO NACIONAL DE MATRÍCULAS 

  

Art. 2º Fica instituído o Código Nacional de Matrícula (CNM), que corresponderá à

numeração única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional e será constituído de 15 (quinze)

dígitos, organizados em 4 (quatro) campos obrigatórios, observada a estrutura

CCCCC.L.NNNNNNN-DD, assim distribuídos: 

  

I – o primeiro campo (CCCCC) será constituído de 5 (cinco) dígitos e identificará o

Código Nacional da Serventia (CNS), atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e

determinará a unidade de registro de imóveis onde o imóvel está registrado; 

  

II – o segundo campo (L), separado do primeiro por um ponto, será constituído de 1

(um) dígito e indicará com o algarismo 2 tratar-se de registro no Livro n. 2 - Registro Geral; 

  

III – o terceiro campo (NNNNNNN), separado do segundo por um ponto, será

constituído de 7 (sete) dígitos e determinará o número de ordem da matrícula no Livro n. 2 a que

se refere o art. 176, inciso II, da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e 

  

IV – o quarto campo (DD), separado do terceiro por um hífen, será constituído de 2

(dois) dígitos e conterá os dígitos verificadores, gerados pela aplicação do algoritmo Módulo 97

Base 10, conforme Norma ISO 7064:2003. 

  

§ 1º Caso o código a que se refere o inciso III do caput seja constituído de menos de

sete dígitos, deverão ser atribuídos zeros à esquerda, até que se complete o número de dígitos

do terceiro campo do CNM. 

  

§ 2º O CNM referente à matrícula encerrada ou cancelada não poderá ser
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reutilizado. 

  

Art. 3º A partir da data de implantação do SREI, os oficiais de registro de imóveis

devem implantar numeração única para as matrículas que forem abertas e renumerar as

matrículas existentes quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de

extração de certidão. 

  

Parágrafo Único. Serão gratuitos o ato de averbação de renumeração das

matrículas existentes, bem como a comunicação da abertura de nova matrícula à serventia

originária, sendo o caso. 

  

Art. 4º O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis e aos usuários mecanismos de geração dos

dígitos verificadores do CNM e de autenticação para verificar sua validade e autenticidade. 

  

Art. 5º A abertura de matrícula decorrente de desmembramento da circunscrição

imobiliária deverá ser comunicada à serventia de origem para a averbação, de ofício, da baixa na

matrícula originária. 

  

Parágrafo Único. Para prevenir duplicidade de matrículas decorrente da ausência de

baixa da matrícula originária relativamente aos desmembramentos de circunscrição imobiliária,

ocorridos anteriormente à edição deste regulamento, deverá a serventia nova comunicar, de

ofício, à serventia de origem a abertura da nova matrícula para fins de baixa da originária, quando

do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de extração de certidão. 

  

 Art. 6º. Aplicam-se aos registros do Livro n. 3 – Registro Auxiliar, no que couber, as

disposições relativas à numeração da matrícula. 

  

 Art. 7º Os casos omissos relativos à implantação do CNM serão submetidos à

Corregedoria-Geral de Justiça competente, que deverá comunicar a decisão à Corregedoria

Nacional de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias. 

  

CAPÍTULO – III 

DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI 

  

 Art. 8º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a

universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa

das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis

previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009. 

  

§ 1º O SREI deve garantir a segurança da informação e a continuidade da prestação

do serviço público de registro de imóveis, observando os padrões técnicos, critérios legais e
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regulamentares, promovendo a interconexão das serventias. 

  

§ 2º Na interconexão de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o

SREI deve prever a interoperabilidade das bases de dados, permanecendo tais dados nas

serventias de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais. 

  

§ 3º São elementos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI: 

  

I – o registro imobiliário eletrônico; 

  

II – os repositórios registrais eletrônicos formados nos ofícios de registro de imóveis

para o acolhimento de dados e para o armazenamento de documentos eletrônicos; 

  

III – os serviços destinados à recepção e ao envio de documentos e títulos em

formato eletrônico para o usuário que fez a opção pelo atendimento remoto, prestados pelo SAEC

e pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados nos estados e no Distrito Federal; 

  

IV – os serviços de expedição de certidões e de informações, em formato eletrônico,

prestados aos usuários presenciais e remotos; 

  

V – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de

registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública. 

  

Art. 9º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e

operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

  

Parágrafo Único. São integrantes do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –

SREI, sob coordenação do ONR: 

  

I - os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal; 

  

II - o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -  SAEC, de âmbito nacional; 

  

III - as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos

oficiais de registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato normativo da

Corregedoria-Geral de Justiça local. 

  

Art.10. Para viabilizar a implantação do registro imobiliário eletrônico, os ofícios de

registro de imóveis deverão adotar os seguintes parâmetros e rotinas operacionais: 

  

I – numeração única de identificação do pedido para o atendimento presencial e

remoto, que identifica a serventia, o tipo de pedido e o número do pedido na própria serventia,
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sem prejuízo às regras de prioridade e precedência existentes na legislação; 

  

II – o processamento do pedido apresentado presencialmente também deve ser

realizado em meio eletrônico, devendo os documentos apresentados serem digitalizados e

assinados no início do processo; 

  

III – estabelecimento da “primeira qualificação eletrônica” com o objetivo de permitir

a migração de um registro de imóvel existente efetuado no livro em papel, seja transcrição ou

matrícula, para o formato de registro eletrônico denominado matrícula eletrônica; 

  

IV – anotação, na matrícula eletrônica, da situação jurídica atualizada do imóvel

(descrição do imóvel, direitos reais sobre o imóvel e restrições existentes) após cada registro e

averbação; 

  

V – utilização de objetos que representam a pessoa física ou jurídica e o imóvel

envolvido na transação imobiliária como alternativa aos indicadores pessoal e real; 

  

VI – registrar os eventos relevantes da operação interna do cartório, considerando

como evento cada interação realizada em decorrência de um pedido, tais como, a entrada do

pedido, entrada do título de suporte, recebimento e devolução de valores, comunicação de

exigências, entrega da certidão, dentre outros; 

  

VII – a matrícula eletrônica deve conter dados estruturados que podem ser extraídos

de forma automatizada, contendo seções relativas aos controles, atos e situação jurídica do

imóvel, constituindo-se em um documento natodigital de conteúdo estruturado. 

  

Parágrafo Único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis mecanismos de geração da numeração única de

identificação do pedido. 

  

Art. 11. Os oficiais de registro de imóveis continuam com a obrigação de manter em

segurança e sob seu exclusivo controle, indefinida e permanentemente, os livros, classificadores,

documentos e dados eletrônicos, respondendo por sua guarda e conservação, inclusive após a

implementação do registro imobiliário eletrônico. 

  

Art. 12. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de registro de imóveis,

ou por eles expedidos, serão assinados com uso de certificado digital, segundo a Infraestrutura

de Chaves Públicas Brasileira – ICP, e observarão a arquitetura dos Padrões de

Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

  

Art. 13. Para a criação, atualização, manutenção e guarda permanente dos

repositórios registrais eletrônicos deverão ser observados: 
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I – a especificação técnica do modelo de sistema digital para implantação de

sistemas de registro de imóveis eletrônico, segundo a Recomendação n. 14, de 2 de julho de

2014, da Corregedoria Nacional de Justiça; 

  

II – as Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos

Permanentes de 2010, baixadas pelo Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, ou outras que a

sucederem; e 

  

III – os atos normativos editados pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelas

Corregedorias-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal. 

  

Art. 14. O SREI deve viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação e de

comunicação, possibilitando a maior eficiência na prestação dos serviços com base em tecnologia

aplicada e redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade do serviço público

prestado ao cidadão usuário. 

Seção I 

 Do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC 

  

Art. 15. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC será

implementado e gerido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

  

Art. 16. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC é destinado ao

atendimento remoto dos usuários de todas as serventias de registro de imóveis do País por meio

da internet, à consolidação de dados estatísticos sobre dados e operação das serventias de

registro de imóveis, bem como ao desenvolvimento de sistemas de apoio e interoperabilidade

com outros sistemas. 

  

Parágrafo Único. O SAEC constitui-se em uma plataforma eletrônica centralizada

que recepciona as solicitações de serviços apresentadas pelos usuários remotos e as distribui às

serventias competentes. 

  

Art. 17. Compete, ainda, ao SAEC: 

  

I - desenvolver indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às

atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça que

permitam inspeções remotas das serventias; 

  

II - estruturar a interconexão do SREI com o SINTER - Sistema Nacional de Gestão

de Informações Territoriais e com outros sistemas públicos nacionais e estrangeiros; 

  

III - promover a interoperabilidade de seus sistemas com as Centrais de Serviços
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Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal. 

  

Art. 18. O SAEC deverá oferecer ao usuário remoto os seguintes serviços

eletrônicos imobiliários a partir de um ponto único de contato na internet: 

  

I – consulta de Informações Públicas como a relação de cartórios, circunscrição,

tabela de custas e outras informações que podem ser disponibilizadas com acesso público e

irrestrito; 

  

II – solicitação de pedido que será protocolado e processado pela serventia

competente, que compreende: 

  

Informação de Registro. 

Emissão de Certidão. 

Exame e Cálculo. 

Registro. 

  

  

III – acompanhamento do estado do pedido já solicitado; 

  

IV – cancelamento do pedido já solicitado, desde que não tenha sido efetivado; 

  

V – regularização do pedido quando há necessidade de alteração ou

complementação de títulos ou pagamentos referentes a pedido solicitado quando permitido pela

legislação; 

  

VI – obtenção dos resultados do pedido, que compreende dentre outros: 

Certidão. 

Nota de Exigência. 

Nota de Exame e Cálculo. 

Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas pelos usuários remotos por meio do

SAEC serão enviadas ao Oficial de Registro de Imóveis competente, que será o único

responsável pelo processamento e atendimento. 

  

Art.19. São classes de pedidos eletrônicos no âmbito do SAEC: 

  

I – Classe Tradicional, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico: 

  

informação de registro que será utilizada para o serviço de informação sobre

situação da matrícula, pacto antenupcial ou outra; 

emissão de certidão que será utilizada para o serviço de emissão de certidão; 

exame e cálculo que serão utilizados para o serviço de exame e cálculo; 
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registro que será utilizada para o serviço de registro. 

II – Classe Ofício, com o tipo de pedido Ofício Eletrônico, que será utilizada para o

serviço de tratamento de ofício eletrônico; 

  

III – Classe Penhora, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico, todos

para serem utilizados no serviço de penhora de imóvel: 

  

consulta de penhora. 

inclusão de penhora. 

exclusão de penhora. 

IV – Classe Indisponibilidade, compreendendo os seguintes tipos de pedido

eletrônico, todos para serem utilizados no serviço de indisponibilidade de bens imóveis: 

  

a) consulta de indisponibilidade. 

  

b) inclusão de indisponibilidade. 

  

c) exclusão de indisponibilidade. 

  

V – Consulta de Inexistência de Propriedade, com o tipo de pedido Consulta de

Inexistência de Propriedade, para ser utilizado no serviço de consulta de inexistência de

propriedade a partir do CPF, notadamente pelos agentes financeiros imobiliários. 

  

Art. 20. O SAEC deverá manter as seguintes bases de dados: 

  

I – Base Estatística contendo os dados estatísticos sobre a operação das serventias

de registro de imóveis, objetivando a consolidação de dados de tais serventias; 

  

II – Base de Indisponibilidade de Bens contendo, de forma atualizada, os pedidos de

indisponibilidade de bens encaminhados às serventias possivelmente relacionadas ao pedido,

possibilitando a consulta quando do exame de um registro; 

  

III – Base de CPF/CNPJ contendo o número do cadastro na Receita Federal do

titular do direito real imobiliário, objetivando a otimização da identificação de propriedade. 

  

Art. 21. Todos os ofícios de registro de imóveis devem possuir um sistema eletrônico

que possibilite realizar interações com o SAEC e com as centrais de serviços eletrônicos

compartilhados para suportar o atendimento aos serviços eletrônicos, bem como o

encaminhamento de estatísticas de operação. 

  

Art. 22. Em todas as operações do SAEC serão obrigatoriamente respeitados os

direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e,
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se houver, dos registros. 

  

Art. 23. O SAEC deve observar os padrões e requisitos de documentos, de conexão

e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da arquitetura dos

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

  

Seção II 

Das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito

Federal 

  

Art. 24. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados são criadas pelos

respectivos oficiais de registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de

Justiça local. 

  

§ 1º Haverá uma única central de serviços eletrônicos compartilhados em cada um

dos Estados e no Distrito Federal; 

  

§ 2º Onde não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços

próprios, o tráfego eletrônico far-se-á mediante central de serviço eletrônico compartilhado que

funcione em outro Estado ou no Distrito Federal ou exclusivamente pelo SAEC. 

  

§ 3º O SAEC exerce a coordenação e o monitoramento das centrais de serviços

eletrônicos compartilhados com a finalidade de universalização do acesso ao tráfego eletrônico e

para que se prestem os mesmos serviços em todo o País, velando pela interoperabilidade do

sistema. 

  

Art. 25. Compete às centrais de serviços eletrônicos compartilhados, em conjunto

com o SAEC e na forma do regulamento do SREI: 

  

I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de

registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; 

  

II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; 

  

III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico. 

  

Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas por meio das centrais de serviços

eletrônicos compartilhados serão enviadas ao ofício de registro de imóveis competente, que é o

único responsável pelo processamento e atendimento. 

  

Art. 26. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados conterão indicadores

somente para os ofícios de registro de imóveis que as integrem. 
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Art. 27. Em todas as operações das centrais de serviços eletrônicos compartilhados

serão respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das

comunicações privadas e, se houver, dos registros. 

  

Parágrafo Único. Deverão ser observados, no âmbito das operações desenvolvidas

pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados, os padrões e requisitos de documentos, de

conexão e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da

arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

  

  

  

CAPÍTULO IV 

 DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SREI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

FEDERAL 

  

Art. 28. O acesso da administração pública federal às informações do Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis – SREI se operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão

de Informações Territoriais – SINTER. 

  

Parágrafo único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

deverá estruturar, através do SAEC, a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de Gestão

de Informações Territoriais (SINTER). 

  

Art. 29. O Manual Operacional do Sistema Nacional de Gestão de Informações

Territoriais - SINTER, submetido ao Conselho Nacional de Justiça para a sua eficácia em face

dos registradores de imóveis e notários, deve objetivar a harmonia e operacionalidade do SINTER

com o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 

  

Parágrafo Único. Deverá ser prevista no Manual Operacional a forma de

disponibilização aos registradores de imóveis e aos notários do acesso à ferramenta gráfica de

visualização dos polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens georreferenciadas, para

permitir-lhes obter informações cadastrais e geoespaciais de interesse para os atos praticados

em suas serventias. 

  

 CAPÍTULO V 

 DO ESTATUTO DO ONR 

  

  

  

Art. 30. O Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

deverá ser aprovado pelos oficiais de registros de imóveis de todo o território nacional, reunidos
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em assembleia geral. 

  

Parágrafo Único. A assembleia geral que trata este artigo será previamente

convocada pelas entidades representativas dos oficiais de registros de imóveis, de caráter

nacional, alcançando os filiados e não filiados, devendo ser realizada no prazo de 30 dias da

convocação, sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. 

  

Art. 31. O Estatuto do ONR deverá observar as seguintes diretrizes: 

  

I – A pessoa jurídica, constituída exclusivamente pelos oficiais de registros de

imóveis, na forma prevista no art. 44 do Código Civil na modalidade de entidade civil sem fins

lucrativos, deverá ser mantida e administrada conforme deliberação da assembleia geral dos

oficiais de registro de imóveis, somente podendo fazer parte de seu quadro diretivo os

delegatários que estejam em pleno exercício da atividade; 

  

II – Deverá constar dentre as atribuições do ONR: 

  

a) implantação e coordenação do SREI, visando o seu funcionamento uniforme,

apoiando os oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com a Corregedoria

Nacional de Justiça e as Corregedorias-Gerais de Justiça; 

  

b) implantação e operação do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -

SAEC, como previsto em Recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça, com a finalidade

de prestar serviços e criar opção de acesso remoto aos serviços prestados pelas unidades

registrais de todo País em um único ponto na Internet; 

  

c) coordenação e monitoramento das operações das centrais de serviços eletrônicos

compartilhados, através do SAEC, para garantir a interoperabilidade dos sistemas e a

universalização do acesso às informações e aos serviços eletrônicos; 

  

d) apresentação de sugestões à Corregedoria Nacional de Justiça para edição de

instruções técnicas de normalização aplicáveis ao SREI para propiciar a operação segura do

sistema, a interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos,

como também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços,

visando garantir a autenticidade e segurança das operações realizadas com documentos

informáticos; 

  

e) fornecimento de elementos aos órgãos públicos competentes para auxiliar a

instrução de processos que visam o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à

identificação e à indisponibilidade de ativos de origem ilícita; 

  

f) viabilização de consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário,
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ao acesso às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis; 

  

g) formulação de indicadores de eficiência e implementação de sistemas em apoio

às atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça, que

permitam inspeções remotas das serventias. 

  

III – Deverá constar previsão de observância: 

  

a) dos princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse

público, realizando e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações necessárias ao

desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral. 

  

b) das normas que regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e

fiscal, bem como a proteção de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, além

das disposições legais e regulamentares. 

  

c) do cumprimento das leis, regulamentos, normas externas e internas, convênios e

contratos, notadamente as normas editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, seu agente

regulador, como previsto no art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017. 

  

d) da proibição de obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens individuais por

seus gestores em decorrência da participação em processos decisórios. 

  

Art. 32. O Estatuto aprovado pela Assembleia-Geral e suas posteriores modificações

deverão ser submetidos à Corregedoria Nacional de Justiça para homologação no exercício de

sua função de agente regulador. 

  

 CAPÍTULO VI 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 33. Aos ofícios de registro de imóveis é vedado: 

  

I – recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais ou

de entrega; 

  

II – postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites que

não sejam os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados ou do SAEC; 

  

III – prestar os serviços eletrônicos referidos neste provimento, diretamente ou por

terceiros, fora do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 
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Art. 34. As Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal

fiscalizarão a efetiva vinculação dos oficiais de registro de imóveis ao SREI e a observância das

normas previstas neste provimento, expedindo as normas complementares que se fizerem

necessárias, bem como deverão promover a revogação das normas locais que contrariarem as

regras e diretrizes constantes do presente provimento. 

  

Art. 35. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb

serão feitos pelos oficiais de registro de imóveis preferencialmente por meio eletrônico, na forma

de regulamento próprio. 

  

Art. 36. O SREI deverá ser implantado pelo ONR até 2 de março de 2020. 

  

Art. 37. Fica revogado o Provimento n. 47 de 18 de junho de 2015. 

  

Art. 38. Este provimento entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. 

  

Invocando os fundamentos constantes da decisão transcrita, submeto à

deliberação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça a proposta de Provimento

apresentada, votando pela sua aprovação.  

É como penso. É como voto. 

  

    
MINISTRO HUMBERTO MARTINS  

Corregedor Nacional de Justiça  
 

  
Z07/S22
 

Conselho Nacional de Justiça 

 
 

VOTO-VISTA 

 
 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
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Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Instituto de

Registro Imobiliários do Brasil, por meio do qual submete à Corregedoria Nacional de

Justiça o Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico (ONR), para

aprovação. 
 

Após a regular tramitação do feito, foi apresentada proposta de

provimento que “Regulamenta o Código Nacional de Matrículas - CNM, o Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, o Serviço de Atendimento Eletrônico

Compartilhado – SAEC, o acesso da Administração Pública Federal às informações do

SREI e estabelece diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema de

Registro Eletrônico – ONR”. 
 

 
 

É o breve relato. 
 

 
 

Após solicitação do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria-

Geral da Presidência da República, e indicação de Sua Excelência o Presidente deste

Conselho Nacional de Justiça, este Conselheiro foi designado para coordenar o grupo de

trabalho interdisciplinar para identificação de ações de melhoria do ambiente de negócios

do Brasil no que diz respeito ao Registro de Propriedades, um dos indicadores avaliados

pelo relatório Doing Business, do Banco Mundial. 
 

O Relatório avalia a qualidade do ambiente de negócios em 190

economias e é referência indiscutível para a consideração de condições

macroeconômicas das nações e tomada de decisões de investimento. Para a atribuição

do grau brasileiro, são avaliadas as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 
 

Compõem o grupo interdisciplinar de trabalho representantes da

Secretaria Especial de Modernização do Estado - SEME, subordinada ao Ministro de

Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, bem como dos
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Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, dos Tribunais de Justiça, dos Notários e

Oficiais de Registro de Imóveis.  
 

Como bem ressaltado no voto de Sua Excelência o Corregedor

Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, o Brasil ocupa o 109º lugar no ranking do

relatório Doing Business 2019. No recém divulgado relatório 2020, o indicador Registro de

Propriedades obteve ligeira melhora, porém ainda figura na 133ª classificação, dentre 190

economias. Como apontado pela relatoria, resta evidente que o Brasil precisa alcançar

melhores patamares de eficiência na gestão do Registro de Imóveis, com o que o Sistema

de Registro de Imóveis Eletrônico poderá colaborar decisivamente. 
 

Para a avaliação do ambiente de negócios a respeito do Registro de

Propriedades, o Banco Mundial examina o tempo, o custo e o número de procedimentos

envolvidos no registro da compra e venda pura e simples de uma típica propriedade que

poderia abrigar um estabelecimento empresarial, além de questões atinentes à qualidade

da administração fundiária e à sua transparência. 
 

Destacou ainda o Voto de Sua Excelência que a adoção do sistema

eletrônico, com utilização de novas tecnologias de informação, possibilitará a redução de

custos e prazos, que são importantes métricas para a avaliação internacional. 
 

Solicitei vista dos autos para acrescentar, justamente, as propostas de

modernização resultantes dos estudos do grupo de trabalho interdisciplinar, com vistas à

melhoria do ambiente de negócios no que tange ao Registro de Propriedades. São

medidas direcionadas a atender às reformas demandadas pelo Banco Mundial e

relevantes porque possibilitam a melhora da nota do Brasil já na próxima avaliação, que

se encerra em maio de 2020. 
 

São as seguintes: 
 

1) Redução de prazos para o registro de compra e venda pura e simples, emissão

de certidões e averbação de construção.   
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A avaliação do Banco Mundial leva em conta o registro da compra e

venda de propriedade apta a sediar típico estabelecimento empresarial. São pressupostos

da avaliação internacional a inexistência de ônus sobre o imóvel e de cláusulas especiais.

Pressupõe-se ainda que foram previamente atendidos todos os requisitos legais para o

registro.  
 

Trata-se, como se vê, de ato que figura entre os de maior

simplicidade, razão por que, considerando as premissas elencadas, é passível de ser

realizado em prazos bastante inferiores ao prazo máximo de 30 dias previsto para os

títulos em geral. 
 

Além disso, com o advento dos meios informáticos, a emissão de

certidões em que o interessado fornece o número da matrícula imobiliária dispensa a

busca no arquivo da serventia, de forma que é possível o atendimento da solicitação no

mesmo dia, senão de forma imediata, para poupar o cidadão de novo comparecimento ao

registro imobiliário, acaso solicitada presencialmente. 
 

Também é analisado pelo Banco Mundial o tempo despendido na

averbação da construção de um galpão destinado a sediar as atividades empresariais,

motivo pelo qual se propõe ainda a redução deste prazo de registro, igualmente por ser

ato de menor complexidade e que pode ser atendido em prazos inferiores ao máximo

previsto na legislação para os títulos de maior complexidade. 
 

 
 

2) Recepção de dados estruturados  
 

As informações constantes das escrituras e contratos levados a

registro na maior parte das vezes já constam de bases de dados estruturadas produzidas

pelos tabeliães ou pelas instituições do sistema financeiro nacional. Assim, é medida de

eficiência, a possibilitar a redução de custos e prazos, que tais informações possam ser

encaminhadas eletronicamente ao registro de imóveis, dispensando a tramitação em
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papel.
 

Nesse sentido já existe regulamentação das E. Corregedorias-Gerais

de Justiça oito Estados, a saber: São Paulo (Provimento CGJ SP 56/2019), Rio de Janeiro

(Provimento CGJ RJ 45/2017), Minas Gerais (Provimento CGJ MG 317/2016), Paraná

(Provimento CGJ PR n. 269/2017), Espírito Santo (Provimento CGJ ES 59/2013),

Maranhão (Provimento CGJ MA 13/2016), Rio Grande do Sul (Provimento CGJ RS

33/2018), Pernambuco (Provimento CGJ PE n. 4/2016) e Bahia (Provimento CGJ BA n.

269/2017).
 

Importa dizer que em alguns Estados, como Rio de Janeiro e Bahia, a

regulamentação local decorreu de pedido da Caixa Econômica Federal, na condição de

gestora do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial, que operacionaliza a política

habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, em especial no chamado Faixa 1, que

diz respeito às famílias de mais baixa renda, por vezes realocadas em razões de

desastres. Ocorre que o programa habitacional do governo produzia uma quantidade

massiva de contratos que tornava difícil o processamento do registro pelos meios

ordinários, em papel. Sem o título de propriedade, tais famílias já vulneráveis chegavam a

ser assediadas por milicianos, como certa vez noticiou o Jornal Nacional. A tramitação de

dados estruturados tornou possível o registro de milhares de contratos em curto prazo,

sendo desejável que a regulamentação solicitada pelo MCMV seja estendida a todo o

território nacional.   
 

 
 

3) Publicação Eletrônica de Editais  
 

Como já se prevê nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia,

Pernambuco e Tocantins, a publicação em editais eletrônicos dos atos relacionados ao

registro de imóveis é medida de celeridade e eficiência, que incrementa a publicidade,

como também decidiu este E. Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de

Providências PP 0005278-16.2017.2.00.0000. 
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4) Aceitação de meios de pagamento usuais  
 

No mundo atual, os meios de pagamento eletrônicos são parte do dia

a dia da população. Assim, também os serviços registrais devem ser compelidos a adotá-

los, pena de restarem anacrônicos diante das expectativas dos cidadãos consumidores de

seus serviços. Além disso, a recepção de somas em dinheiro significa riscos de

segurança para os usuários e é desaconselhável no que tange à estratégia de prevenção

e combate ao branqueamento de capitais. No Provimento CNJ n. 86/2019, este E.

Conselho Nacional de Justiça autorizou aos Tabeliães de Protesto a recepção dos

emolumentos mediante utilização de cartão de débito ou crédito. Devem, portanto,

também os usuários do Registro de Imóveis contarem com a possibilidade de pagamento

dos emolumentos da forma como melhor lhes aprouver, com livre escolha pelo usuário a

respeito das modalidades e respectivos encargos correspondentes.  
 

 
 

5)  Atos escriturados de forma eletrônica  
 

A Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a declaração

de direitos de liberdade econômica, alterou a Lei de Registros Públicos para prever, em

seu artigo 1º, § 3º, que os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados

em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. 
 

Trata-se, também, de medida a modernização a operação das

serventias de registro de imóveis, com ganhos de eficiência e redução de prazos. 
 

Oportuno, pois, que nessa ocasião de que trata do SREI este

Conselho regulamente o dispositivo, como se propõe, com possibilidade de escrituração

eletrônica desde que atendidos integralmente os requisitos tecnológicos estabelecidos

pelo Provimento n. 74/2018 desde Conselho Nacional de Justiça. Como cópia de

segurança, deverão ainda enviadas as imagens integrais dos atos praticados para os
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repositórios mantidos pelas respectivas Centrais de serviços eletrônicos. 
 

................................................................................................................................................

............................................................... 

 
 

Proponho ainda ligeiros acréscimos de menor monta, tendentes à

desburocratização, como permitir a recepção de documentos assinados eletronicamente

nos termos mais amplos previstos pela MP 2200-2/01, a previsão do Código Nacional de

Matrícula para a hipótese de matrículas contendo letras, a possibilidade de abertura de

matrícula na circunscrição competente de ofício ou a requerimento do interessado, entre

outras.
 

Observo que há diversas entidades nacionais representativas dos

Oficiais de Registro de Imóveis, seja especificamente, como o IRIB, Instituto de Registro

Imobiliário do Brasil, ou o CORI-BR, Colégio do Registro de Imóveis do Brasil, seja em

conjunto com as demais atribuições notariais e de registro, como a ANOREG-BR,

Associação Nacional de Notários e Registradores, e a CNR, Confederação Nacional de

Notários e Registradores. Assim, considero oportuno esclarecer que a entidade

representativa que convocará a assembleia geral dos oficiais de registro de imóveis será a

apontada por manifestação da maioria das entidades representativas estaduais.
 

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto de Sua Excelência o

Ministro Humberto Martins, com os acréscimos citados, relevantes para a melhora do

ambiente de negócios do Brasil, conforme indicações da Secretaria Especial de

Modernização do Estado - SEME, no âmbito do grupo de trabalho interdisciplinar referido

no Ofício CNJ nº 1.252/GPR/2019.
 

É como voto.
 

 
 

Conselheiro MÁRIO GUERREIRO
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MINUTA 
 
 

 
 

PROVIMENTO xx, de xx de xxxx de 2019
  

Regulamenta o Código Nacional
de Matrículas - CNM, o Sistema
de Registro Eletrônico de Imóveis
- SREI, o Serviço de Atendimento
Eletrônico Compart i lhado –
S A E C ,  o  a c e s s o  d a
Administração Pública Federal às
i n f o r m a ç õ e s  d o  S R E I  e
estabelece diretrizes para o
estatuto do Operador Nacional do
Sistema de Registro Eletrônico –
ONR. 

  
O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições

constitucionais, legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário

dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal de
1988); 

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços
extrajudiciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir
provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos
serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça); 

CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento dos serviços
extrajudiciais nos Estados e no Distrito Federal para proporcionar a melhor prestação de
serviço ao cidadão; 

CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência,
da continuidade do serviço público e da segurança jurídica; 

CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os
ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em
geral, para maior eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço público; 

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário regulamentar o registro público
eletrônico previsto nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009; 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Nacional de Justiça estabelecer
diretrizes para a implantação do registro eletrônico de imóveis em todo o território
nacional, expedindo atos normativos e recomendações destinados ao aperfeiçoamento
das atividades dos serviços de registro; 

CONSIDERANDO que a adoção do Código Nacional de Matrícula Imobiliária (CNM)
é uma forma de simplificar o acesso ao registro, corroborando com a concentração de
atos, na forma prevista no art. 60 da Lei n. 13.097, de 19/1/2015; 
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CONSIDERANDO a competência dada à Corregedoria Nacional de Justiça pelo art.
235-A da Lei n. 6.015/1973, com a redação dada pela Lei n. 13.465/2017, para
regulamentar as características e a forma de implementação do Código Nacional de
Matrícula (CNM); 

CONSIDERANDO as normas previstas no art. 76 da Lei n. 13.465, de 11 de julho
de 2017, que instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; 

CONSIDERANDO que os estudos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de
Justiça para especificação da arquitetura geral do Sistema de Registro de Imóveis
Eletrônico – SREI foram divulgados pela Recomendação CNJ n. 14 de 2 de julho de 2014; 

CONSIDERANDO que nos estudos divulgados pela Recomendação CNJ n.
14/2014 já havia previsão de identificação de cada imóvel por um código nacional de
matrícula, que funcionará como chave primária, sendo referência única para acesso às
matrículas que permanecem sediadas, mantidas e custodiadas em cada uma das
unidades de registro de imóveis do País (arts. 22 a 26 da Lei n. 6.015/1973, c/c o art. 46
da Lei n. 8.935/1994); 

CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Nacional de Justiça exercer a função
de agente regulador do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e
zelar pelo cumprimento de seu estatuto (art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017); 

CONSIDERANDO as normas do Provimento n. 47, de 19 de junho de 2015, que
determinou a criação de centrais de serviços eletrônicos compartilhados de registros de
imóveis mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local; 

CONSIDERANDO que compete às Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados e
do Distrito Federal e dos Territórios, no âmbito de suas atribuições, estabelecer normas
técnicas específicas para a concreta prestação dos serviços registrais em meios
eletrônicos; 

CONSIDERANDO que o acesso da Administração Pública Federal às informações
do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, como previsto pelo art. 76, § 7º, da
Lei n. 13.465/2017, se operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais – SINTER; 

CONSIDERANDO que o art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que a
Corregedoria Nacional de Justiça exercerá a função de agente regulador do Operador
Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR e que zelará pelo cumprimento de seu
estatuto,  

  
RESOLVE: 

  
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
  

Art. 1º O Código Nacional de Matrículas - CNM, previsto no art. 235-A da Lei n.
6.015/1973, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei n.
13.465/2017, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da
Administração Pública Federal às informações do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –
SREI e o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR deverão
observar as normas previstas neste provimento, que deve ser complementado, no que couber,
pelas Corregedorias-Gerais de Justiça, observadas as peculiaridades locais. 

  
CAPÍTULO II 

DO CÓDIGO NACIONAL DE MATRÍCULAS 
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Art. 2º Fica instituído o Código Nacional de Matrícula (CNM), que corresponderá à
numeração única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional e será constituído de 15
(quinze) dígitos, organizados em 4 (quatro) campos obrigatórios, observada a estrutura
CCCCC.L.NNNNNNN.A-DD, assim distribuídos: 

I – o primeiro campo (CCCCC) será constituído de 5 (cinco) dígitos e identificará o
Código Nacional da Serventia (CNS), atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
e determinará a unidade de registro de imóveis onde o imóvel está registrado; 

II – o segundo campo (L), separado do primeiro por um ponto, será constituído de 1
(um) dígito e indicará com o algarismo 2 tratar-se de registro no Livro n. 2 - Registro
Geral; 

III – o terceiro campo (NNNNNNN), separado do segundo por um ponto, será
constituído de 7 (sete) dígitos e determinará o número de ordem da matrícula no Livro n. 2
a que se refere o art. 176, inciso II, da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973; 

IV – o quarto campo (DD), separado do terceiro por um hífen, será constituído de 2
(dois) dígitos e conterá os dígitos verificadores, gerados pela aplicação do algoritmo
Módulo 97 Base 10, conforme Norma ISO 7064:2003. 

§ 1º Caso o código a que se refere o inciso III seja constituído de menos de sete
dígitos, deverão ser atribuídos zeros à esquerda, até que se complete o número de dígitos
do terceiro campo do CNM. 

§ 2º O CNM referente à matrícula encerrada ou cancelada não poderá ser
reutilizado. 

§ 3º O CNM, nas matrículas existentes, poderá ser lançado no topo ou no rodapé
da primeira página, desde que permita adequada identificação na respectiva imagem
digitalizada e quando inviável, poderá ser lançado por averbação ex officio. 

§ 4º No casos excepcionais de existência de matrículas anteriores com numeração
repetida e diferenciação em letras, o CNM terá o formato CCCCC.L.NNNNNNN.X-DD, em
que X representará a letra de referência, que para fins de cálculo do dígito verificador
serão transformadas sequencialmente em números (A=1, B=2, C=3). 
 
  

Art. 3º A partir da data de implantação do SREI, os oficiais de registro de imóveis
devem implantar numeração única para as matrículas que forem abertas e renumerar as
matrículas existentes quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese
de extração de certidão. 

§ 1º. Serão gratuitos o ato de averbação de renumeração das matrículas existentes,
bem como a comunicação da abertura de nova matrícula à serventia originária, sendo o
caso. 

§ 2º Os oficiais de registro de imóveis devem implantar numeração única para as
matrículas que forem abertas a partir de 1º de janeiro de 2019. 

 
  

Art. 4º O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR
disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis e aos usuários mecanismos de geração
dos dígitos verificadores do CNM e de autenticação para verificar sua validade e
autenticidade. 
 
  

Art. 5º A abertura de matrícula decorrente de desmembramento da circunscrição
imobiliária deverá ser comunicada à serventia de origem para a averbação, de ofício, da
baixa na matrícula originária. 

Parágrafo Único. Para prevenir duplicidade de matrículas decorrente da ausência
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de baixa da matrícula originária relativamente aos desmembramentos de circunscrição
imobiliária, ocorridos anteriormente à edição deste regulamento, deverá a serventia nova
comunicar, de ofício, à serventia de origem a abertura da nova matrícula para fins de
baixa da originária, quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de
extração de certidão. 

  
Art. 6º. Aplicam-se aos registros do Livro n. 3 – Registro Auxiliar, no que couber, as

disposições relativas à numeração da matrícula, com alteração do 2º campo – L – para o
algarismo 3, indicando tratar-se do Livro 3 de Registro Auxiliar. 

  
Art. 7º Os casos omissos relativos à implantação do CNM serão submetidos à

Corregedoria-Geral de Justiça competente, que deverá comunicar a decisão à
Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias. 
  

CAPÍTULO III 
DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI 

  
Art. 8º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a

universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança
corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro
eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009. 

§ 1º O SREI deve garantir a segurança da informação e a continuidade da
prestação do serviço público de registro de imóveis, observando os padrões técnicos,
critérios legais e regulamentares, promovendo a interconexão das serventias. 

§ 2º Na interconexão de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o
SREI deve prever a interoperabilidade das bases de dados, permanecendo tais dados nas
serventias de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais. 

§ 3º São elementos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI: 
I – o registro imobiliário eletrônico; 
II – os repositórios registrais eletrônicos formados nos ofícios de registro de imóveis

para o acolhimento de dados e para o armazenamento de documentos eletrônicos; 
III – os serviços destinados à recepção e ao envio de documentos e títulos em

formato eletrônico para o usuário que fez a opção pelo atendimento remoto, prestados
pelo SAEC e pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados nos estados e no
Distrito Federal; 

IV – os serviços de expedição de certidões e de informações, em formato eletrônico,
prestados aos usuários presenciais e remotos; 

V – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de
registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública. 
 
  

Art. 9º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e
operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

Parágrafo Único. São integrantes do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –
SREI, sob coordenação do ONR: 

I - os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal; 
II - o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, de âmbito nacional; 
III - as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos

oficiais de registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato
normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local. 
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Art.10. Para viabilizar a implantação do registro imobiliário eletrônico, os ofícios de
registro de imóveis deverão adotar os seguintes parâmetros e rotinas operacionais: 

I – numeração única de identificação do pedido para o atendimento presencial e
remoto, que identifica a serventia, o tipo de pedido e o número do pedido na própria
serventia, sem prejuízo às regras de prioridade e precedência existentes na legislação; 

II – o processamento do pedido apresentado presencialmente também deve ser
realizado em meio eletrônico, devendo os documentos apresentados serem digitalizados
e assinados no início do processo; 

III – estabelecimento da “primeira qualificação eletrônica” com o objetivo de permitir
a migração de um registro de imóvel existente efetuado no livro em papel, seja transcrição
ou matrícula, para o formato de registro eletrônico denominado matrícula eletrônica; 

IV – anotação, na matrícula eletrônica, da situação jurídica atualizada do imóvel
(descrição do imóvel, direitos reais sobre o imóvel e restrições existentes) após cada
registro e averbação; 

V – utilização de objetos que representam a pessoa física ou jurídica e o imóvel
envolvido na transação imobiliária como alternativa aos indicadores pessoal e real; 

VI – registrar os eventos relevantes da operação interna do cartório, considerando
como evento cada interação realizada em decorrência de um pedido, tais como, a entrada
do pedido, entrada do título de suporte, recebimento e devolução de valores,
comunicação de exigências, entrega da certidão, dentre outros; 

VII – a matrícula eletrônica deve conter dados estruturados que podem ser
extraídos de forma automatizada, contendo seções relativas aos controles, atos e
situação jurídica do imóvel, constituindo-se em um documento natodigital de conteúdo
estruturado. 

Parágrafo Único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR
disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis mecanismos de geração da numeração
única de identificação do pedido. 
  

Art. 11. Os oficiais de registro de imóveis continuam com a obrigação de manter em
segurança e sob seu exclusivo controle, indefinida e permanentemente, os livros,
classificadores, documentos e dados eletrônicos, respondendo por sua guarda e
conservação, inclusive após a implementação do registro imobiliário eletrônico. 

  
Art. 12. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de registro de imóveis,

ou por eles expedidos, serão assinados eletronicamente, nos termos da Medida Provisória
2.200-2/2001, e observarão a arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo
Eletrônico (e-Ping). 

  
Art. 13. Para a criação, atualização, manutenção e guarda permanente dos

repositórios registrais eletrônicos deverão ser observados: 
I – a especificação técnica do modelo de sistema digital para implantação de

sistemas de registro de imóveis eletrônico, segundo a Recomendação n. 14, de 2 de julho
de 2014, da Corregedoria Nacional de Justiça; 

II – os atos normativos editados pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelas
Corregedorias-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal. 
  

Art. 14. O SREI deve viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação e de
comunicação, possibilitando a maior eficiência na prestação dos serviços com base em
tecnologia aplicada e redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade
do serviço público prestado ao cidadão usuário. 
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Seção I 
Do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC 

  
Art. 15. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC será

implementado e gerido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 
  

Art. 16. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC é destinado ao
atendimento remoto dos usuários de todas as serventias de registro de imóveis do País
por meio da internet, à consolidação de dados estatísticos sobre dados e operação das
serventias de registro de imóveis, bem como ao desenvolvimento de sistemas de apoio e
interoperabilidade com outros sistemas. 

Parágrafo Único. O SAEC constitui-se em uma plataforma eletrônica centralizada
que recepciona as solicitações de serviços apresentadas pelos usuários remotos e as
distribui às serventias competentes. 
  

Art. 17. Compete, ainda, ao SAEC: 
I - desenvolver indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às

atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça
que permitam inspeções remotas das serventias; 

II - estruturar a interconexão do SREI com o SINTER - Sistema Nacional de Gestão
de Informações Territoriais e com outros sistemas públicos nacionais e estrangeiros; 

III - promover a interoperabilidade de seus sistemas com as Centrais de Serviços
Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal. 
  

Art. 18. O SAEC deverá oferecer ao usuário remoto os seguintes serviços
eletrônicos imobiliários a partir de um ponto único de contato na internet: 

I – consulta de Informações Públicas como a relação de cartórios, circunscrição,
tabela de custas e outras informações que podem ser disponibilizadas com acesso
público e irrestrito; 

II – solicitação de pedido que será protocolado e processado pela serventia
competente, que compreende: 
Informação de Registro. Emissão de Certidão. Exame e Cálculo. Registro. 

III – acompanhamento do estado do pedido já solicitado; 
IV – cancelamento do pedido já solicitado, desde que não tenha sido efetivado; 
V – regularização do pedido quando há necessidade de alteração ou

complementação de títulos ou pagamentos referentes a pedido solicitado quando
permitido pela legislação; 

VI – obtenção dos resultados do pedido, que compreende dentre outros: 
Certidão. 
Nota de Exigência. 
Nota de Exame e Cálculo. 
Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas pelos usuários remotos por meio do

SAEC serão enviadas ao Oficial de Registro de Imóveis competente, que será o único
responsável pelo processamento e atendimento. 
  

Art.19. São classes de pedidos eletrônicos no âmbito do SAEC: 
I – Classe Tradicional, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico: 
a. informação de registro que será utilizada para o serviço de informação sobre

situação da matrícula, pacto antenupcial ou outra; 
b. emissão de certidão que será utilizada para o serviço de emissão de certidão; 
c. exame e cálculo que serão utilizados para o serviço de exame e cálculo; 
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d. registro que será utilizada para o serviço de registro. 
II – Classe Ofício, com o tipo de pedido Ofício Eletrônico, que será utilizada para o

serviço de tratamento de ofício eletrônico; 
III – Classe Penhora, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico, todos

para serem utilizados no serviço de penhora de imóvel: 
a. consulta de penhora, arresto e sequestro de bens 
b. inclusão de penhora, arresto e sequestro de bens. 
c. exclusão de penhora, arresto e sequestro de bens. 
IV – Classe Indisponibilidade, compreendendo os seguintes tipos de pedido
eletrônico, todos para serem utilizados no serviço de indisponibilidade de bens
imóveis: 
a) consulta de indisponibilidade. 
b) inclusão de indisponibilidade. 
c) exclusão de indisponibilidade. 
V – Consulta de Inexistência de Propriedade, com o tipo de pedido Consulta de

Inexistência de Propriedade, para ser utilizado no serviço de consulta de inexistência de
propriedade a partir do CPF, notadamente pelos agentes financeiros imobiliários. 

  
Art. 20. O SAEC deverá manter as seguintes bases de dados: 
I – Base Estatística contendo os dados estatísticos sobre a operação das serventias

de registro de imóveis, objetivando a consolidação de dados de tais serventias; 
II – Base de Indisponibilidade de Bens contendo, de forma atualizada, os pedidos

de indisponibilidade de bens encaminhados às serventias possivelmente relacionadas ao
pedido, possibilitando a consulta quando do exame de um registro; 

III – Base de CPF/CNPJ contendo o número do cadastro na Receita Federal do
titular do direito real imobiliário, objetivando a otimização da identificação de propriedade. 
  

Art. 21. Todos os ofícios de registro de imóveis devem possuir um sistema
eletrônico que possibilite realizar interações com o SAEC e com as centrais de serviços
eletrônicos compartilhados para suportar o atendimento aos serviços eletrônicos, bem
como o encaminhamento de estatísticas de operação. 
 
  

Art. 22. Em todas as operações do SAEC serão obrigatoriamente respeitados os
direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações
privadas e, se houver, dos registros. 
 
  

Art. 23. O SAEC deve observar os padrões e requisitos de documentos, de conexão
e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da
arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 
  

Seção II 
Das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal 

  
Art. 24. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados são criadas pelos

respectivos oficiais de registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria-Geral
de Justiça local. 

§ 1º Haverá uma única central de serviços eletrônicos compartilhados em cada um
dos Estados e no Distrito Federal; 

§ 2º Onde não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços
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próprios, o tráfego eletrônico far-se-á mediante central de serviço eletrônico compartilhado
que funcione em outro Estado ou no Distrito Federal ou exclusivamente pelo SAEC. 

§ 3º O SAEC exerce a coordenação e o monitoramento das centrais de serviços
eletrônicos compartilhados com a finalidade de universalização do acesso ao tráfego
eletrônico e para que se prestem os mesmos serviços em todo o País, velando pela
interoperabilidade do sistema. 
 
  

Art. 25. Compete às centrais de serviços eletrônicos compartilhados, em conjunto
com o SAEC e na forma do regulamento do SREI: 

I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de
registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; 

II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; 
III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico. 
Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas por meio das centrais de serviços

eletrônicos compartilhados serão enviadas ao ofício de registro de imóveis competente,
que é o único responsável pelo processamento e atendimento. 
 
  

Art. 26. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados conterão indicadores
somente para os ofícios de registro de imóveis que as integrem. 
 
  

Art. 27. Em todas as operações das centrais de serviços eletrônicos compartilhados
serão respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e, se houver, dos registros. 

Parágrafo Único. Deverão ser observados, no âmbito das operações desenvolvidas
pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados, os padrões e requisitos de
documentos, de conexão e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP e da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico
(e-Ping). 
  

CAPÍTULO IV 
DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SREI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

  
Art. 28. O acesso da administração pública federal às informações do Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis – SREI se operacionaliza através do Sistema Nacional de
Gestão de Informações Territoriais – SINTER. 

Parágrafo único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR
deverá estruturar, através do SAEC, a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de
Gestão de Informações Territoriais (SINTER). 
 
  

Art. 29. O Manual Operacional do Sistema Nacional de Gestão de Informações
Territoriais SINTER, submetido ao Conselho Nacional de Justiça para a sua eficácia em
face dos registradores de imóveis e notários, deve objetivar a harmonia e
operacionalidade do SINTER com o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 

Parágrafo Único. Deverá ser prevista no Manual Operacional a forma de
disponibilização aos registradores de imóveis e aos notários do acesso à ferramenta
gráfica de visualização dos polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens
georreferenciadas, para permitir-lhes obter informações cadastrais e geoespaciais de
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interesse para os atos praticados em suas serventias. 
 
  

CAPÍTULO V 
DA ESCRITURAÇÃO DE ATOS E CERTIDÕES 

 
  

Art. 30. Os títulos prenotados por meio sistema eletrônico gerido por entidade
representativa de registradores de imóveis poderão, mediante convênio, ter postergado o
pagamento dos atos pertinentes, inclusive a prenotação, para o momento de sua efetiva
inscrição ou cancelamento, à vista de fatura. 

§ 1º. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior inclusive aos Estados que adotem
forma de pagamento por meio de documento de arrecadação. 

§ 2º O disposto no caput deverá estar implementado até 31 de julho de 2020, em
todo o território nacional. 

  
Art. 31 O interessado poderá solicitar às unidades extrajudiciais certidões

eletrônicas emitidas por qualquer outra unidade extrajudicial, por meio de centrais
eletrônicas, observados os emolumentos correspondentes às respectivas certidões e
dispensada a materialização quando a certidão contiver meio de autenticação em si
mesma. 

Parágrafo único: A certidão lavrada nos termos do parágrafo anterior terá a mesma
validade e fé pública que a certidão eletrônica que lhe deu origem. 

  
Art. 32. As certidões do Registro de Imóveis, inclusive as que se referem o artigo

anterior, serão emitidas nos seguintes prazos máximos: 
a. 4 horas para certidão em meio eletrônico requerida no horário de expediente, a

partir do número da matrícula ou do livro auxiliar; 
b. 24 horas para certidão requerida presencialmente a partir do número da matrícula

ou do registro no livro auxiliar e para a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel; 
c. 5 dias úteis para certidão de transcrições e demais casos. 
§ 1º Os Registros de Imóveis deverão disponibilizar, por intermédio de centrais

eletrônicas, a visualização da matrícula e dos atos praticados no Registro Auxiliar, ao
custo de 30% do valor da certidão, conforme a respectiva tabela de emolumentos,
enquanto não houver previsão legal ou regulamento local. 

§ 2º Os prazos em horas contam-se apenas durante o horário de expediente ao
público. 

§ 3º A visualização de matrículas poderá ser limitada caso se constate utilização
que possa acarretar a coleta massiva de dados pessoais. 

  
Art. 33. Protocolizado o título, o exame será realizado dentro do prazo de 10 (dez)

dias úteis. 
Parágrafo único. Serão registrados em 5 (cinco) dias úteis os documentos

eletrônicos apresentados em dados estruturados, a compra e venda pura e simples, os
requerimentos de averbação de construção e de cancelamento de garantias, bem como
os títulos que reingressarem na vigência da prenotação. 

  
Art. 34. Serão publicados eletronicamente pelas associações de registradores e

tabeliães os editais relacionados às suas competências, dentre outros: 
a) do devedor fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou

procurador, bem como dos leilões de que trata o Art. 26, da Lei 9.514/97; 
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b) dos proprietários ou ocupantes dos imóveis confrontantes ao imóvel objeto de
procedimento extrajudicial de retificação (art. 213, § 3º, da Lei 6.015/73); 

c) dos titulares de direitos averbados ou registrados nas matrículas do imóvel
usucapiendo e dos imóveis confrontantes, ou de seus ocupantes (art. 261-A, § 13, da Lei
6.015/73); 

d) os eventuais terceiros interessados, nos procedimentos extrajudiciais de
reconhecimento da usucapião (artigo 261-A, § 13 da Lei 6.015/73) 

e) dos eventuais interessados, bem como proprietários, ocupantes e confrontantes
da área demarcada nos procedimentos de Regularização Fundiária, se estes não forem
localizados nos endereços constantes do registro de imóveis ou naqueles fornecidos pelo
poder público para notificação (Lei n. 13.465/17); 

e) de proclamas de casamento (art. 1.536, IV, Código Civil); 
f) do devedor de título no procedimento de protesto (art. 15, Lei 9.492/97); 
g) de loteamento ou desmembramento (Art. 19 da Lei 6.766/79); 
h) do bem de família (Art. 262 da Lei 6.015/73); 
i) da alienação do imóvel, após a consolidação da propriedade (Art. 27 da 

Lei n. 9.514/97); 
j) demais hipóteses de publicação de editais previstas em lei ou normas
regulamentares. 

  
Art. 35. É facultada a abertura da matrícula na circunscrição competente, a

requerimento do interessado ou ex officio, por conveniência do serviço. 
Parágrafo único. Ainda que ausentes alguns elementos de especialidade objetiva

ou subjetiva, mas desde que haja segurança quanto à localização do imóvel, a critério do
oficial, a matrícula poderá ser aberta com lançamento de averbação notícia nos seguintes
termos: “Para a prática de atos voluntários relativos à transmissão ou constituição de
direitos que tenham por objeto o imóvel desta matrícula, o interessado deverá suprir
omissões e imperfeições de natureza subjetiva e objetiva, nos termos do Art. 213 da Lei
6.015/73.” 

  
Art. 36. Para a produção de índices, indicadores e estatísticas, diariamente, os

oficiais de Registro de Imóveis deverão fornecer os dados sobre operações imobiliárias à
sua entidade representativa estadual, que ficará responsável pelo armazenamento,
proteção, segurança e controle de acesso. 

§ 1º. As informações estatísticas conjunturais e estruturais relativas ao mercado
imobiliário e às operações de crédito serão processadas em conformidade com os dados
remetidos pelas unidades de Registro de Imóveis, de forma a possibilitar a consulta
unificada das informações relativas ao crédito imobiliário e permitir ao Banco Central do
Brasil o acesso às informações e aos documentos necessários ao desempenho de suas
atribuições legais. 

§ 2º As entidades representativas dos registradores imobiliários encarregadas da
recepção dos dados deverão implementar sistema de correição eletrônica para verificação
da pontualidade e correção da remessa dos arquivos pelos oficiais de Registro de Imóveis
e consequente informação à Corregedoria Geral de Justiça competente. 

§ 3º A partir dos dados mencionados no caput, os Registradores de Imóveis
publicarão a Base Nacional de Transferências Imobiliárias, contendo dados detalhados
dos imóveis e negócios translativos da propriedade imobiliária, tais como preço, data,
valor de referência para o imposto de transmissão, entre outros. 

  
Art. 37. Os Oficiais de Registro de Imóveis receberão dos tabeliães, das

companhias de habitação integrantes da administração pública e agentes financeiros
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autorizados pelo Banco Central do Brasil no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), extratos de escrituras públicas,
instrumentos particulares com efeitos de escritura pública, cédulas de crédito em geral,
autorizações para cancelamentos de garantias e outros títulos que sejam apresentados
sob a forma de documento eletrônico estruturado, conforme padrão predominante
adotado e definido pelas entidades representativas dos Registradores de Imóveis. 

§ 1º Os Oficiais de Registro de Imóveis também receberão extratos dos títulos em
que se constituírem garantias em favor Sociedades de Crédito Direto (SDC) e de
Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) ou, nos casos de promessa de compra e
venda regida pelo art. 1.417 do Código Civil ou de alienação fiduciária regida pela Lei
9514/97, formalizados por incorporadoras ou loteadoras. 

§ 2º O disposto no caput se aplica às as cédulas de crédito rural, cédulas de crédito
industrial, cédulas de produto rural, letra de crédito imobiliário, cédulas de crédito
imobiliário ou respectivo termo de emissão. 

§ 3º O extrato mencionado no artigo anterior, para ser recepcionado, deverá ser
assinado eletronicamente pelo representante legal do credor e conter declaração de que
seus dados correspondem ao original em seu poder. 

§ 4º Para fins de apresentação eletrônica aos Registros de Imóveis e respectivo
procedimento registral, o extrato substitui o contrato. 

§ 5º Junto à apresentação eletrônica do extrato para fins de registro, os
interessados poderão, a seu critério, solicitar o arquivamento da íntegra do instrumento
contratual que lhe deu origem, enviado mediante arquivo eletrônico do tipo PDF/A e
declaração de que corresponde ao original firmado pelas partes. 

§ 6º A informação, no extrato, dos impostos pagos pela transmissão imobiliária, com
indicação do tipo, valor e da data do recolhimento, dispensa a anexação do comprovante,
caso as informações sejam suficientes para que o Registro de Imóveis possa comprovar o
pagamento da guia no sítio eletrônico do respectivo ente público na rede mundial de
computadores. 

§ 7º Caso não seja possível confirmar o pagamento na forma do artigo anterior, os
documentos que acompanharem o extrato e o comprovante de recolhimento do imposto
ou a certidão de quitação deverão ser apresentados em documento nato digital ou
digitalizado, assinados com certificado digital. 

§ 8º Será dispensada a apresentação da escritura de pacto antenupcial, desde que
o regime de bens e os dados de seu registro sejam indicados no extrato, com a
informação sobre a existência ou não de cláusulas especiais. 

§ 9º O título apresentado em documento eletrônico estruturado dispensa a análise,
pelo oficial, de elementos, cláusulas ou condições não constantes das informações do
extrato. 

  
Art. 38. As ordens de indisponibilidades recebidas por meio da Central Nacional de

Indisponibilidades do Brasil - CNIB serão lançadas na matrícula respectiva e na base de
dados da serventia, com o recolhimento das custas e emolumentos postergados ao
momento do cancelamento. 

§1º A ordem de indisponibilidade impede a prática de atos de disposição, divisão ou
oneração voluntários, não obstando atos de transmissão mortis causa, involuntários, atos
coercitivos, de execução ou retificatórios, nem a prática de atos prenotados anteriormente. 

§2º A indisponibilidade dos direitos do devedor fiduciante, os direitos reais,
bloqueios e penhoras, posteriores à constituição da garantia, não obstam a consolidação
da propriedade pelo credor fiduciário e o registro da venda do imóvel para satisfação do
crédito, mas se sub-rogam no direito do fiduciante à percepção do saldo que
eventualmente restar. 
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Art. 39. Admite-se o pagamento dos emolumentos, custas e despesas por meio de

boleto, cartão de débito e de crédito, inclusive mediante parcelamento, a critério do
usuário, caso em que deverão ser acrescidos ao valor devido os custos operacionais
desses meios de pagamento. 
  

Art. 40. No caso de companhias abertas, as certidões de que trata o art. 32, b, da
Lei n. 4.591/64 e art. 18, incisos III, c e IV, a, b e d da Lei n. 6.766/79, podem ser
substituídas por consulta aos informes anuais e trimestrais no sítio da Comissão de
Valores Mobiliários, dispensado o arquivamento. 

Parágrafo único: Quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e o
valor em litígio, a certidão esclarecedora de ação cível ou penal poderá ser substituída por
impressão do andamento do processo digital. 
 
  

Art. 41. As averbações de construção e demolição poderão ser feitas
independentemente de apresentação de certidão negativa de débito relativamente à área
construída ou demolida, desde que haja comunicação, na forma de regulamento da
Receita Federal. 
  

Art. 42. Na forma do § 3º do art. 1º da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, os
atos notariais e de registro poderão ser escriturados, publicados e conservados em meio
eletrônico, desde que observados os requisitos de tecnologia da informação para a
segurança, integridade e disponibilidade de dados e continuidade da atividade, em
especial que: 

I – todos os atos constantes do acervo da Serventia estejam digitalizados,
atualizados e com suas respectivas imagens armazenadas na central de serviços
eletrônicos respectiva, no momento em que se iniciar a escrituração eletrônica; 

II – exista mídia eletrônica de segurança armazenada em local distinto da instalação
da serventia, observada a segurança física e lógica necessária; 

III – o sistema informatizado extrajudicial possua trilha de auditoria própria que
permita a identificação do responsável pela confecção ou modificação dos atos, bem
como da data e hora da sua efetivação, e banco de dados com recurso de trilha de
auditoria ativada; 

IV – as trilhas de auditoria do sistema e do banco de dados estejam reservadas em
backup. 

§ 1º O delegatário comunicará à Corregedoria Geral de Justiça local informando a
data a partir da qual deixará de escriturar os registros em meio físico. 

§ 2º A escrituração eletrônica observará, no que couber, as normas a respeito da
escrituração em meio físico, devendo os atos serem lançados no sistema interno das
serventias pelo delegatário. 

§ 3º Após a escrituração eletrônica, será gerada imagem atualizada do inteiro teor
do ato, a ser encaminhada em até 24 (vinte e quatro) horas à central de serviços
eletrônicos respectiva, com o documento estruturado contendo os atos escriturados de
forma eletrônica. 

§ 4º A escrituração eletrônica sem o cumprimento dos requisitos necessários, ou
sem a correspondente atualização diária à central de serviços eletrônica constitui falta
passível de aplicação das penalidades previstas na Lei n. 8.935/94. 
 
  

CAPÍTULO VI 
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DO ESTATUTO DO ONR 
  

Art. 43. O Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR
deverá ser aprovado pelos oficiais de registros de imóveis de todo o território nacional,
reunidos em assembleia geral. 

Parágrafo Único. A assembleia geral de trata este artigo será previamente
convocada pela entidade representativa dos oficiais de registro de imóveis, de caráter
nacional, apontada por manifestação da maioria das centrais estaduais de registro de
imóveis ou associações de registradores de imóveis de âmbito estadual, alcançando os
filiados e não filiados, devendo ser realizada no prazo de 30 dias da convocação, sob
supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. 
 
  

Art. 44. O Estatuto do ONR deverá observar as seguintes diretrizes: 
I – A pessoa jurídica, constituída exclusivamente pelos oficiais de registros de

imóveis ou suas entidades representativas, na forma prevista no art. 44 do Código Civil na
modalidade de entidade civil sem fins lucrativos, deverá ser mantida e administrada
conforme deliberação da assembleia geral dos oficiais de registro de imóveis, somente
podendo fazer parte de seu quadro diretivo os delegatários que estejam em pleno
exercício da atividade; 

II – Deverá constar dentre as atribuições do ONR: 
a) implantação e coordenação do SREI, visando o seu funcionamento uniforme,

apoiando os oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com a Corregedoria
Nacional de Justiça e as Corregedorias-Gerais de Justiça; 

b) implantação e operação do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -
SAEC, como previsto em Recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça, com a
finalidade de prestar serviços e criar opção de acesso remoto aos serviços prestados
pelas unidades registrais de todo País em um único ponto na Internet; 

c) coordenação e monitoramento das operações das centrais de serviços
eletrônicos compartilhados, através do SAEC, para garantir a interoperabilidade dos
sistemas e a universalização do acesso às informações e aos serviços eletrônicos; 

d) edição de instruções técnicas de normalização aplicáveis ao SREI para propiciar
a operação segura do sistema, a interoperabilidade de dados e documentos e a
longevidade de arquivos eletrônicos, como também a adaptação eletrônica dos requisitos
jurídico-formais implicados nos serviços, visando garantir a autenticidade e segurança das
operações realizadas com documentos informáticos, sob supervisão da Corregedoria
Nacional de Justiça; 

e) fornecimento de elementos aos órgãos públicos competentes para auxiliar a
instrução de processos que visam o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro,
à identificação e à indisponibilidade de ativos de origem ilícita; 

f) viabilização de consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário,
ao acesso às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis; 

g) formulação de indicadores de eficiência e implementação de sistemas em apoio
às atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça,
que permitam inspeções remotas das serventias. 

III – Deverá constar previsão de observância: 
a) dos princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse
público, realizando e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações necessárias ao
desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral. 

b) das normas que regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e
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fiscal, bem como a proteção de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas,
além das disposições legais e regulamentares. 

c) do cumprimento das leis, regulamentos, normas externas e internas, convênios e
contratos, notadamente as normas editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, seu
agente regulador, como previsto no art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017. 

d) da proibição de obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens individuais por
seus gestores em decorrência da participação em processos decisórios. 
  

Art. 45. O Estatuto aprovado pela Assembleia-Geral e suas posteriores
modificações deverão ser submetidos à Corregedoria Nacional de Justiça para
homologação no exercício de sua função de agente regulador. 

  
CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
  

Art. 46. Aos ofícios de registro de imóveis é vedado: 
I – recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais ou

de entrega; 
II – postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites que

não sejam os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados ou do
SAEC; 

III – prestar os serviços eletrônicos referidos neste provimento, diretamente ou por
terceiros, fora do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 
  

Art. 47. As Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal
fiscalizarão a efetiva vinculação dos oficiais de r6gistro de imóveis ao SREI e a
observância das normas previstas neste provimento, expedindo as normas
complementares que se fizerem necessárias, bem como deverão promover a revogação
das normas locais que contrariarem as regras e diretrizes constantes do presente
provimento. 
  

Art. 48. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb
serão feitos pelos oficiais de registro de imóveis preferencialmente por meio eletrônico, na
forma de regulamento próprio. 
  

Art. 49. O SREI deverá ser implantado pelo ONR até 2 de março de 2020. 
  

Art. 50. Fica revogado o Provimento n. 47 de 18 de junho de 2015. 
  

Art. 51. Este provimento entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. 
  

  
MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

Corregedor Nacional de Justiça 
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Conselho Nacional de Justiça 
 

 
 

EMENTA  

  

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA NACIONAL

DE JUSTIÇA. CÓDIGO NACIONAL DE MATRÍCULAS – CNM. SISTEMA DE

REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. SERVIÇO DE ATENDIMENTO

ELETRÔNICO COMPARTILHADO – SAEC. ACESSO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA FEDERAL ÀS INFORMAÇÕES DO SREI. DIRETRIZES PARA O

ESTATUTO DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO

ELETRÔNICO – ONR. 
  

1. O Conselheiro pode submeter para deliberação direta do Plenário, nos termos do

art. 25, III, do RICNJ, as matérias de sua relatoria.  

  

2. Provimento que regulamenta o Código Nacional de Matrículas – CNM, o Sistema

de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, o Serviço de Atendimento Eletrônico

Compartilhado – SAEC e o acesso da Administração Pública Federal às

informações do SREI e estabelece diretrizes para o estatuto do Operador Nacional

do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

  

Provimento aprovado.   
Z07/S22 

 
 ACÓRDÃO

O Conselho decidiu, por unanimidade: I - incluir em pauta o presente procedimento, nos termos
do § 1º do artigo 120 do Regimento Interno; II - após o voto do Conselheiro vistor, aprovar o
provimento, nos termos do voto do Relator, com o encaminhamento das sugestões apresentadas
pelo Conselheiro Mário Guerreiro para estudos. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros
Emmanoel Pereira, Rubens Canuto, Maria Tereza Uille Gomes, Henrique Ávila e, em razão da
vacância do cargo, o representante do Tribunal Regional do Trabalho. Presidiu o julgamento o
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Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18 de dezembro de 2019.

Conselho Nacional de Justiça 

 
 

RELATÓRIO  
  

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, CORREGEDOR
NACIONAL DE JUSTIÇA (Relator):  

  

Cuida-se de pedido de providências instaurado pelo INSTITUTO DE

REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL em desfavor da Corregedoria Nacional de

Justiça, tendo por objeto a criação do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de

Registro Eletrônico – ONR. 

Após a instrução processual, concluiu-se pela necessidade de

estabelecer, por ato normativo regulamentar, as regras de funcionamento do

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, a disciplina jurídica do Código

Nacional de Matrículas, diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema

de Registro Eletrônico – ONR e a forma de acesso ao SREI pelo Sistema Nacional

de Gestão de Informações Territoriais – SINTER, cuja previsão também está

contida na Lei n. 13.465/2017, em seu art. 76, § 7º. 

Foi proferida a decisão Id. 3572699, que adotou redação para o

Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, submetendo-a diretamente à

deliberação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 

É, no essencial, o relatório. 
Z07/S22
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Conselho Nacional de Justiça 
 

 
  

VOTO  
  

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, CORREGEDOR

NACIONAL DE JUSTIÇA (Relator):  

  

Nos termos do art. 25, III, do Regimento Interno do Conselho Nacional

de Justiça, submeto à deliberação do Plenário a proposta de Provimento da

Corregedoria Nacional de Justiça adotada na decisão Id. 3572699, nos termos da

fundamentação constante daquela decisão, que passo a transcrever: 

  

“O objeto do presente feito administrativo é a regulamentação das regras de

funcionamento e dos procedimentos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, bem

como sua operação pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

Tal regulamentação deve ser realizada mediante edição de norma da Corregedoria

Nacional de Justiça estabelecendo as regras pertinentes com observância da Lei n. 13.465/2017. 

É necessário ressaltar que, desde a promulgação da Lei n. 11.977, de 7 de julho de

2009, há previsão de instituição do sistema de registro eletrônico para os serviços de registros

públicos em forma geral (art. 37). 

Posteriormente, foi editada a Lei n. 13.465/2017, prevendo especificamente um

sistema de registro eletrônico de imóveis, in verbis: 

Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será implementado e

operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis (ONR). 

  

§ 1º O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão

feitos preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei nº

11.977, de 7 de julho de 2009. 

  

§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins
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lucrativos. 

  

§ 3º (VETADO). 

  

§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça

exercer a função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu

estatuto. 

  

§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal

integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 

  

§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário,

ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público, aos entes públicos previstos nos

regimentos de custas e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos

órgãos encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária e

recuperação de ativos. 

  

§ 7º A administração pública federal acessará as informações do SREI por meio do

Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), na forma de

regulamento. 

  

§ 8º (VETADO). 

  

Em consequência do regramento legal, pode-se concluir que a implantação do

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI exige da Serventia de Registro de Imóveis a

geração dos livros de controle em formato eletrônico, possibilitando a realização do registro

eletrônico e o oferecimento de serviços eletrônicos. 

O sistema de registro eletrônico aumentará o nível de automação dos processos das

serventias de registro imobiliário, bem como otimizará a troca de informações com outras

entidades públicas, como o Ministério Público, a Receita Federal, as prefeituras municipais e o

Poder Judiciário. 

Ressalte-se, por oportuno, que o Brasil ocupa o 109º lugar no ranking do relatório

Doing Business 2019 do Banco Mundial, em que se compara e se classifica a economia de 190

países pela facilidade para fazer negócios. 

Quanto ao Registro de Propriedades, nossa classificação é 137º lugar em 190

países¹. 

Resta evidente que o Brasil precisa alcançar melhores patamares de eficiência na

gestão do Registro de Imóveis, retirando-o do chamado “fosso digital”. 

Para dar concretude à inovação legal, há necessidade de estabelecer, por ato

normativo regulamentar, as regras de funcionamento do Sistema de Registro Eletrônico de

Imóveis - SREI, a disciplina jurídica do Código Nacional de Matrículas, diretrizes para o estatuto

do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e a forma de acesso ao SREI
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pelo Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER, cuja previsão também

está contida na Lei n. 13.465/2017 em seu art. 76, § 7º. 

  

a) O Código Nacional de Matrículas. 

  

Pressuposto para o funcionamento do SREI é a regulamentação precisa do Código

Nacional de Matrículas – CNM, “que corresponde à numeração única de matrículas imobiliárias

em âmbito nacional”, nos termos do art. 235-A da Lei de Registros Públicos, com a redação dada

pela Lei n. 13.465/2017. 

O Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, relativamente ao Código

Nacional de Matrículas – CNM, que está para ser editado conforme instrução processual

realizada no âmbito do Pedido de Providências n. 0008583-08.2017.00.0000, está sendo

incorporado e consolidado no texto do provimento adotado nesta decisão, ante a adequação e

proximidade dos temas, justificando a reunião das regras regulamentares em um só ato

normativo. 

  

Os fundamentos para a adoção do CNM na forma apresentada no presente

provimento consolidado estão consignados no referido PP n. 0008583-08.2017.00.0000. 

  

b) O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI 

  

Como já ressaltado, o art. 37 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, previu o

registro eletrônico para os serviços de registros públicos em geral. 

Para orientar as Corregedorias-Gerais de Justiça quanto à implantação do registro

eletrônico de imóveis pelas serventias e pelas centrais eletrônicas, a Corregedoria Nacional de

Justiça editou a Recomendação n. 14, de 2 de julho de 2014, divulgando a especificação do

modelo de sistema digital a ser utilizado pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. 

Posteriormente, foi editado o Provimento n. 47 de 18/6/2015, que estabeleceu as

diretrizes gerais para a implantação do sistema de registro eletrônico de imóveis por todos os

oficiais de registro de imóveis. 

Verifica-se, outrossim, que o registro eletrônico de imóveis já possuía, antes da

edição da Lei n. 13.465/2017, todos os parâmetros e requisitos definidos em norma específica

para o seu funcionamento. 

Em outras palavras, pode-se afirmar que já existe modelo de sistema digital

aprovado pela Corregedoria Nacional de Justiça para a implementação do SREI. 

Com a edição da Lei n. 13.465/2017, houve inovação da ordem jurídica para

estabelecer que o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI será implementado e

operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de

Imóveis – ONR. 

A Lei n. 13.465/2017 trouxe mais um avanço complementando as normas vigentes

sobre o SREI e consolidando um sistema que já estava em construção. 

O SREI continua tendo a finalidade de integrar as unidades registrais e suas bases
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de dados, sob acompanhamento, regulação normativa e fiscalização da Corregedoria Nacional de

Justiça. 

O SREI foi concebido para ser um repositório eletrônico de dados relativos aos

serviços de registro imobiliário de caráter nacional. 

Tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário e

a adoção de governança corporativa para os registros de imóveis, sendo instrumento jurídico

adequado para dar cumprimento ao comando legal contido no art. 37 da Lei n. 11.977, de 2009,

integrando o registro imobiliário eletrônico em todo o território nacional. 

Este sistema eletrônico deve garantir a segurança da informação e a continuidade

da prestação do serviço público, observando sempre os padrões técnicos, critérios legais e

regulamentares, promovendo a interconexão das unidades de registro de imóveis. 

Na interligação de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o novo

sistema eletrônico prevê a interoperabilidade das bases de dados, uma vez que tais dados

permanecem nas serventias de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos

oficiais, que também respondem pela sua ordem e conservação (art. 24 da Lei n. 6.015/1973 e

art. 46 da Lei n. 8.935/1994). 

Quanto às próprias serventias, a adoção do sistema registral imobiliário eletrônico

viabilizará a utilização das novas tecnologias de informação e de comunicação para informatizar

os procedimentos internos operacionais e de gestão, possibilitando maior eficiência na prestação

dos serviços com base em tecnologia aplicada, redução de custos e prazos. Além disso, deve

contribuir para o aperfeiçoamento da prestação do serviço de registro de imóveis em âmbito

nacional, com segurança e celeridade, melhorando a prestação do serviço público à população. 

Quanto à Administração Pública, o SREI permitirá o intercâmbio de informações e

dados entre as serventias, o Poder Judiciário e outros órgãos públicos que necessitam de

informações sobre os imóveis e seus proprietários. 

Quanto aos cidadãos e empresas, o sistema eletrônico imobiliário permitirá a

protocolização eletrônica de títulos, a requisição e o recebimento de informações e certidões,

aprimorando a qualidade e a eficiência do serviço público, que continuará a ser prestado por

delegação a pessoas físicas mediante concurso público de provas e títulos. 

Em suma, o SREI deve conter ferramentas que permitem a conexão dos

registradores entre si, com o Poder Judiciário, entes da Administração Pública e demais usuários

dos serviços registrais, bem como adotará e disseminará padrões de referência e terminologias

no âmbito do próprio SREI, que viabilizam o Intercâmbio Eletrônico de Dados (Electronic Data

Interchange - EDI) e a portabilidade de sistemas, prestando eficientes e ágeis serviços eletrônicos

aos cidadãos e empresas. 

Por se constituir em um sistema e com objetivo de cumprir seus objetivos, o Sistema

de Registro de Eletrônico de Imóveis (SREI) possui como integrantes: 

a) todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal e dos

Territórios (art. 2º, Provimento n. 47/2015); 

b) o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -  SAEC, de âmbito nacional

(Recomendação n. 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça); 

c) as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos
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oficiais de registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato normativo da

Corregedoria-Geral de Justiça local (art. 3º, Provimento n. 47/2015) 

A Lei n. 13.465/2017 estabeleceu em seu art. 76, § 5º, que todas as unidades de

registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal devem integrar o Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis (SREI), vinculando-se ao ONR. 

Ressalte-se que, na vinculação das unidades ao ONR, deve ser observado todo o

ordenamento jurídico vigente, mantendo-se, em sua integridade, o modelo constitucional de

serviço público exercido em caráter privado por delegação administrativa. 

Devem ser observadas especialmente as normas relativas aos dados das

serventias, como previsto no art. 24 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e no art. 46 da

Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994. Os dados da serventia permanecem sob a guarda,

conservação e responsabilidade do respectivo titular ou responsável pelo expediente. 

Considerando este contexto normativo, constitucional e infraconstitucional, está

sendo apresentada uma nova redação para as normas veiculadas pelo atual Provimento n. 47 de

18/6/2015, consolidando-as neste novo ato normativo, bem como as adaptando aos comandos da

Lei n. 13.465/2017. 

  

c) Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR 

  

Quanto ao ONR, deve ser analisada preliminarmente a tese invocada pela

Procuradoria-Geral da República, que sustenta a inconstitucionalidade da Lei n. 13.465/2017 por

vício de iniciativa e material. 

A jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça é firme no sentido de que este

Conselho não possui atribuição de declarar a inconstitucionalidade de normas federais ou

estaduais. 

Também nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: MS n.

32582 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO; ADI 466/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; MS n.

24.138-MC/DF, Min. NÉRI DA SILVEIRA. 

Por tais fundamentos, não conheço da arguição de inconstitucionalidade

apresentada pela Procuradoria-Geral da República, rejeitando a preliminar apresentada. 

Cabe à Corregedoria Nacional de Justiça tão somente dar concretude à norma legal

vigente no ordenamento jurídico. 

Dessa forma, prossigo na análise e regulamentação do tema. 

O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR foi instituído por lei,

estando, porém, sob controle e fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, por força das

normas constitucionais e por expressa determinação do art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017. 

Neste contexto constitucional e legal, verifica-se que o exercício da atividade do

ONR não se dará a título meramente privado, embora deva assumir a forma jurídica de entidade

civil sem fins lucrativos, previsto no art. 44 do Código Civil, diante da norma expressa do art. 76, §

2º, da Lei n. 13.465/2017. 

Ressalte-se que a função normativa, fiscalizadora das atividades registrais, e a

orientação quanto aos aspectos operacionais do SREI continuam sob responsabilidade do
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Conselho Nacional de Justiça e das Corregedorias locais. 

É premissa básica para a configuração da constituição e para definição das

atribuições do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR que a manutenção

dos livros e a sua escrituração, seja em meio físico ou eletrônico, continue sendo preservada

como uma atribuição exclusiva dos Oficiais de Registro. 

Assim, caberá ao ONR tão somente a implementação e a gerência operacional do

SREI, bem como sua administração interna como pessoa jurídica de direito privado. 

Em outras palavras, o ONR coordenará o SREI e, além disso, deve atuar de forma

semelhante às atuais centrais estaduais, funcionando como uma espécie de gestor da central

nacional (SAEC – Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado) e coordenador das centrais

estaduais, distribuindo as informações fornecidas pelos Oficiais de Registro, mediante a utilização

de dados que eles produzem, tratam e custodiam. 

Ressalto que atualmente cada central estadual tem o seu próprio endereço na

internet. Além disso, os dados e serviços prestados não são sequer interoperáveis. 

Neste contexto fático, há necessidade de construção de uma rede em que estejam

interconectadas todas as unidades registrais do País, prestando-se serviços registrais on-line,

com infraestrutura de apoio às serventias. 

Aos Oficiais de Registro cabe a efetiva prestação do serviço delegado, que se dá na

esfera estadual ou distrital, sem retirada da sua independência funcional. 

Como bem ressaltado pela Corregedoria-Geral do Estado da Paraíba (id 3551559),

o “Operador Nacional de Registro não desempenhará atividades próprias e exclusivas de

registradores, não sendo órgão substituto de cartório de registro imobiliário, muito menos

exercerá a atividade-fim dos respectivos delegatários. A finalidade é propiciar a interconexão das

unidades de registro, buscando a eliminação ou diminuição das assimetrias na prestação desse

serviço público delegado. Entende-se que o ONR não suprimirá o exercício da delegação

cartorária e nem assumirá as atribuições locais das centrais dos serviços eletrônicos

compartilhados, já funcionando em diversos Estados.” 

Na mesma linha de compreensão apresentada pela Corregedoria-Geral de Justiça

do Maranhão, entendo que o ONR deve coordenar o registro eletrônico entre as diversas centrais

eletrônicas criadas em cumprimento ao Provimento n. 47/2015 do CNJ (art. 3º, §§ 2º e 3º),

permitindo a alimentação direta pelo delegatário ou responsável pelo serviço como ocorre, por

exemplo, com o CENPROT em relação aos registradores de protestos (Provimento n. 87, de 11

de setembro de 2019). 

Nesta linha de atuação, verifica-se que não é atribuição do ONR a criação de uma

infraestrutura para armazenagem de dados, pois estes devem permanecer nas serventias de

origem, sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais que respondem pela sua ordem e

conservação (art. 24 da Lei nº. 6.015/1973 e art. 46 da Lei n. 8.935/1994). 

Observando tais princípios, o provimento que está sendo editado estabelece

somente diretrizes básicas que deverão nortear a edição do Estatuto do ONR pela assembleia

geral dos oficiais de registro de imóveis de todo o País, que é o órgão competente para tanto. 

Isso porque, sendo o ONR uma entidade civil sem fins lucrativos, à qual devem se

vincular todos os oficiais de registro de imóveis do País, somente os delegatários são possuidores
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de legitimidade para aprovar um estatuto, que deve ser submetido à homologação da

Corregedoria Nacional de Justiça, por ser o órgão regulador do ONR, por expressa disposição

legal. 

Estão sendo estabelecidas as seguintes atribuições básicas do ONR para orientar a

edição do estatuto pela assembleia geral dos registradores: 

a) implantar e coordenar a operação do SREI, em todo o território nacional,

apoiando os oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com as Corregedorias-

Gerais de Justiça e a Corregedoria Nacional de Justiça; 

b) sugerir à Corregedoria Nacional de Justiça a edição de instruções técnicas de

normalização aplicáveis ao SREI para propiciar a operação segura do sistema, a

interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos, como

também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços, visando

garantir a autenticidade e segurança das operações realizadas com documentos eletrônicos; 

c) implantar e operar o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC,

como previsto na Recomendação n. 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, com a

finalidade de prestar serviços e criar opção de acesso aos serviços prestados pelas unidades

registrais de todo o País em um único ponto na Internet, com os parâmetros definidos na citada

recomendação; 

d) promover a interoperabilidade de sistemas com as centrais de serviços

eletrônicos compartilhados dos estados e do Distrito Federal e as interligações relativas ao SREI

com entes públicos nacionais e estrangeiros; 

e) formular indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às atividades

das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça que permitam

inspeções remotas das serventias; 

f) estruturar a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de Gestão de

Informações Territoriais - SINTER; 

g) fornecer elementos para auxiliar a instrução de processos que visam o combate

ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à identificação e à indisponibilidade de ativos de

origem ilícita; 

h) viabilizar a consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário, ao

acesso às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis. 

No desempenho de suas atividades, o ONR deverá observar as normas que regem

o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e fiscal, bem como a proteção de dados

pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, além das disposições legais e

regulamentares. 

O ONR deverá observar, ainda, os princípios da legalidade, integridade,

impessoalidade, moralidade, publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade,

motivação e interesse público, realizando e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações

necessárias ao desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral. 

Por fim, destaca-se que a administração deverá zelar pelo cumprimento das leis,

regulamentos, normas externas e internas, convênios e contratos, bem como coibir a obtenção de

quaisquer benefícios ou vantagens individuais de seus gestores em decorrência da participação
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em processos decisórios. 

  

  

d)Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER 

A Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, estabeleceu em seu art. 41: 

Art. 41. A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o

art. 37, os serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder Judiciário e ao Poder

Executivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes de seus

bancos de dados, conforme regulamento. (Redação dada pela Lei n. 13.097, de 2015) 

Para o acesso da Administração Pública Federal às informações do Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, o art. 76, § 7º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que tal

acesso se operacionalizará através do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais –

SINTER. 

O SINTER foi instituído pelo Decreto n. 8.764, de 10 de maio de 2016, constituindo-

se em uma ferramenta de gestão pública que deve integrar, em um banco de dados espaciais, o

fluxo dinâmico de dados jurídicos produzidos pelos serviços de registros públicos ao fluxo de

dados fiscais, cadastrais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais produzidos pela União, pelos

estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios (art. 1º). 

O Manual Operacional do SINTER, em sua versão 1.0,  foi apresentado pela

Receita Federal do Brasil nos autos do Pedido de Providências n. 0005650-96.2016.2.00.0000,

que também tramita perante esta Corregedoria Nacional de Justiça. 

No id 2317111 daquele feito administrativo foram anexadas todas as atas das

reuniões realizadas pelo comitê gestor, com a resposta às impugnações apresentadas pelo IRIB

e com a aprovação da versão do Manual Operacional a ser adotado para o SINTER. 

Ressalte-se que o SINTER é administrado pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil, a quem compete elaborar, manter e publicar o Manual Operacional, observado o disposto

nas resoluções emitidas pelos comitês temáticos, celebrando convênios para intercâmbio de

dados cadastrais, fiscais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais entre a União, os estados, o

Distrito Federal e os municípios, obedecido um padrão de interoperabilidade. 

O decreto regulamentador estabelece que o SINTER deve agregar informações

registrais, cadastrais, fiscais e geoespaciais provenientes de órgãos e entidades da administração

pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos serviços

de registros públicos e de pessoas jurídicas de direito privado. 

Para os registradores de imóveis e notários, o referido decreto federal previu que o

sistema de informações territoriais disponibilizará acesso à ferramenta gráfica de visualização dos

polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens georreferenciadas, o que lhes permitirá

obter informações cadastrais e geoespaciais de interesse para os atos praticados em suas

serventias. 

Assim sendo, verifico que eventuais adequações do Manual Operacional do SINTER

ao ato normativo que está sendo editado neste processo administrativo devem ser objeto de

análise pelo comitê gestor do SINTER, órgão competente para tal desiderato. 

As adequações a serem feitas no Manual Operacional devem visar a harmonia e
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operacionalidade do SINTER com todo o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 

Destaco que o referido comitê encontra-se formado, contando inclusive com

representantes dos registradores, dos oficiais de notas e da Corregedoria Nacional, conforme

consta do Pedido de Providência n. 0005650-96.2016.2.00.0000. 

Após realizadas as adequações, deverá o Manual Operacional do SINTER relativo

ao registro imobiliário ser submetido ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça para sua

homologação, de modo a tornar obrigatória a sua observância pelas serventias extrajudiciais de

registro de imóveis. 

Prosseguindo na análise das questões postas neste processo administrativo, verifico

que o modelo normativo adotado no provimento supera todas as críticas e alegações de

inconstitucionalidades e ilegalidades apresentadas à proposta de estatuto do ONR que foi

oferecida como sugestão pela parte requerente. Naquela proposta, o estatuto do ONR já era

submetido à homologação. 

Optou-se por modelo diverso de elaboração do estatuto, qual seja, através de

assembleia geral, formada por todos os oficiais de registro de imóveis do País. O estatuto que for

aprovado será submetido à posterior homologação desta Corregedoria. 

Diante dos fundamentos ora explicitados e diante do texto legal que atribuiu à

Corregedoria Nacional de Justiça a competência para regulamentar o Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis - SREI e as normas relativas ao Operador Nacional do Sistema de Registro

Eletrônico - ONR e considerando todas as manifestações, sugestões e ponderações

apresentadas pelos tribunais de justiça e pelas associações representativas dos delegatários

registradores, que foram ouvidas previamente, aprovo o seguinte provimento, acompanhado de

suas justificativas: 

  

“PROVIMENTO  xx, de xx de xxxx de 2019 

  

Regulamenta o Código Nacional de Matrículas - CNM, o Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis - SREI, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o

acesso da Administração Pública Federal às informações do SREI e estabelece diretrizes para o

estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições

constitucionais, legais e regimentais; 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário

dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal de 1988); 

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços

extrajudiciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir

provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços

extrajudiciais (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça); 

CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento dos serviços

extrajudiciais nos Estados e no Distrito Federal para proporcionar a melhor prestação de serviço

ao cidadão; 
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CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência,

da continuidade do serviço público e da segurança jurídica; 

CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os

ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral,

para maior eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço público; 

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário regulamentar o registro público

eletrônico previsto nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009; 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Nacional de Justiça estabelecer

diretrizes para a implantação do registro eletrônico de imóveis em todo o território nacional,

expedindo atos normativos e recomendações destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos

serviços de registro; 

CONSIDERANDO que a adoção do Código Nacional de Matrícula Imobiliária (CNM)

é uma forma de simplificar o acesso ao registro, corroborando com a concentração de atos, na

forma prevista no art. 60 da Lei n. 13.097, de 19/1/2015; 

CONSIDERANDO a competência dada à Corregedoria Nacional de Justiça pelo art.

235-A da Lei n. 6.015/1973, com a redação dada pela Lei n. 13.465/2017, para regulamentar as

características e a forma de implementação do Código Nacional de Matrícula (CNM); 

CONSIDERANDO as normas previstas no art. 76 da Lei n. 13.465, de 11 de julho de

2017, que instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; 

CONSIDERANDO que os estudos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça

para especificação da arquitetura geral do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI

foram divulgados pela Recomendação CNJ n. 14 de 2 de julho de 2014; 

  

CONSIDERANDO que nos estudos divulgados pela Recomendação CNJ n. 14/2014

já havia previsão de identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, que

funcionará como chave primária, sendo referência única para acesso às matrículas que

permanecem sediadas, mantidas e custodiadas em cada uma das unidades de registro de

imóveis do País (arts. 22 a 26 da Lei n. 6.015/1973, c/c o art. 46 da Lei n. 8.935/1994); 

CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Nacional de Justiça exercer a função de

agente regulador do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e zelar pelo

cumprimento de seu estatuto (art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017); 

CONSIDERANDO as normas do Provimento n. 47, de 19 de junho de 2015, que

determinou a criação de centrais de serviços eletrônicos compartilhados de registros de imóveis

mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local; 

CONSIDERANDO que compete às Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados e

do Distrito Federal e dos Territórios, no âmbito de suas atribuições, estabelecer normas técnicas

específicas para a concreta prestação dos serviços registrais em meios eletrônicos; 

CONSIDERANDO que o acesso da Administração Pública Federal às informações

do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, como previsto pelo art. 76, § 7º, da Lei n.

13.465/2017, se operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão de Informações

Territoriais – SINTER; 

CONSIDERANDO que o art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que a
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Corregedoria Nacional de Justiça exercerá a função de agente regulador do Operador Nacional

do Sistema de Registro Eletrônico – ONR e que zelará pelo cumprimento de seu estatuto, 

  

RESOLVE: 

CAPÍTULO – I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 1º O Código Nacional de Matrículas - CNM, previsto no art. 235-A da Lei n.

6.015/1973, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei n.

13.465/2017, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da

Administração Pública Federal às informações do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –

SREI  e o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR deverão

observar as normas previstas neste provimento, que deve ser complementado, no que couber,

pelas Corregedorias-Gerais de Justiça, observadas as peculiaridades locais. 

CAPÍTULO II 

DO CÓDIGO NACIONAL DE MATRÍCULAS 

  

Art. 2º Fica instituído o Código Nacional de Matrícula (CNM), que corresponderá à

numeração única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional e será constituído de 15 (quinze)

dígitos, organizados em 4 (quatro) campos obrigatórios, observada a estrutura

CCCCC.L.NNNNNNN-DD, assim distribuídos: 

  

I – o primeiro campo (CCCCC) será constituído de 5 (cinco) dígitos e identificará o

Código Nacional da Serventia (CNS), atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e

determinará a unidade de registro de imóveis onde o imóvel está registrado; 

  

II – o segundo campo (L), separado do primeiro por um ponto, será constituído de 1

(um) dígito e indicará com o algarismo 2 tratar-se de registro no Livro n. 2 - Registro Geral; 

  

III – o terceiro campo (NNNNNNN), separado do segundo por um ponto, será

constituído de 7 (sete) dígitos e determinará o número de ordem da matrícula no Livro n. 2 a que

se refere o art. 176, inciso II, da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e 

  

IV – o quarto campo (DD), separado do terceiro por um hífen, será constituído de 2

(dois) dígitos e conterá os dígitos verificadores, gerados pela aplicação do algoritmo Módulo 97

Base 10, conforme Norma ISO 7064:2003. 

  

§ 1º Caso o código a que se refere o inciso III do caput seja constituído de menos de

sete dígitos, deverão ser atribuídos zeros à esquerda, até que se complete o número de dígitos

do terceiro campo do CNM. 

  

§ 2º O CNM referente à matrícula encerrada ou cancelada não poderá ser
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reutilizado. 

  

Art. 3º A partir da data de implantação do SREI, os oficiais de registro de imóveis

devem implantar numeração única para as matrículas que forem abertas e renumerar as

matrículas existentes quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de

extração de certidão. 

  

Parágrafo Único. Serão gratuitos o ato de averbação de renumeração das

matrículas existentes, bem como a comunicação da abertura de nova matrícula à serventia

originária, sendo o caso. 

  

Art. 4º O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis e aos usuários mecanismos de geração dos

dígitos verificadores do CNM e de autenticação para verificar sua validade e autenticidade. 

  

Art. 5º A abertura de matrícula decorrente de desmembramento da circunscrição

imobiliária deverá ser comunicada à serventia de origem para a averbação, de ofício, da baixa na

matrícula originária. 

  

Parágrafo Único. Para prevenir duplicidade de matrículas decorrente da ausência de

baixa da matrícula originária relativamente aos desmembramentos de circunscrição imobiliária,

ocorridos anteriormente à edição deste regulamento, deverá a serventia nova comunicar, de

ofício, à serventia de origem a abertura da nova matrícula para fins de baixa da originária, quando

do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de extração de certidão. 

  

 Art. 6º. Aplicam-se aos registros do Livro n. 3 – Registro Auxiliar, no que couber, as

disposições relativas à numeração da matrícula. 

  

 Art. 7º Os casos omissos relativos à implantação do CNM serão submetidos à

Corregedoria-Geral de Justiça competente, que deverá comunicar a decisão à Corregedoria

Nacional de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias. 

  

CAPÍTULO – III 

DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI 

  

 Art. 8º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a

universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa

das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis

previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009. 

  

§ 1º O SREI deve garantir a segurança da informação e a continuidade da prestação

do serviço público de registro de imóveis, observando os padrões técnicos, critérios legais e
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regulamentares, promovendo a interconexão das serventias. 

  

§ 2º Na interconexão de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o

SREI deve prever a interoperabilidade das bases de dados, permanecendo tais dados nas

serventias de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais. 

  

§ 3º São elementos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI: 

  

I – o registro imobiliário eletrônico; 

  

II – os repositórios registrais eletrônicos formados nos ofícios de registro de imóveis

para o acolhimento de dados e para o armazenamento de documentos eletrônicos; 

  

III – os serviços destinados à recepção e ao envio de documentos e títulos em

formato eletrônico para o usuário que fez a opção pelo atendimento remoto, prestados pelo SAEC

e pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados nos estados e no Distrito Federal; 

  

IV – os serviços de expedição de certidões e de informações, em formato eletrônico,

prestados aos usuários presenciais e remotos; 

  

V – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de

registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública. 

  

Art. 9º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e

operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

  

Parágrafo Único. São integrantes do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –

SREI, sob coordenação do ONR: 

  

I - os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal; 

  

II - o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -  SAEC, de âmbito nacional; 

  

III - as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos

oficiais de registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato normativo da

Corregedoria-Geral de Justiça local. 

  

Art.10. Para viabilizar a implantação do registro imobiliário eletrônico, os ofícios de

registro de imóveis deverão adotar os seguintes parâmetros e rotinas operacionais: 

  

I – numeração única de identificação do pedido para o atendimento presencial e

remoto, que identifica a serventia, o tipo de pedido e o número do pedido na própria serventia,
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sem prejuízo às regras de prioridade e precedência existentes na legislação; 

  

II – o processamento do pedido apresentado presencialmente também deve ser

realizado em meio eletrônico, devendo os documentos apresentados serem digitalizados e

assinados no início do processo; 

  

III – estabelecimento da “primeira qualificação eletrônica” com o objetivo de permitir

a migração de um registro de imóvel existente efetuado no livro em papel, seja transcrição ou

matrícula, para o formato de registro eletrônico denominado matrícula eletrônica; 

  

IV – anotação, na matrícula eletrônica, da situação jurídica atualizada do imóvel

(descrição do imóvel, direitos reais sobre o imóvel e restrições existentes) após cada registro e

averbação; 

  

V – utilização de objetos que representam a pessoa física ou jurídica e o imóvel

envolvido na transação imobiliária como alternativa aos indicadores pessoal e real; 

  

VI – registrar os eventos relevantes da operação interna do cartório, considerando

como evento cada interação realizada em decorrência de um pedido, tais como, a entrada do

pedido, entrada do título de suporte, recebimento e devolução de valores, comunicação de

exigências, entrega da certidão, dentre outros; 

  

VII – a matrícula eletrônica deve conter dados estruturados que podem ser extraídos

de forma automatizada, contendo seções relativas aos controles, atos e situação jurídica do

imóvel, constituindo-se em um documento natodigital de conteúdo estruturado. 

  

Parágrafo Único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis mecanismos de geração da numeração única de

identificação do pedido. 

  

Art. 11. Os oficiais de registro de imóveis continuam com a obrigação de manter em

segurança e sob seu exclusivo controle, indefinida e permanentemente, os livros, classificadores,

documentos e dados eletrônicos, respondendo por sua guarda e conservação, inclusive após a

implementação do registro imobiliário eletrônico. 

  

Art. 12. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de registro de imóveis,

ou por eles expedidos, serão assinados com uso de certificado digital, segundo a Infraestrutura

de Chaves Públicas Brasileira – ICP, e observarão a arquitetura dos Padrões de

Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

  

Art. 13. Para a criação, atualização, manutenção e guarda permanente dos

repositórios registrais eletrônicos deverão ser observados: 
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I – a especificação técnica do modelo de sistema digital para implantação de

sistemas de registro de imóveis eletrônico, segundo a Recomendação n. 14, de 2 de julho de

2014, da Corregedoria Nacional de Justiça; 

  

II – as Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos

Permanentes de 2010, baixadas pelo Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, ou outras que a

sucederem; e 

  

III – os atos normativos editados pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelas

Corregedorias-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal. 

  

Art. 14. O SREI deve viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação e de

comunicação, possibilitando a maior eficiência na prestação dos serviços com base em tecnologia

aplicada e redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade do serviço público

prestado ao cidadão usuário. 

Seção I 

 Do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC 

  

Art. 15. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC será

implementado e gerido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

  

Art. 16. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC é destinado ao

atendimento remoto dos usuários de todas as serventias de registro de imóveis do País por meio

da internet, à consolidação de dados estatísticos sobre dados e operação das serventias de

registro de imóveis, bem como ao desenvolvimento de sistemas de apoio e interoperabilidade

com outros sistemas. 

  

Parágrafo Único. O SAEC constitui-se em uma plataforma eletrônica centralizada

que recepciona as solicitações de serviços apresentadas pelos usuários remotos e as distribui às

serventias competentes. 

  

Art. 17. Compete, ainda, ao SAEC: 

  

I - desenvolver indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às

atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça que

permitam inspeções remotas das serventias; 

  

II - estruturar a interconexão do SREI com o SINTER - Sistema Nacional de Gestão

de Informações Territoriais e com outros sistemas públicos nacionais e estrangeiros; 

  

III - promover a interoperabilidade de seus sistemas com as Centrais de Serviços
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Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal. 

  

Art. 18. O SAEC deverá oferecer ao usuário remoto os seguintes serviços

eletrônicos imobiliários a partir de um ponto único de contato na internet: 

  

I – consulta de Informações Públicas como a relação de cartórios, circunscrição,

tabela de custas e outras informações que podem ser disponibilizadas com acesso público e

irrestrito; 

  

II – solicitação de pedido que será protocolado e processado pela serventia

competente, que compreende: 

  

Informação de Registro. 

Emissão de Certidão. 

Exame e Cálculo. 

Registro. 

  

  

III – acompanhamento do estado do pedido já solicitado; 

  

IV – cancelamento do pedido já solicitado, desde que não tenha sido efetivado; 

  

V – regularização do pedido quando há necessidade de alteração ou

complementação de títulos ou pagamentos referentes a pedido solicitado quando permitido pela

legislação; 

  

VI – obtenção dos resultados do pedido, que compreende dentre outros: 

Certidão. 

Nota de Exigência. 

Nota de Exame e Cálculo. 

Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas pelos usuários remotos por meio do

SAEC serão enviadas ao Oficial de Registro de Imóveis competente, que será o único

responsável pelo processamento e atendimento. 

  

Art.19. São classes de pedidos eletrônicos no âmbito do SAEC: 

  

I – Classe Tradicional, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico: 

  

informação de registro que será utilizada para o serviço de informação sobre

situação da matrícula, pacto antenupcial ou outra; 

emissão de certidão que será utilizada para o serviço de emissão de certidão; 

exame e cálculo que serão utilizados para o serviço de exame e cálculo; 
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registro que será utilizada para o serviço de registro. 

II – Classe Ofício, com o tipo de pedido Ofício Eletrônico, que será utilizada para o

serviço de tratamento de ofício eletrônico; 

  

III – Classe Penhora, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico, todos

para serem utilizados no serviço de penhora de imóvel: 

  

consulta de penhora. 

inclusão de penhora. 

exclusão de penhora. 

IV – Classe Indisponibilidade, compreendendo os seguintes tipos de pedido

eletrônico, todos para serem utilizados no serviço de indisponibilidade de bens imóveis: 

  

a) consulta de indisponibilidade. 

  

b) inclusão de indisponibilidade. 

  

c) exclusão de indisponibilidade. 

  

V – Consulta de Inexistência de Propriedade, com o tipo de pedido Consulta de

Inexistência de Propriedade, para ser utilizado no serviço de consulta de inexistência de

propriedade a partir do CPF, notadamente pelos agentes financeiros imobiliários. 

  

Art. 20. O SAEC deverá manter as seguintes bases de dados: 

  

I – Base Estatística contendo os dados estatísticos sobre a operação das serventias

de registro de imóveis, objetivando a consolidação de dados de tais serventias; 

  

II – Base de Indisponibilidade de Bens contendo, de forma atualizada, os pedidos de

indisponibilidade de bens encaminhados às serventias possivelmente relacionadas ao pedido,

possibilitando a consulta quando do exame de um registro; 

  

III – Base de CPF/CNPJ contendo o número do cadastro na Receita Federal do

titular do direito real imobiliário, objetivando a otimização da identificação de propriedade. 

  

Art. 21. Todos os ofícios de registro de imóveis devem possuir um sistema eletrônico

que possibilite realizar interações com o SAEC e com as centrais de serviços eletrônicos

compartilhados para suportar o atendimento aos serviços eletrônicos, bem como o

encaminhamento de estatísticas de operação. 

  

Art. 22. Em todas as operações do SAEC serão obrigatoriamente respeitados os

direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e,
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se houver, dos registros. 

  

Art. 23. O SAEC deve observar os padrões e requisitos de documentos, de conexão

e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da arquitetura dos

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

  

Seção II 

Das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito

Federal 

  

Art. 24. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados são criadas pelos

respectivos oficiais de registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de

Justiça local. 

  

§ 1º Haverá uma única central de serviços eletrônicos compartilhados em cada um

dos Estados e no Distrito Federal; 

  

§ 2º Onde não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços

próprios, o tráfego eletrônico far-se-á mediante central de serviço eletrônico compartilhado que

funcione em outro Estado ou no Distrito Federal ou exclusivamente pelo SAEC. 

  

§ 3º O SAEC exerce a coordenação e o monitoramento das centrais de serviços

eletrônicos compartilhados com a finalidade de universalização do acesso ao tráfego eletrônico e

para que se prestem os mesmos serviços em todo o País, velando pela interoperabilidade do

sistema. 

  

Art. 25. Compete às centrais de serviços eletrônicos compartilhados, em conjunto

com o SAEC e na forma do regulamento do SREI: 

  

I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de

registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; 

  

II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; 

  

III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico. 

  

Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas por meio das centrais de serviços

eletrônicos compartilhados serão enviadas ao ofício de registro de imóveis competente, que é o

único responsável pelo processamento e atendimento. 

  

Art. 26. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados conterão indicadores

somente para os ofícios de registro de imóveis que as integrem. 
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Art. 27. Em todas as operações das centrais de serviços eletrônicos compartilhados

serão respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das

comunicações privadas e, se houver, dos registros. 

  

Parágrafo Único. Deverão ser observados, no âmbito das operações desenvolvidas

pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados, os padrões e requisitos de documentos, de

conexão e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da

arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

  

  

  

CAPÍTULO IV 

 DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SREI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

FEDERAL 

  

Art. 28. O acesso da administração pública federal às informações do Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis – SREI se operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão

de Informações Territoriais – SINTER. 

  

Parágrafo único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

deverá estruturar, através do SAEC, a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de Gestão

de Informações Territoriais (SINTER). 

  

Art. 29. O Manual Operacional do Sistema Nacional de Gestão de Informações

Territoriais - SINTER, submetido ao Conselho Nacional de Justiça para a sua eficácia em face

dos registradores de imóveis e notários, deve objetivar a harmonia e operacionalidade do SINTER

com o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 

  

Parágrafo Único. Deverá ser prevista no Manual Operacional a forma de

disponibilização aos registradores de imóveis e aos notários do acesso à ferramenta gráfica de

visualização dos polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens georreferenciadas, para

permitir-lhes obter informações cadastrais e geoespaciais de interesse para os atos praticados

em suas serventias. 

  

 CAPÍTULO V 

 DO ESTATUTO DO ONR 

  

  

  

Art. 30. O Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

deverá ser aprovado pelos oficiais de registros de imóveis de todo o território nacional, reunidos
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em assembleia geral. 

  

Parágrafo Único. A assembleia geral que trata este artigo será previamente

convocada pelas entidades representativas dos oficiais de registros de imóveis, de caráter

nacional, alcançando os filiados e não filiados, devendo ser realizada no prazo de 30 dias da

convocação, sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. 

  

Art. 31. O Estatuto do ONR deverá observar as seguintes diretrizes: 

  

I – A pessoa jurídica, constituída exclusivamente pelos oficiais de registros de

imóveis, na forma prevista no art. 44 do Código Civil na modalidade de entidade civil sem fins

lucrativos, deverá ser mantida e administrada conforme deliberação da assembleia geral dos

oficiais de registro de imóveis, somente podendo fazer parte de seu quadro diretivo os

delegatários que estejam em pleno exercício da atividade; 

  

II – Deverá constar dentre as atribuições do ONR: 

  

a) implantação e coordenação do SREI, visando o seu funcionamento uniforme,

apoiando os oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com a Corregedoria

Nacional de Justiça e as Corregedorias-Gerais de Justiça; 

  

b) implantação e operação do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -

SAEC, como previsto em Recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça, com a finalidade

de prestar serviços e criar opção de acesso remoto aos serviços prestados pelas unidades

registrais de todo País em um único ponto na Internet; 

  

c) coordenação e monitoramento das operações das centrais de serviços eletrônicos

compartilhados, através do SAEC, para garantir a interoperabilidade dos sistemas e a

universalização do acesso às informações e aos serviços eletrônicos; 

  

d) apresentação de sugestões à Corregedoria Nacional de Justiça para edição de

instruções técnicas de normalização aplicáveis ao SREI para propiciar a operação segura do

sistema, a interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos,

como também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços,

visando garantir a autenticidade e segurança das operações realizadas com documentos

informáticos; 

  

e) fornecimento de elementos aos órgãos públicos competentes para auxiliar a

instrução de processos que visam o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à

identificação e à indisponibilidade de ativos de origem ilícita; 

  

f) viabilização de consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário,
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ao acesso às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis; 

  

g) formulação de indicadores de eficiência e implementação de sistemas em apoio

às atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça, que

permitam inspeções remotas das serventias. 

  

III – Deverá constar previsão de observância: 

  

a) dos princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse

público, realizando e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações necessárias ao

desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral. 

  

b) das normas que regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e

fiscal, bem como a proteção de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, além

das disposições legais e regulamentares. 

  

c) do cumprimento das leis, regulamentos, normas externas e internas, convênios e

contratos, notadamente as normas editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, seu agente

regulador, como previsto no art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017. 

  

d) da proibição de obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens individuais por

seus gestores em decorrência da participação em processos decisórios. 

  

Art. 32. O Estatuto aprovado pela Assembleia-Geral e suas posteriores modificações

deverão ser submetidos à Corregedoria Nacional de Justiça para homologação no exercício de

sua função de agente regulador. 

  

 CAPÍTULO VI 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 33. Aos ofícios de registro de imóveis é vedado: 

  

I – recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais ou

de entrega; 

  

II – postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites que

não sejam os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados ou do SAEC; 

  

III – prestar os serviços eletrônicos referidos neste provimento, diretamente ou por

terceiros, fora do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 
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Art. 34. As Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal

fiscalizarão a efetiva vinculação dos oficiais de registro de imóveis ao SREI e a observância das

normas previstas neste provimento, expedindo as normas complementares que se fizerem

necessárias, bem como deverão promover a revogação das normas locais que contrariarem as

regras e diretrizes constantes do presente provimento. 

  

Art. 35. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb

serão feitos pelos oficiais de registro de imóveis preferencialmente por meio eletrônico, na forma

de regulamento próprio. 

  

Art. 36. O SREI deverá ser implantado pelo ONR até 2 de março de 2020. 

  

Art. 37. Fica revogado o Provimento n. 47 de 18 de junho de 2015. 

  

Art. 38. Este provimento entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. 

  

Invocando os fundamentos constantes da decisão transcrita, submeto à

deliberação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça a proposta de Provimento

apresentada, votando pela sua aprovação.  

É como penso. É como voto. 

  

    
MINISTRO HUMBERTO MARTINS  

Corregedor Nacional de Justiça  
 

  
Z07/S22
 

Conselho Nacional de Justiça 

 
 

VOTO-VISTA 

 
 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
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Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Instituto de

Registro Imobiliários do Brasil, por meio do qual submete à Corregedoria Nacional de

Justiça o Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico (ONR), para

aprovação. 
 

Após a regular tramitação do feito, foi apresentada proposta de

provimento que “Regulamenta o Código Nacional de Matrículas - CNM, o Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, o Serviço de Atendimento Eletrônico

Compartilhado – SAEC, o acesso da Administração Pública Federal às informações do

SREI e estabelece diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema de

Registro Eletrônico – ONR”. 
 

 
 

É o breve relato. 
 

 
 

Após solicitação do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria-

Geral da Presidência da República, e indicação de Sua Excelência o Presidente deste

Conselho Nacional de Justiça, este Conselheiro foi designado para coordenar o grupo de

trabalho interdisciplinar para identificação de ações de melhoria do ambiente de negócios

do Brasil no que diz respeito ao Registro de Propriedades, um dos indicadores avaliados

pelo relatório Doing Business, do Banco Mundial. 
 

O Relatório avalia a qualidade do ambiente de negócios em 190

economias e é referência indiscutível para a consideração de condições

macroeconômicas das nações e tomada de decisões de investimento. Para a atribuição

do grau brasileiro, são avaliadas as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 
 

Compõem o grupo interdisciplinar de trabalho representantes da

Secretaria Especial de Modernização do Estado - SEME, subordinada ao Ministro de

Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, bem como dos
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Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, dos Tribunais de Justiça, dos Notários e

Oficiais de Registro de Imóveis.  
 

Como bem ressaltado no voto de Sua Excelência o Corregedor

Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, o Brasil ocupa o 109º lugar no ranking do

relatório Doing Business 2019. No recém divulgado relatório 2020, o indicador Registro de

Propriedades obteve ligeira melhora, porém ainda figura na 133ª classificação, dentre 190

economias. Como apontado pela relatoria, resta evidente que o Brasil precisa alcançar

melhores patamares de eficiência na gestão do Registro de Imóveis, com o que o Sistema

de Registro de Imóveis Eletrônico poderá colaborar decisivamente. 
 

Para a avaliação do ambiente de negócios a respeito do Registro de

Propriedades, o Banco Mundial examina o tempo, o custo e o número de procedimentos

envolvidos no registro da compra e venda pura e simples de uma típica propriedade que

poderia abrigar um estabelecimento empresarial, além de questões atinentes à qualidade

da administração fundiária e à sua transparência. 
 

Destacou ainda o Voto de Sua Excelência que a adoção do sistema

eletrônico, com utilização de novas tecnologias de informação, possibilitará a redução de

custos e prazos, que são importantes métricas para a avaliação internacional. 
 

Solicitei vista dos autos para acrescentar, justamente, as propostas de

modernização resultantes dos estudos do grupo de trabalho interdisciplinar, com vistas à

melhoria do ambiente de negócios no que tange ao Registro de Propriedades. São

medidas direcionadas a atender às reformas demandadas pelo Banco Mundial e

relevantes porque possibilitam a melhora da nota do Brasil já na próxima avaliação, que

se encerra em maio de 2020. 
 

São as seguintes: 
 

1) Redução de prazos para o registro de compra e venda pura e simples, emissão

de certidões e averbação de construção.   
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A avaliação do Banco Mundial leva em conta o registro da compra e

venda de propriedade apta a sediar típico estabelecimento empresarial. São pressupostos

da avaliação internacional a inexistência de ônus sobre o imóvel e de cláusulas especiais.

Pressupõe-se ainda que foram previamente atendidos todos os requisitos legais para o

registro.  
 

Trata-se, como se vê, de ato que figura entre os de maior

simplicidade, razão por que, considerando as premissas elencadas, é passível de ser

realizado em prazos bastante inferiores ao prazo máximo de 30 dias previsto para os

títulos em geral. 
 

Além disso, com o advento dos meios informáticos, a emissão de

certidões em que o interessado fornece o número da matrícula imobiliária dispensa a

busca no arquivo da serventia, de forma que é possível o atendimento da solicitação no

mesmo dia, senão de forma imediata, para poupar o cidadão de novo comparecimento ao

registro imobiliário, acaso solicitada presencialmente. 
 

Também é analisado pelo Banco Mundial o tempo despendido na

averbação da construção de um galpão destinado a sediar as atividades empresariais,

motivo pelo qual se propõe ainda a redução deste prazo de registro, igualmente por ser

ato de menor complexidade e que pode ser atendido em prazos inferiores ao máximo

previsto na legislação para os títulos de maior complexidade. 
 

 
 

2) Recepção de dados estruturados  
 

As informações constantes das escrituras e contratos levados a

registro na maior parte das vezes já constam de bases de dados estruturadas produzidas

pelos tabeliães ou pelas instituições do sistema financeiro nacional. Assim, é medida de

eficiência, a possibilitar a redução de custos e prazos, que tais informações possam ser

encaminhadas eletronicamente ao registro de imóveis, dispensando a tramitação em
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papel.
 

Nesse sentido já existe regulamentação das E. Corregedorias-Gerais

de Justiça oito Estados, a saber: São Paulo (Provimento CGJ SP 56/2019), Rio de Janeiro

(Provimento CGJ RJ 45/2017), Minas Gerais (Provimento CGJ MG 317/2016), Paraná

(Provimento CGJ PR n. 269/2017), Espírito Santo (Provimento CGJ ES 59/2013),

Maranhão (Provimento CGJ MA 13/2016), Rio Grande do Sul (Provimento CGJ RS

33/2018), Pernambuco (Provimento CGJ PE n. 4/2016) e Bahia (Provimento CGJ BA n.

269/2017).
 

Importa dizer que em alguns Estados, como Rio de Janeiro e Bahia, a

regulamentação local decorreu de pedido da Caixa Econômica Federal, na condição de

gestora do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial, que operacionaliza a política

habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, em especial no chamado Faixa 1, que

diz respeito às famílias de mais baixa renda, por vezes realocadas em razões de

desastres. Ocorre que o programa habitacional do governo produzia uma quantidade

massiva de contratos que tornava difícil o processamento do registro pelos meios

ordinários, em papel. Sem o título de propriedade, tais famílias já vulneráveis chegavam a

ser assediadas por milicianos, como certa vez noticiou o Jornal Nacional. A tramitação de

dados estruturados tornou possível o registro de milhares de contratos em curto prazo,

sendo desejável que a regulamentação solicitada pelo MCMV seja estendida a todo o

território nacional.   
 

 
 

3) Publicação Eletrônica de Editais  
 

Como já se prevê nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia,

Pernambuco e Tocantins, a publicação em editais eletrônicos dos atos relacionados ao

registro de imóveis é medida de celeridade e eficiência, que incrementa a publicidade,

como também decidiu este E. Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de

Providências PP 0005278-16.2017.2.00.0000. 
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4) Aceitação de meios de pagamento usuais  
 

No mundo atual, os meios de pagamento eletrônicos são parte do dia

a dia da população. Assim, também os serviços registrais devem ser compelidos a adotá-

los, pena de restarem anacrônicos diante das expectativas dos cidadãos consumidores de

seus serviços. Além disso, a recepção de somas em dinheiro significa riscos de

segurança para os usuários e é desaconselhável no que tange à estratégia de prevenção

e combate ao branqueamento de capitais. No Provimento CNJ n. 86/2019, este E.

Conselho Nacional de Justiça autorizou aos Tabeliães de Protesto a recepção dos

emolumentos mediante utilização de cartão de débito ou crédito. Devem, portanto,

também os usuários do Registro de Imóveis contarem com a possibilidade de pagamento

dos emolumentos da forma como melhor lhes aprouver, com livre escolha pelo usuário a

respeito das modalidades e respectivos encargos correspondentes.  
 

 
 

5)  Atos escriturados de forma eletrônica  
 

A Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a declaração

de direitos de liberdade econômica, alterou a Lei de Registros Públicos para prever, em

seu artigo 1º, § 3º, que os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados

em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. 
 

Trata-se, também, de medida a modernização a operação das

serventias de registro de imóveis, com ganhos de eficiência e redução de prazos. 
 

Oportuno, pois, que nessa ocasião de que trata do SREI este

Conselho regulamente o dispositivo, como se propõe, com possibilidade de escrituração

eletrônica desde que atendidos integralmente os requisitos tecnológicos estabelecidos

pelo Provimento n. 74/2018 desde Conselho Nacional de Justiça. Como cópia de

segurança, deverão ainda enviadas as imagens integrais dos atos praticados para os
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repositórios mantidos pelas respectivas Centrais de serviços eletrônicos. 
 

................................................................................................................................................

............................................................... 

 
 

Proponho ainda ligeiros acréscimos de menor monta, tendentes à

desburocratização, como permitir a recepção de documentos assinados eletronicamente

nos termos mais amplos previstos pela MP 2200-2/01, a previsão do Código Nacional de

Matrícula para a hipótese de matrículas contendo letras, a possibilidade de abertura de

matrícula na circunscrição competente de ofício ou a requerimento do interessado, entre

outras.
 

Observo que há diversas entidades nacionais representativas dos

Oficiais de Registro de Imóveis, seja especificamente, como o IRIB, Instituto de Registro

Imobiliário do Brasil, ou o CORI-BR, Colégio do Registro de Imóveis do Brasil, seja em

conjunto com as demais atribuições notariais e de registro, como a ANOREG-BR,

Associação Nacional de Notários e Registradores, e a CNR, Confederação Nacional de

Notários e Registradores. Assim, considero oportuno esclarecer que a entidade

representativa que convocará a assembleia geral dos oficiais de registro de imóveis será a

apontada por manifestação da maioria das entidades representativas estaduais.
 

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto de Sua Excelência o

Ministro Humberto Martins, com os acréscimos citados, relevantes para a melhora do

ambiente de negócios do Brasil, conforme indicações da Secretaria Especial de

Modernização do Estado - SEME, no âmbito do grupo de trabalho interdisciplinar referido

no Ofício CNJ nº 1.252/GPR/2019.
 

É como voto.
 

 
 

Conselheiro MÁRIO GUERREIRO
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MINUTA 
 
 

 
 

PROVIMENTO xx, de xx de xxxx de 2019
  

Regulamenta o Código Nacional
de Matrículas - CNM, o Sistema
de Registro Eletrônico de Imóveis
- SREI, o Serviço de Atendimento
Eletrônico Compart i lhado –
S A E C ,  o  a c e s s o  d a
Administração Pública Federal às
i n f o r m a ç õ e s  d o  S R E I  e
estabelece diretrizes para o
estatuto do Operador Nacional do
Sistema de Registro Eletrônico –
ONR. 

  
O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições

constitucionais, legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário

dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal de
1988); 

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços
extrajudiciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir
provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos
serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça); 

CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento dos serviços
extrajudiciais nos Estados e no Distrito Federal para proporcionar a melhor prestação de
serviço ao cidadão; 

CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência,
da continuidade do serviço público e da segurança jurídica; 

CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os
ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em
geral, para maior eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço público; 

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário regulamentar o registro público
eletrônico previsto nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009; 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Nacional de Justiça estabelecer
diretrizes para a implantação do registro eletrônico de imóveis em todo o território
nacional, expedindo atos normativos e recomendações destinados ao aperfeiçoamento
das atividades dos serviços de registro; 

CONSIDERANDO que a adoção do Código Nacional de Matrícula Imobiliária (CNM)
é uma forma de simplificar o acesso ao registro, corroborando com a concentração de
atos, na forma prevista no art. 60 da Lei n. 13.097, de 19/1/2015; 
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CONSIDERANDO a competência dada à Corregedoria Nacional de Justiça pelo art.
235-A da Lei n. 6.015/1973, com a redação dada pela Lei n. 13.465/2017, para
regulamentar as características e a forma de implementação do Código Nacional de
Matrícula (CNM); 

CONSIDERANDO as normas previstas no art. 76 da Lei n. 13.465, de 11 de julho
de 2017, que instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; 

CONSIDERANDO que os estudos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de
Justiça para especificação da arquitetura geral do Sistema de Registro de Imóveis
Eletrônico – SREI foram divulgados pela Recomendação CNJ n. 14 de 2 de julho de 2014; 

CONSIDERANDO que nos estudos divulgados pela Recomendação CNJ n.
14/2014 já havia previsão de identificação de cada imóvel por um código nacional de
matrícula, que funcionará como chave primária, sendo referência única para acesso às
matrículas que permanecem sediadas, mantidas e custodiadas em cada uma das
unidades de registro de imóveis do País (arts. 22 a 26 da Lei n. 6.015/1973, c/c o art. 46
da Lei n. 8.935/1994); 

CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Nacional de Justiça exercer a função
de agente regulador do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e
zelar pelo cumprimento de seu estatuto (art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017); 

CONSIDERANDO as normas do Provimento n. 47, de 19 de junho de 2015, que
determinou a criação de centrais de serviços eletrônicos compartilhados de registros de
imóveis mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local; 

CONSIDERANDO que compete às Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados e
do Distrito Federal e dos Territórios, no âmbito de suas atribuições, estabelecer normas
técnicas específicas para a concreta prestação dos serviços registrais em meios
eletrônicos; 

CONSIDERANDO que o acesso da Administração Pública Federal às informações
do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, como previsto pelo art. 76, § 7º, da
Lei n. 13.465/2017, se operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais – SINTER; 

CONSIDERANDO que o art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que a
Corregedoria Nacional de Justiça exercerá a função de agente regulador do Operador
Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR e que zelará pelo cumprimento de seu
estatuto,  

  
RESOLVE: 

  
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
  

Art. 1º O Código Nacional de Matrículas - CNM, previsto no art. 235-A da Lei n.
6.015/1973, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei n.
13.465/2017, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da
Administração Pública Federal às informações do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –
SREI e o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR deverão
observar as normas previstas neste provimento, que deve ser complementado, no que couber,
pelas Corregedorias-Gerais de Justiça, observadas as peculiaridades locais. 

  
CAPÍTULO II 

DO CÓDIGO NACIONAL DE MATRÍCULAS 
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Art. 2º Fica instituído o Código Nacional de Matrícula (CNM), que corresponderá à
numeração única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional e será constituído de 15
(quinze) dígitos, organizados em 4 (quatro) campos obrigatórios, observada a estrutura
CCCCC.L.NNNNNNN.A-DD, assim distribuídos: 

I – o primeiro campo (CCCCC) será constituído de 5 (cinco) dígitos e identificará o
Código Nacional da Serventia (CNS), atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
e determinará a unidade de registro de imóveis onde o imóvel está registrado; 

II – o segundo campo (L), separado do primeiro por um ponto, será constituído de 1
(um) dígito e indicará com o algarismo 2 tratar-se de registro no Livro n. 2 - Registro
Geral; 

III – o terceiro campo (NNNNNNN), separado do segundo por um ponto, será
constituído de 7 (sete) dígitos e determinará o número de ordem da matrícula no Livro n. 2
a que se refere o art. 176, inciso II, da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973; 

IV – o quarto campo (DD), separado do terceiro por um hífen, será constituído de 2
(dois) dígitos e conterá os dígitos verificadores, gerados pela aplicação do algoritmo
Módulo 97 Base 10, conforme Norma ISO 7064:2003. 

§ 1º Caso o código a que se refere o inciso III seja constituído de menos de sete
dígitos, deverão ser atribuídos zeros à esquerda, até que se complete o número de dígitos
do terceiro campo do CNM. 

§ 2º O CNM referente à matrícula encerrada ou cancelada não poderá ser
reutilizado. 

§ 3º O CNM, nas matrículas existentes, poderá ser lançado no topo ou no rodapé
da primeira página, desde que permita adequada identificação na respectiva imagem
digitalizada e quando inviável, poderá ser lançado por averbação ex officio. 

§ 4º No casos excepcionais de existência de matrículas anteriores com numeração
repetida e diferenciação em letras, o CNM terá o formato CCCCC.L.NNNNNNN.X-DD, em
que X representará a letra de referência, que para fins de cálculo do dígito verificador
serão transformadas sequencialmente em números (A=1, B=2, C=3). 
 
  

Art. 3º A partir da data de implantação do SREI, os oficiais de registro de imóveis
devem implantar numeração única para as matrículas que forem abertas e renumerar as
matrículas existentes quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese
de extração de certidão. 

§ 1º. Serão gratuitos o ato de averbação de renumeração das matrículas existentes,
bem como a comunicação da abertura de nova matrícula à serventia originária, sendo o
caso. 

§ 2º Os oficiais de registro de imóveis devem implantar numeração única para as
matrículas que forem abertas a partir de 1º de janeiro de 2019. 

 
  

Art. 4º O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR
disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis e aos usuários mecanismos de geração
dos dígitos verificadores do CNM e de autenticação para verificar sua validade e
autenticidade. 
 
  

Art. 5º A abertura de matrícula decorrente de desmembramento da circunscrição
imobiliária deverá ser comunicada à serventia de origem para a averbação, de ofício, da
baixa na matrícula originária. 

Parágrafo Único. Para prevenir duplicidade de matrículas decorrente da ausência
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de baixa da matrícula originária relativamente aos desmembramentos de circunscrição
imobiliária, ocorridos anteriormente à edição deste regulamento, deverá a serventia nova
comunicar, de ofício, à serventia de origem a abertura da nova matrícula para fins de
baixa da originária, quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de
extração de certidão. 

  
Art. 6º. Aplicam-se aos registros do Livro n. 3 – Registro Auxiliar, no que couber, as

disposições relativas à numeração da matrícula, com alteração do 2º campo – L – para o
algarismo 3, indicando tratar-se do Livro 3 de Registro Auxiliar. 

  
Art. 7º Os casos omissos relativos à implantação do CNM serão submetidos à

Corregedoria-Geral de Justiça competente, que deverá comunicar a decisão à
Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias. 
  

CAPÍTULO III 
DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI 

  
Art. 8º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a

universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança
corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro
eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009. 

§ 1º O SREI deve garantir a segurança da informação e a continuidade da
prestação do serviço público de registro de imóveis, observando os padrões técnicos,
critérios legais e regulamentares, promovendo a interconexão das serventias. 

§ 2º Na interconexão de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o
SREI deve prever a interoperabilidade das bases de dados, permanecendo tais dados nas
serventias de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais. 

§ 3º São elementos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI: 
I – o registro imobiliário eletrônico; 
II – os repositórios registrais eletrônicos formados nos ofícios de registro de imóveis

para o acolhimento de dados e para o armazenamento de documentos eletrônicos; 
III – os serviços destinados à recepção e ao envio de documentos e títulos em

formato eletrônico para o usuário que fez a opção pelo atendimento remoto, prestados
pelo SAEC e pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados nos estados e no
Distrito Federal; 

IV – os serviços de expedição de certidões e de informações, em formato eletrônico,
prestados aos usuários presenciais e remotos; 

V – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de
registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública. 
 
  

Art. 9º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e
operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

Parágrafo Único. São integrantes do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –
SREI, sob coordenação do ONR: 

I - os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal; 
II - o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, de âmbito nacional; 
III - as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos

oficiais de registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato
normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local. 
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Art.10. Para viabilizar a implantação do registro imobiliário eletrônico, os ofícios de
registro de imóveis deverão adotar os seguintes parâmetros e rotinas operacionais: 

I – numeração única de identificação do pedido para o atendimento presencial e
remoto, que identifica a serventia, o tipo de pedido e o número do pedido na própria
serventia, sem prejuízo às regras de prioridade e precedência existentes na legislação; 

II – o processamento do pedido apresentado presencialmente também deve ser
realizado em meio eletrônico, devendo os documentos apresentados serem digitalizados
e assinados no início do processo; 

III – estabelecimento da “primeira qualificação eletrônica” com o objetivo de permitir
a migração de um registro de imóvel existente efetuado no livro em papel, seja transcrição
ou matrícula, para o formato de registro eletrônico denominado matrícula eletrônica; 

IV – anotação, na matrícula eletrônica, da situação jurídica atualizada do imóvel
(descrição do imóvel, direitos reais sobre o imóvel e restrições existentes) após cada
registro e averbação; 

V – utilização de objetos que representam a pessoa física ou jurídica e o imóvel
envolvido na transação imobiliária como alternativa aos indicadores pessoal e real; 

VI – registrar os eventos relevantes da operação interna do cartório, considerando
como evento cada interação realizada em decorrência de um pedido, tais como, a entrada
do pedido, entrada do título de suporte, recebimento e devolução de valores,
comunicação de exigências, entrega da certidão, dentre outros; 

VII – a matrícula eletrônica deve conter dados estruturados que podem ser
extraídos de forma automatizada, contendo seções relativas aos controles, atos e
situação jurídica do imóvel, constituindo-se em um documento natodigital de conteúdo
estruturado. 

Parágrafo Único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR
disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis mecanismos de geração da numeração
única de identificação do pedido. 
  

Art. 11. Os oficiais de registro de imóveis continuam com a obrigação de manter em
segurança e sob seu exclusivo controle, indefinida e permanentemente, os livros,
classificadores, documentos e dados eletrônicos, respondendo por sua guarda e
conservação, inclusive após a implementação do registro imobiliário eletrônico. 

  
Art. 12. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de registro de imóveis,

ou por eles expedidos, serão assinados eletronicamente, nos termos da Medida Provisória
2.200-2/2001, e observarão a arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo
Eletrônico (e-Ping). 

  
Art. 13. Para a criação, atualização, manutenção e guarda permanente dos

repositórios registrais eletrônicos deverão ser observados: 
I – a especificação técnica do modelo de sistema digital para implantação de

sistemas de registro de imóveis eletrônico, segundo a Recomendação n. 14, de 2 de julho
de 2014, da Corregedoria Nacional de Justiça; 

II – os atos normativos editados pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelas
Corregedorias-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal. 
  

Art. 14. O SREI deve viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação e de
comunicação, possibilitando a maior eficiência na prestação dos serviços com base em
tecnologia aplicada e redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade
do serviço público prestado ao cidadão usuário. 
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Seção I 
Do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC 

  
Art. 15. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC será

implementado e gerido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 
  

Art. 16. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC é destinado ao
atendimento remoto dos usuários de todas as serventias de registro de imóveis do País
por meio da internet, à consolidação de dados estatísticos sobre dados e operação das
serventias de registro de imóveis, bem como ao desenvolvimento de sistemas de apoio e
interoperabilidade com outros sistemas. 

Parágrafo Único. O SAEC constitui-se em uma plataforma eletrônica centralizada
que recepciona as solicitações de serviços apresentadas pelos usuários remotos e as
distribui às serventias competentes. 
  

Art. 17. Compete, ainda, ao SAEC: 
I - desenvolver indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às

atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça
que permitam inspeções remotas das serventias; 

II - estruturar a interconexão do SREI com o SINTER - Sistema Nacional de Gestão
de Informações Territoriais e com outros sistemas públicos nacionais e estrangeiros; 

III - promover a interoperabilidade de seus sistemas com as Centrais de Serviços
Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal. 
  

Art. 18. O SAEC deverá oferecer ao usuário remoto os seguintes serviços
eletrônicos imobiliários a partir de um ponto único de contato na internet: 

I – consulta de Informações Públicas como a relação de cartórios, circunscrição,
tabela de custas e outras informações que podem ser disponibilizadas com acesso
público e irrestrito; 

II – solicitação de pedido que será protocolado e processado pela serventia
competente, que compreende: 
Informação de Registro. Emissão de Certidão. Exame e Cálculo. Registro. 

III – acompanhamento do estado do pedido já solicitado; 
IV – cancelamento do pedido já solicitado, desde que não tenha sido efetivado; 
V – regularização do pedido quando há necessidade de alteração ou

complementação de títulos ou pagamentos referentes a pedido solicitado quando
permitido pela legislação; 

VI – obtenção dos resultados do pedido, que compreende dentre outros: 
Certidão. 
Nota de Exigência. 
Nota de Exame e Cálculo. 
Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas pelos usuários remotos por meio do

SAEC serão enviadas ao Oficial de Registro de Imóveis competente, que será o único
responsável pelo processamento e atendimento. 
  

Art.19. São classes de pedidos eletrônicos no âmbito do SAEC: 
I – Classe Tradicional, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico: 
a. informação de registro que será utilizada para o serviço de informação sobre

situação da matrícula, pacto antenupcial ou outra; 
b. emissão de certidão que será utilizada para o serviço de emissão de certidão; 
c. exame e cálculo que serão utilizados para o serviço de exame e cálculo; 
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d. registro que será utilizada para o serviço de registro. 
II – Classe Ofício, com o tipo de pedido Ofício Eletrônico, que será utilizada para o

serviço de tratamento de ofício eletrônico; 
III – Classe Penhora, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico, todos

para serem utilizados no serviço de penhora de imóvel: 
a. consulta de penhora, arresto e sequestro de bens 
b. inclusão de penhora, arresto e sequestro de bens. 
c. exclusão de penhora, arresto e sequestro de bens. 
IV – Classe Indisponibilidade, compreendendo os seguintes tipos de pedido
eletrônico, todos para serem utilizados no serviço de indisponibilidade de bens
imóveis: 
a) consulta de indisponibilidade. 
b) inclusão de indisponibilidade. 
c) exclusão de indisponibilidade. 
V – Consulta de Inexistência de Propriedade, com o tipo de pedido Consulta de

Inexistência de Propriedade, para ser utilizado no serviço de consulta de inexistência de
propriedade a partir do CPF, notadamente pelos agentes financeiros imobiliários. 

  
Art. 20. O SAEC deverá manter as seguintes bases de dados: 
I – Base Estatística contendo os dados estatísticos sobre a operação das serventias

de registro de imóveis, objetivando a consolidação de dados de tais serventias; 
II – Base de Indisponibilidade de Bens contendo, de forma atualizada, os pedidos

de indisponibilidade de bens encaminhados às serventias possivelmente relacionadas ao
pedido, possibilitando a consulta quando do exame de um registro; 

III – Base de CPF/CNPJ contendo o número do cadastro na Receita Federal do
titular do direito real imobiliário, objetivando a otimização da identificação de propriedade. 
  

Art. 21. Todos os ofícios de registro de imóveis devem possuir um sistema
eletrônico que possibilite realizar interações com o SAEC e com as centrais de serviços
eletrônicos compartilhados para suportar o atendimento aos serviços eletrônicos, bem
como o encaminhamento de estatísticas de operação. 
 
  

Art. 22. Em todas as operações do SAEC serão obrigatoriamente respeitados os
direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações
privadas e, se houver, dos registros. 
 
  

Art. 23. O SAEC deve observar os padrões e requisitos de documentos, de conexão
e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da
arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 
  

Seção II 
Das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal 

  
Art. 24. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados são criadas pelos

respectivos oficiais de registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria-Geral
de Justiça local. 

§ 1º Haverá uma única central de serviços eletrônicos compartilhados em cada um
dos Estados e no Distrito Federal; 

§ 2º Onde não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços
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próprios, o tráfego eletrônico far-se-á mediante central de serviço eletrônico compartilhado
que funcione em outro Estado ou no Distrito Federal ou exclusivamente pelo SAEC. 

§ 3º O SAEC exerce a coordenação e o monitoramento das centrais de serviços
eletrônicos compartilhados com a finalidade de universalização do acesso ao tráfego
eletrônico e para que se prestem os mesmos serviços em todo o País, velando pela
interoperabilidade do sistema. 
 
  

Art. 25. Compete às centrais de serviços eletrônicos compartilhados, em conjunto
com o SAEC e na forma do regulamento do SREI: 

I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de
registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; 

II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; 
III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico. 
Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas por meio das centrais de serviços

eletrônicos compartilhados serão enviadas ao ofício de registro de imóveis competente,
que é o único responsável pelo processamento e atendimento. 
 
  

Art. 26. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados conterão indicadores
somente para os ofícios de registro de imóveis que as integrem. 
 
  

Art. 27. Em todas as operações das centrais de serviços eletrônicos compartilhados
serão respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e, se houver, dos registros. 

Parágrafo Único. Deverão ser observados, no âmbito das operações desenvolvidas
pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados, os padrões e requisitos de
documentos, de conexão e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP e da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico
(e-Ping). 
  

CAPÍTULO IV 
DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SREI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

  
Art. 28. O acesso da administração pública federal às informações do Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis – SREI se operacionaliza através do Sistema Nacional de
Gestão de Informações Territoriais – SINTER. 

Parágrafo único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR
deverá estruturar, através do SAEC, a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de
Gestão de Informações Territoriais (SINTER). 
 
  

Art. 29. O Manual Operacional do Sistema Nacional de Gestão de Informações
Territoriais SINTER, submetido ao Conselho Nacional de Justiça para a sua eficácia em
face dos registradores de imóveis e notários, deve objetivar a harmonia e
operacionalidade do SINTER com o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 

Parágrafo Único. Deverá ser prevista no Manual Operacional a forma de
disponibilização aos registradores de imóveis e aos notários do acesso à ferramenta
gráfica de visualização dos polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens
georreferenciadas, para permitir-lhes obter informações cadastrais e geoespaciais de
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interesse para os atos praticados em suas serventias. 
 
  

CAPÍTULO V 
DA ESCRITURAÇÃO DE ATOS E CERTIDÕES 

 
  

Art. 30. Os títulos prenotados por meio sistema eletrônico gerido por entidade
representativa de registradores de imóveis poderão, mediante convênio, ter postergado o
pagamento dos atos pertinentes, inclusive a prenotação, para o momento de sua efetiva
inscrição ou cancelamento, à vista de fatura. 

§ 1º. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior inclusive aos Estados que adotem
forma de pagamento por meio de documento de arrecadação. 

§ 2º O disposto no caput deverá estar implementado até 31 de julho de 2020, em
todo o território nacional. 

  
Art. 31 O interessado poderá solicitar às unidades extrajudiciais certidões

eletrônicas emitidas por qualquer outra unidade extrajudicial, por meio de centrais
eletrônicas, observados os emolumentos correspondentes às respectivas certidões e
dispensada a materialização quando a certidão contiver meio de autenticação em si
mesma. 

Parágrafo único: A certidão lavrada nos termos do parágrafo anterior terá a mesma
validade e fé pública que a certidão eletrônica que lhe deu origem. 

  
Art. 32. As certidões do Registro de Imóveis, inclusive as que se referem o artigo

anterior, serão emitidas nos seguintes prazos máximos: 
a. 4 horas para certidão em meio eletrônico requerida no horário de expediente, a

partir do número da matrícula ou do livro auxiliar; 
b. 24 horas para certidão requerida presencialmente a partir do número da matrícula

ou do registro no livro auxiliar e para a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel; 
c. 5 dias úteis para certidão de transcrições e demais casos. 
§ 1º Os Registros de Imóveis deverão disponibilizar, por intermédio de centrais

eletrônicas, a visualização da matrícula e dos atos praticados no Registro Auxiliar, ao
custo de 30% do valor da certidão, conforme a respectiva tabela de emolumentos,
enquanto não houver previsão legal ou regulamento local. 

§ 2º Os prazos em horas contam-se apenas durante o horário de expediente ao
público. 

§ 3º A visualização de matrículas poderá ser limitada caso se constate utilização
que possa acarretar a coleta massiva de dados pessoais. 

  
Art. 33. Protocolizado o título, o exame será realizado dentro do prazo de 10 (dez)

dias úteis. 
Parágrafo único. Serão registrados em 5 (cinco) dias úteis os documentos

eletrônicos apresentados em dados estruturados, a compra e venda pura e simples, os
requerimentos de averbação de construção e de cancelamento de garantias, bem como
os títulos que reingressarem na vigência da prenotação. 

  
Art. 34. Serão publicados eletronicamente pelas associações de registradores e

tabeliães os editais relacionados às suas competências, dentre outros: 
a) do devedor fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou

procurador, bem como dos leilões de que trata o Art. 26, da Lei 9.514/97; 
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b) dos proprietários ou ocupantes dos imóveis confrontantes ao imóvel objeto de
procedimento extrajudicial de retificação (art. 213, § 3º, da Lei 6.015/73); 

c) dos titulares de direitos averbados ou registrados nas matrículas do imóvel
usucapiendo e dos imóveis confrontantes, ou de seus ocupantes (art. 261-A, § 13, da Lei
6.015/73); 

d) os eventuais terceiros interessados, nos procedimentos extrajudiciais de
reconhecimento da usucapião (artigo 261-A, § 13 da Lei 6.015/73) 

e) dos eventuais interessados, bem como proprietários, ocupantes e confrontantes
da área demarcada nos procedimentos de Regularização Fundiária, se estes não forem
localizados nos endereços constantes do registro de imóveis ou naqueles fornecidos pelo
poder público para notificação (Lei n. 13.465/17); 

e) de proclamas de casamento (art. 1.536, IV, Código Civil); 
f) do devedor de título no procedimento de protesto (art. 15, Lei 9.492/97); 
g) de loteamento ou desmembramento (Art. 19 da Lei 6.766/79); 
h) do bem de família (Art. 262 da Lei 6.015/73); 
i) da alienação do imóvel, após a consolidação da propriedade (Art. 27 da 

Lei n. 9.514/97); 
j) demais hipóteses de publicação de editais previstas em lei ou normas
regulamentares. 

  
Art. 35. É facultada a abertura da matrícula na circunscrição competente, a

requerimento do interessado ou ex officio, por conveniência do serviço. 
Parágrafo único. Ainda que ausentes alguns elementos de especialidade objetiva

ou subjetiva, mas desde que haja segurança quanto à localização do imóvel, a critério do
oficial, a matrícula poderá ser aberta com lançamento de averbação notícia nos seguintes
termos: “Para a prática de atos voluntários relativos à transmissão ou constituição de
direitos que tenham por objeto o imóvel desta matrícula, o interessado deverá suprir
omissões e imperfeições de natureza subjetiva e objetiva, nos termos do Art. 213 da Lei
6.015/73.” 

  
Art. 36. Para a produção de índices, indicadores e estatísticas, diariamente, os

oficiais de Registro de Imóveis deverão fornecer os dados sobre operações imobiliárias à
sua entidade representativa estadual, que ficará responsável pelo armazenamento,
proteção, segurança e controle de acesso. 

§ 1º. As informações estatísticas conjunturais e estruturais relativas ao mercado
imobiliário e às operações de crédito serão processadas em conformidade com os dados
remetidos pelas unidades de Registro de Imóveis, de forma a possibilitar a consulta
unificada das informações relativas ao crédito imobiliário e permitir ao Banco Central do
Brasil o acesso às informações e aos documentos necessários ao desempenho de suas
atribuições legais. 

§ 2º As entidades representativas dos registradores imobiliários encarregadas da
recepção dos dados deverão implementar sistema de correição eletrônica para verificação
da pontualidade e correção da remessa dos arquivos pelos oficiais de Registro de Imóveis
e consequente informação à Corregedoria Geral de Justiça competente. 

§ 3º A partir dos dados mencionados no caput, os Registradores de Imóveis
publicarão a Base Nacional de Transferências Imobiliárias, contendo dados detalhados
dos imóveis e negócios translativos da propriedade imobiliária, tais como preço, data,
valor de referência para o imposto de transmissão, entre outros. 

  
Art. 37. Os Oficiais de Registro de Imóveis receberão dos tabeliães, das

companhias de habitação integrantes da administração pública e agentes financeiros

Num. 3976534 - Pág. 40Assinado eletronicamente por: HUMBERTO EUSTAQUIO SOARES MARTINS - 15/05/2020 15:00:37
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051515003694300000003596000
Número do documento: 20051515003694300000003596000



autorizados pelo Banco Central do Brasil no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), extratos de escrituras públicas,
instrumentos particulares com efeitos de escritura pública, cédulas de crédito em geral,
autorizações para cancelamentos de garantias e outros títulos que sejam apresentados
sob a forma de documento eletrônico estruturado, conforme padrão predominante
adotado e definido pelas entidades representativas dos Registradores de Imóveis. 

§ 1º Os Oficiais de Registro de Imóveis também receberão extratos dos títulos em
que se constituírem garantias em favor Sociedades de Crédito Direto (SDC) e de
Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) ou, nos casos de promessa de compra e
venda regida pelo art. 1.417 do Código Civil ou de alienação fiduciária regida pela Lei
9514/97, formalizados por incorporadoras ou loteadoras. 

§ 2º O disposto no caput se aplica às as cédulas de crédito rural, cédulas de crédito
industrial, cédulas de produto rural, letra de crédito imobiliário, cédulas de crédito
imobiliário ou respectivo termo de emissão. 

§ 3º O extrato mencionado no artigo anterior, para ser recepcionado, deverá ser
assinado eletronicamente pelo representante legal do credor e conter declaração de que
seus dados correspondem ao original em seu poder. 

§ 4º Para fins de apresentação eletrônica aos Registros de Imóveis e respectivo
procedimento registral, o extrato substitui o contrato. 

§ 5º Junto à apresentação eletrônica do extrato para fins de registro, os
interessados poderão, a seu critério, solicitar o arquivamento da íntegra do instrumento
contratual que lhe deu origem, enviado mediante arquivo eletrônico do tipo PDF/A e
declaração de que corresponde ao original firmado pelas partes. 

§ 6º A informação, no extrato, dos impostos pagos pela transmissão imobiliária, com
indicação do tipo, valor e da data do recolhimento, dispensa a anexação do comprovante,
caso as informações sejam suficientes para que o Registro de Imóveis possa comprovar o
pagamento da guia no sítio eletrônico do respectivo ente público na rede mundial de
computadores. 

§ 7º Caso não seja possível confirmar o pagamento na forma do artigo anterior, os
documentos que acompanharem o extrato e o comprovante de recolhimento do imposto
ou a certidão de quitação deverão ser apresentados em documento nato digital ou
digitalizado, assinados com certificado digital. 

§ 8º Será dispensada a apresentação da escritura de pacto antenupcial, desde que
o regime de bens e os dados de seu registro sejam indicados no extrato, com a
informação sobre a existência ou não de cláusulas especiais. 

§ 9º O título apresentado em documento eletrônico estruturado dispensa a análise,
pelo oficial, de elementos, cláusulas ou condições não constantes das informações do
extrato. 

  
Art. 38. As ordens de indisponibilidades recebidas por meio da Central Nacional de

Indisponibilidades do Brasil - CNIB serão lançadas na matrícula respectiva e na base de
dados da serventia, com o recolhimento das custas e emolumentos postergados ao
momento do cancelamento. 

§1º A ordem de indisponibilidade impede a prática de atos de disposição, divisão ou
oneração voluntários, não obstando atos de transmissão mortis causa, involuntários, atos
coercitivos, de execução ou retificatórios, nem a prática de atos prenotados anteriormente. 

§2º A indisponibilidade dos direitos do devedor fiduciante, os direitos reais,
bloqueios e penhoras, posteriores à constituição da garantia, não obstam a consolidação
da propriedade pelo credor fiduciário e o registro da venda do imóvel para satisfação do
crédito, mas se sub-rogam no direito do fiduciante à percepção do saldo que
eventualmente restar. 

Num. 3976534 - Pág. 41Assinado eletronicamente por: HUMBERTO EUSTAQUIO SOARES MARTINS - 15/05/2020 15:00:37
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051515003694300000003596000
Número do documento: 20051515003694300000003596000



  
Art. 39. Admite-se o pagamento dos emolumentos, custas e despesas por meio de

boleto, cartão de débito e de crédito, inclusive mediante parcelamento, a critério do
usuário, caso em que deverão ser acrescidos ao valor devido os custos operacionais
desses meios de pagamento. 
  

Art. 40. No caso de companhias abertas, as certidões de que trata o art. 32, b, da
Lei n. 4.591/64 e art. 18, incisos III, c e IV, a, b e d da Lei n. 6.766/79, podem ser
substituídas por consulta aos informes anuais e trimestrais no sítio da Comissão de
Valores Mobiliários, dispensado o arquivamento. 

Parágrafo único: Quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e o
valor em litígio, a certidão esclarecedora de ação cível ou penal poderá ser substituída por
impressão do andamento do processo digital. 
 
  

Art. 41. As averbações de construção e demolição poderão ser feitas
independentemente de apresentação de certidão negativa de débito relativamente à área
construída ou demolida, desde que haja comunicação, na forma de regulamento da
Receita Federal. 
  

Art. 42. Na forma do § 3º do art. 1º da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, os
atos notariais e de registro poderão ser escriturados, publicados e conservados em meio
eletrônico, desde que observados os requisitos de tecnologia da informação para a
segurança, integridade e disponibilidade de dados e continuidade da atividade, em
especial que: 

I – todos os atos constantes do acervo da Serventia estejam digitalizados,
atualizados e com suas respectivas imagens armazenadas na central de serviços
eletrônicos respectiva, no momento em que se iniciar a escrituração eletrônica; 

II – exista mídia eletrônica de segurança armazenada em local distinto da instalação
da serventia, observada a segurança física e lógica necessária; 

III – o sistema informatizado extrajudicial possua trilha de auditoria própria que
permita a identificação do responsável pela confecção ou modificação dos atos, bem
como da data e hora da sua efetivação, e banco de dados com recurso de trilha de
auditoria ativada; 

IV – as trilhas de auditoria do sistema e do banco de dados estejam reservadas em
backup. 

§ 1º O delegatário comunicará à Corregedoria Geral de Justiça local informando a
data a partir da qual deixará de escriturar os registros em meio físico. 

§ 2º A escrituração eletrônica observará, no que couber, as normas a respeito da
escrituração em meio físico, devendo os atos serem lançados no sistema interno das
serventias pelo delegatário. 

§ 3º Após a escrituração eletrônica, será gerada imagem atualizada do inteiro teor
do ato, a ser encaminhada em até 24 (vinte e quatro) horas à central de serviços
eletrônicos respectiva, com o documento estruturado contendo os atos escriturados de
forma eletrônica. 

§ 4º A escrituração eletrônica sem o cumprimento dos requisitos necessários, ou
sem a correspondente atualização diária à central de serviços eletrônica constitui falta
passível de aplicação das penalidades previstas na Lei n. 8.935/94. 
 
  

CAPÍTULO VI 
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DO ESTATUTO DO ONR 
  

Art. 43. O Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR
deverá ser aprovado pelos oficiais de registros de imóveis de todo o território nacional,
reunidos em assembleia geral. 

Parágrafo Único. A assembleia geral de trata este artigo será previamente
convocada pela entidade representativa dos oficiais de registro de imóveis, de caráter
nacional, apontada por manifestação da maioria das centrais estaduais de registro de
imóveis ou associações de registradores de imóveis de âmbito estadual, alcançando os
filiados e não filiados, devendo ser realizada no prazo de 30 dias da convocação, sob
supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. 
 
  

Art. 44. O Estatuto do ONR deverá observar as seguintes diretrizes: 
I – A pessoa jurídica, constituída exclusivamente pelos oficiais de registros de

imóveis ou suas entidades representativas, na forma prevista no art. 44 do Código Civil na
modalidade de entidade civil sem fins lucrativos, deverá ser mantida e administrada
conforme deliberação da assembleia geral dos oficiais de registro de imóveis, somente
podendo fazer parte de seu quadro diretivo os delegatários que estejam em pleno
exercício da atividade; 

II – Deverá constar dentre as atribuições do ONR: 
a) implantação e coordenação do SREI, visando o seu funcionamento uniforme,

apoiando os oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com a Corregedoria
Nacional de Justiça e as Corregedorias-Gerais de Justiça; 

b) implantação e operação do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -
SAEC, como previsto em Recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça, com a
finalidade de prestar serviços e criar opção de acesso remoto aos serviços prestados
pelas unidades registrais de todo País em um único ponto na Internet; 

c) coordenação e monitoramento das operações das centrais de serviços
eletrônicos compartilhados, através do SAEC, para garantir a interoperabilidade dos
sistemas e a universalização do acesso às informações e aos serviços eletrônicos; 

d) edição de instruções técnicas de normalização aplicáveis ao SREI para propiciar
a operação segura do sistema, a interoperabilidade de dados e documentos e a
longevidade de arquivos eletrônicos, como também a adaptação eletrônica dos requisitos
jurídico-formais implicados nos serviços, visando garantir a autenticidade e segurança das
operações realizadas com documentos informáticos, sob supervisão da Corregedoria
Nacional de Justiça; 

e) fornecimento de elementos aos órgãos públicos competentes para auxiliar a
instrução de processos que visam o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro,
à identificação e à indisponibilidade de ativos de origem ilícita; 

f) viabilização de consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário,
ao acesso às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis; 

g) formulação de indicadores de eficiência e implementação de sistemas em apoio
às atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça,
que permitam inspeções remotas das serventias. 

III – Deverá constar previsão de observância: 
a) dos princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse
público, realizando e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações necessárias ao
desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral. 

b) das normas que regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e
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fiscal, bem como a proteção de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas,
além das disposições legais e regulamentares. 

c) do cumprimento das leis, regulamentos, normas externas e internas, convênios e
contratos, notadamente as normas editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, seu
agente regulador, como previsto no art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017. 

d) da proibição de obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens individuais por
seus gestores em decorrência da participação em processos decisórios. 
  

Art. 45. O Estatuto aprovado pela Assembleia-Geral e suas posteriores
modificações deverão ser submetidos à Corregedoria Nacional de Justiça para
homologação no exercício de sua função de agente regulador. 

  
CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
  

Art. 46. Aos ofícios de registro de imóveis é vedado: 
I – recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais ou

de entrega; 
II – postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites que

não sejam os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados ou do
SAEC; 

III – prestar os serviços eletrônicos referidos neste provimento, diretamente ou por
terceiros, fora do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 
  

Art. 47. As Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal
fiscalizarão a efetiva vinculação dos oficiais de r6gistro de imóveis ao SREI e a
observância das normas previstas neste provimento, expedindo as normas
complementares que se fizerem necessárias, bem como deverão promover a revogação
das normas locais que contrariarem as regras e diretrizes constantes do presente
provimento. 
  

Art. 48. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb
serão feitos pelos oficiais de registro de imóveis preferencialmente por meio eletrônico, na
forma de regulamento próprio. 
  

Art. 49. O SREI deverá ser implantado pelo ONR até 2 de março de 2020. 
  

Art. 50. Fica revogado o Provimento n. 47 de 18 de junho de 2015. 
  

Art. 51. Este provimento entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. 
  

  
MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

Corregedor Nacional de Justiça 
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Conselho Nacional de Justiça 
 

 
 

EMENTA  

  

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA NACIONAL

DE JUSTIÇA. CÓDIGO NACIONAL DE MATRÍCULAS – CNM. SISTEMA DE

REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. SERVIÇO DE ATENDIMENTO

ELETRÔNICO COMPARTILHADO – SAEC. ACESSO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA FEDERAL ÀS INFORMAÇÕES DO SREI. DIRETRIZES PARA O

ESTATUTO DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO

ELETRÔNICO – ONR. 
  

1. O Conselheiro pode submeter para deliberação direta do Plenário, nos termos do

art. 25, III, do RICNJ, as matérias de sua relatoria.  

  

2. Provimento que regulamenta o Código Nacional de Matrículas – CNM, o Sistema

de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, o Serviço de Atendimento Eletrônico

Compartilhado – SAEC e o acesso da Administração Pública Federal às

informações do SREI e estabelece diretrizes para o estatuto do Operador Nacional

do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

  

Provimento aprovado.   
Z07/S22 

 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
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Conselho Nacional de Justiça 
 

 
  

VOTO  
  

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, CORREGEDOR

NACIONAL DE JUSTIÇA (Relator):  

  

Nos termos do art. 25, III, do Regimento Interno do Conselho Nacional

de Justiça, submeto à deliberação do Plenário a proposta de Provimento da

Corregedoria Nacional de Justiça adotada na decisão Id. 3572699, nos termos da

fundamentação constante daquela decisão, que passo a transcrever: 

  

“O objeto do presente feito administrativo é a regulamentação das regras de

funcionamento e dos procedimentos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, bem

como sua operação pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

Tal regulamentação deve ser realizada mediante edição de norma da Corregedoria

Nacional de Justiça estabelecendo as regras pertinentes com observância da Lei n. 13.465/2017. 

É necessário ressaltar que, desde a promulgação da Lei n. 11.977, de 7 de julho de

2009, há previsão de instituição do sistema de registro eletrônico para os serviços de registros

públicos em forma geral (art. 37). 

Posteriormente, foi editada a Lei n. 13.465/2017, prevendo especificamente um

sistema de registro eletrônico de imóveis, in verbis: 

Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será implementado e

operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis (ONR). 

  

§ 1º O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão

feitos preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei nº

11.977, de 7 de julho de 2009. 

  

§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos. 
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§ 3º (VETADO). 

  

§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça

exercer a função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu

estatuto. 

  

§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal

integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 

  

§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário,

ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público, aos entes públicos previstos nos

regimentos de custas e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos

órgãos encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária e

recuperação de ativos. 

  

§ 7º A administração pública federal acessará as informações do SREI por meio do

Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), na forma de

regulamento. 

  

§ 8º (VETADO). 

  

Em consequência do regramento legal, pode-se concluir que a implantação do

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI exige da Serventia de Registro de Imóveis a

geração dos livros de controle em formato eletrônico, possibilitando a realização do registro

eletrônico e o oferecimento de serviços eletrônicos. 

O sistema de registro eletrônico aumentará o nível de automação dos processos das

serventias de registro imobiliário, bem como otimizará a troca de informações com outras

entidades públicas, como o Ministério Público, a Receita Federal, as prefeituras municipais e o

Poder Judiciário. 

Ressalte-se, por oportuno, que o Brasil ocupa o 109º lugar no ranking do relatório

Doing Business 2019 do Banco Mundial, em que se compara e se classifica a economia de 190

países pela facilidade para fazer negócios. 

Quanto ao Registro de Propriedades, nossa classificação é 137º lugar em 190

países¹. 

Resta evidente que o Brasil precisa alcançar melhores patamares de eficiência na

gestão do Registro de Imóveis, retirando-o do chamado “fosso digital”. 

Para dar concretude à inovação legal, há necessidade de estabelecer, por ato

normativo regulamentar, as regras de funcionamento do Sistema de Registro Eletrônico de

Imóveis - SREI, a disciplina jurídica do Código Nacional de Matrículas, diretrizes para o estatuto

do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e a forma de acesso ao SREI

pelo Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER, cuja previsão também
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está contida na Lei n. 13.465/2017 em seu art. 76, § 7º. 

  

a) O Código Nacional de Matrículas. 

  

Pressuposto para o funcionamento do SREI é a regulamentação precisa do Código

Nacional de Matrículas – CNM, “que corresponde à numeração única de matrículas imobiliárias

em âmbito nacional”, nos termos do art. 235-A da Lei de Registros Públicos, com a redação dada

pela Lei n. 13.465/2017. 

O Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, relativamente ao Código

Nacional de Matrículas – CNM, que está para ser editado conforme instrução processual

realizada no âmbito do Pedido de Providências n. 0008583-08.2017.00.0000, está sendo

incorporado e consolidado no texto do provimento adotado nesta decisão, ante a adequação e

proximidade dos temas, justificando a reunião das regras regulamentares em um só ato

normativo. 

  

Os fundamentos para a adoção do CNM na forma apresentada no presente

provimento consolidado estão consignados no referido PP n. 0008583-08.2017.00.0000. 

  

b) O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI 

  

Como já ressaltado, o art. 37 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, previu o

registro eletrônico para os serviços de registros públicos em geral. 

Para orientar as Corregedorias-Gerais de Justiça quanto à implantação do registro

eletrônico de imóveis pelas serventias e pelas centrais eletrônicas, a Corregedoria Nacional de

Justiça editou a Recomendação n. 14, de 2 de julho de 2014, divulgando a especificação do

modelo de sistema digital a ser utilizado pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. 

Posteriormente, foi editado o Provimento n. 47 de 18/6/2015, que estabeleceu as

diretrizes gerais para a implantação do sistema de registro eletrônico de imóveis por todos os

oficiais de registro de imóveis. 

Verifica-se, outrossim, que o registro eletrônico de imóveis já possuía, antes da

edição da Lei n. 13.465/2017, todos os parâmetros e requisitos definidos em norma específica

para o seu funcionamento. 

Em outras palavras, pode-se afirmar que já existe modelo de sistema digital

aprovado pela Corregedoria Nacional de Justiça para a implementação do SREI. 

Com a edição da Lei n. 13.465/2017, houve inovação da ordem jurídica para

estabelecer que o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI será implementado e

operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de

Imóveis – ONR. 

A Lei n. 13.465/2017 trouxe mais um avanço complementando as normas vigentes

sobre o SREI e consolidando um sistema que já estava em construção. 

O SREI continua tendo a finalidade de integrar as unidades registrais e suas bases

de dados, sob acompanhamento, regulação normativa e fiscalização da Corregedoria Nacional de
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Justiça. 

O SREI foi concebido para ser um repositório eletrônico de dados relativos aos

serviços de registro imobiliário de caráter nacional. 

Tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário e

a adoção de governança corporativa para os registros de imóveis, sendo instrumento jurídico

adequado para dar cumprimento ao comando legal contido no art. 37 da Lei n. 11.977, de 2009,

integrando o registro imobiliário eletrônico em todo o território nacional. 

Este sistema eletrônico deve garantir a segurança da informação e a continuidade

da prestação do serviço público, observando sempre os padrões técnicos, critérios legais e

regulamentares, promovendo a interconexão das unidades de registro de imóveis. 

Na interligação de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o novo

sistema eletrônico prevê a interoperabilidade das bases de dados, uma vez que tais dados

permanecem nas serventias de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos

oficiais, que também respondem pela sua ordem e conservação (art. 24 da Lei n. 6.015/1973 e

art. 46 da Lei n. 8.935/1994). 

Quanto às próprias serventias, a adoção do sistema registral imobiliário eletrônico

viabilizará a utilização das novas tecnologias de informação e de comunicação para informatizar

os procedimentos internos operacionais e de gestão, possibilitando maior eficiência na prestação

dos serviços com base em tecnologia aplicada, redução de custos e prazos. Além disso, deve

contribuir para o aperfeiçoamento da prestação do serviço de registro de imóveis em âmbito

nacional, com segurança e celeridade, melhorando a prestação do serviço público à população. 

Quanto à Administração Pública, o SREI permitirá o intercâmbio de informações e

dados entre as serventias, o Poder Judiciário e outros órgãos públicos que necessitam de

informações sobre os imóveis e seus proprietários. 

Quanto aos cidadãos e empresas, o sistema eletrônico imobiliário permitirá a

protocolização eletrônica de títulos, a requisição e o recebimento de informações e certidões,

aprimorando a qualidade e a eficiência do serviço público, que continuará a ser prestado por

delegação a pessoas físicas mediante concurso público de provas e títulos. 

Em suma, o SREI deve conter ferramentas que permitem a conexão dos

registradores entre si, com o Poder Judiciário, entes da Administração Pública e demais usuários

dos serviços registrais, bem como adotará e disseminará padrões de referência e terminologias

no âmbito do próprio SREI, que viabilizam o Intercâmbio Eletrônico de Dados (Electronic Data

Interchange - EDI) e a portabilidade de sistemas, prestando eficientes e ágeis serviços eletrônicos

aos cidadãos e empresas. 

Por se constituir em um sistema e com objetivo de cumprir seus objetivos, o Sistema

de Registro de Eletrônico de Imóveis (SREI) possui como integrantes: 

a) todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal e dos

Territórios (art. 2º, Provimento n. 47/2015); 

b) o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -  SAEC, de âmbito nacional

(Recomendação n. 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça); 

c) as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos

oficiais de registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato normativo da
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Corregedoria-Geral de Justiça local (art. 3º, Provimento n. 47/2015) 

A Lei n. 13.465/2017 estabeleceu em seu art. 76, § 5º, que todas as unidades de

registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal devem integrar o Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis (SREI), vinculando-se ao ONR. 

Ressalte-se que, na vinculação das unidades ao ONR, deve ser observado todo o

ordenamento jurídico vigente, mantendo-se, em sua integridade, o modelo constitucional de

serviço público exercido em caráter privado por delegação administrativa. 

Devem ser observadas especialmente as normas relativas aos dados das

serventias, como previsto no art. 24 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e no art. 46 da

Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994. Os dados da serventia permanecem sob a guarda,

conservação e responsabilidade do respectivo titular ou responsável pelo expediente. 

Considerando este contexto normativo, constitucional e infraconstitucional, está

sendo apresentada uma nova redação para as normas veiculadas pelo atual Provimento n. 47 de

18/6/2015, consolidando-as neste novo ato normativo, bem como as adaptando aos comandos da

Lei n. 13.465/2017. 

  

c) Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR 

  

Quanto ao ONR, deve ser analisada preliminarmente a tese invocada pela

Procuradoria-Geral da República, que sustenta a inconstitucionalidade da Lei n. 13.465/2017 por

vício de iniciativa e material. 

A jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça é firme no sentido de que este

Conselho não possui atribuição de declarar a inconstitucionalidade de normas federais ou

estaduais. 

Também nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: MS n.

32582 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO; ADI 466/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; MS n.

24.138-MC/DF, Min. NÉRI DA SILVEIRA. 

Por tais fundamentos, não conheço da arguição de inconstitucionalidade

apresentada pela Procuradoria-Geral da República, rejeitando a preliminar apresentada. 

Cabe à Corregedoria Nacional de Justiça tão somente dar concretude à norma legal

vigente no ordenamento jurídico. 

Dessa forma, prossigo na análise e regulamentação do tema. 

O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR foi instituído por lei,

estando, porém, sob controle e fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, por força das

normas constitucionais e por expressa determinação do art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017. 

Neste contexto constitucional e legal, verifica-se que o exercício da atividade do

ONR não se dará a título meramente privado, embora deva assumir a forma jurídica de entidade

civil sem fins lucrativos, previsto no art. 44 do Código Civil, diante da norma expressa do art. 76, §

2º, da Lei n. 13.465/2017. 

Ressalte-se que a função normativa, fiscalizadora das atividades registrais, e a

orientação quanto aos aspectos operacionais do SREI continuam sob responsabilidade do

Conselho Nacional de Justiça e das Corregedorias locais. 
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É premissa básica para a configuração da constituição e para definição das

atribuições do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR que a manutenção

dos livros e a sua escrituração, seja em meio físico ou eletrônico, continue sendo preservada

como uma atribuição exclusiva dos Oficiais de Registro. 

Assim, caberá ao ONR tão somente a implementação e a gerência operacional do

SREI, bem como sua administração interna como pessoa jurídica de direito privado. 

Em outras palavras, o ONR coordenará o SREI e, além disso, deve atuar de forma

semelhante às atuais centrais estaduais, funcionando como uma espécie de gestor da central

nacional (SAEC – Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado) e coordenador das centrais

estaduais, distribuindo as informações fornecidas pelos Oficiais de Registro, mediante a utilização

de dados que eles produzem, tratam e custodiam. 

Ressalto que atualmente cada central estadual tem o seu próprio endereço na

internet. Além disso, os dados e serviços prestados não são sequer interoperáveis. 

Neste contexto fático, há necessidade de construção de uma rede em que estejam

interconectadas todas as unidades registrais do País, prestando-se serviços registrais on-line,

com infraestrutura de apoio às serventias. 

Aos Oficiais de Registro cabe a efetiva prestação do serviço delegado, que se dá na

esfera estadual ou distrital, sem retirada da sua independência funcional. 

Como bem ressaltado pela Corregedoria-Geral do Estado da Paraíba (id 3551559),

o “Operador Nacional de Registro não desempenhará atividades próprias e exclusivas de

registradores, não sendo órgão substituto de cartório de registro imobiliário, muito menos

exercerá a atividade-fim dos respectivos delegatários. A finalidade é propiciar a interconexão das

unidades de registro, buscando a eliminação ou diminuição das assimetrias na prestação desse

serviço público delegado. Entende-se que o ONR não suprimirá o exercício da delegação

cartorária e nem assumirá as atribuições locais das centrais dos serviços eletrônicos

compartilhados, já funcionando em diversos Estados.” 

Na mesma linha de compreensão apresentada pela Corregedoria-Geral de Justiça

do Maranhão, entendo que o ONR deve coordenar o registro eletrônico entre as diversas centrais

eletrônicas criadas em cumprimento ao Provimento n. 47/2015 do CNJ (art. 3º, §§ 2º e 3º),

permitindo a alimentação direta pelo delegatário ou responsável pelo serviço como ocorre, por

exemplo, com o CENPROT em relação aos registradores de protestos (Provimento n. 87, de 11

de setembro de 2019). 

Nesta linha de atuação, verifica-se que não é atribuição do ONR a criação de uma

infraestrutura para armazenagem de dados, pois estes devem permanecer nas serventias de

origem, sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais que respondem pela sua ordem e

conservação (art. 24 da Lei nº. 6.015/1973 e art. 46 da Lei n. 8.935/1994). 

Observando tais princípios, o provimento que está sendo editado estabelece

somente diretrizes básicas que deverão nortear a edição do Estatuto do ONR pela assembleia

geral dos oficiais de registro de imóveis de todo o País, que é o órgão competente para tanto. 

Isso porque, sendo o ONR uma entidade civil sem fins lucrativos, à qual devem se

vincular todos os oficiais de registro de imóveis do País, somente os delegatários são possuidores

de legitimidade para aprovar um estatuto, que deve ser submetido à homologação da
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Corregedoria Nacional de Justiça, por ser o órgão regulador do ONR, por expressa disposição

legal. 

Estão sendo estabelecidas as seguintes atribuições básicas do ONR para orientar a

edição do estatuto pela assembleia geral dos registradores: 

a) implantar e coordenar a operação do SREI, em todo o território nacional,

apoiando os oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com as Corregedorias-

Gerais de Justiça e a Corregedoria Nacional de Justiça; 

b) sugerir à Corregedoria Nacional de Justiça a edição de instruções técnicas de

normalização aplicáveis ao SREI para propiciar a operação segura do sistema, a

interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos, como

também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços, visando

garantir a autenticidade e segurança das operações realizadas com documentos eletrônicos; 

c) implantar e operar o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC,

como previsto na Recomendação n. 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, com a

finalidade de prestar serviços e criar opção de acesso aos serviços prestados pelas unidades

registrais de todo o País em um único ponto na Internet, com os parâmetros definidos na citada

recomendação; 

d) promover a interoperabilidade de sistemas com as centrais de serviços

eletrônicos compartilhados dos estados e do Distrito Federal e as interligações relativas ao SREI

com entes públicos nacionais e estrangeiros; 

e) formular indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às atividades

das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça que permitam

inspeções remotas das serventias; 

f) estruturar a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de Gestão de

Informações Territoriais - SINTER; 

g) fornecer elementos para auxiliar a instrução de processos que visam o combate

ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à identificação e à indisponibilidade de ativos de

origem ilícita; 

h) viabilizar a consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário, ao

acesso às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis. 

No desempenho de suas atividades, o ONR deverá observar as normas que regem

o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e fiscal, bem como a proteção de dados

pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, além das disposições legais e

regulamentares. 

O ONR deverá observar, ainda, os princípios da legalidade, integridade,

impessoalidade, moralidade, publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade,

motivação e interesse público, realizando e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações

necessárias ao desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral. 

Por fim, destaca-se que a administração deverá zelar pelo cumprimento das leis,

regulamentos, normas externas e internas, convênios e contratos, bem como coibir a obtenção de

quaisquer benefícios ou vantagens individuais de seus gestores em decorrência da participação

em processos decisórios. 
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d)Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER 

A Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, estabeleceu em seu art. 41: 

Art. 41. A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o

art. 37, os serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder Judiciário e ao Poder

Executivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes de seus

bancos de dados, conforme regulamento. (Redação dada pela Lei n. 13.097, de 2015) 

Para o acesso da Administração Pública Federal às informações do Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, o art. 76, § 7º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que tal

acesso se operacionalizará através do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais –

SINTER. 

O SINTER foi instituído pelo Decreto n. 8.764, de 10 de maio de 2016, constituindo-

se em uma ferramenta de gestão pública que deve integrar, em um banco de dados espaciais, o

fluxo dinâmico de dados jurídicos produzidos pelos serviços de registros públicos ao fluxo de

dados fiscais, cadastrais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais produzidos pela União, pelos

estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios (art. 1º). 

O Manual Operacional do SINTER, em sua versão 1.0,  foi apresentado pela

Receita Federal do Brasil nos autos do Pedido de Providências n. 0005650-96.2016.2.00.0000,

que também tramita perante esta Corregedoria Nacional de Justiça. 

No id 2317111 daquele feito administrativo foram anexadas todas as atas das

reuniões realizadas pelo comitê gestor, com a resposta às impugnações apresentadas pelo IRIB

e com a aprovação da versão do Manual Operacional a ser adotado para o SINTER. 

Ressalte-se que o SINTER é administrado pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil, a quem compete elaborar, manter e publicar o Manual Operacional, observado o disposto

nas resoluções emitidas pelos comitês temáticos, celebrando convênios para intercâmbio de

dados cadastrais, fiscais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais entre a União, os estados, o

Distrito Federal e os municípios, obedecido um padrão de interoperabilidade. 

O decreto regulamentador estabelece que o SINTER deve agregar informações

registrais, cadastrais, fiscais e geoespaciais provenientes de órgãos e entidades da administração

pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos serviços

de registros públicos e de pessoas jurídicas de direito privado. 

Para os registradores de imóveis e notários, o referido decreto federal previu que o

sistema de informações territoriais disponibilizará acesso à ferramenta gráfica de visualização dos

polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens georreferenciadas, o que lhes permitirá

obter informações cadastrais e geoespaciais de interesse para os atos praticados em suas

serventias. 

Assim sendo, verifico que eventuais adequações do Manual Operacional do SINTER

ao ato normativo que está sendo editado neste processo administrativo devem ser objeto de

análise pelo comitê gestor do SINTER, órgão competente para tal desiderato. 

As adequações a serem feitas no Manual Operacional devem visar a harmonia e

operacionalidade do SINTER com todo o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 
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Destaco que o referido comitê encontra-se formado, contando inclusive com

representantes dos registradores, dos oficiais de notas e da Corregedoria Nacional, conforme

consta do Pedido de Providência n. 0005650-96.2016.2.00.0000. 

Após realizadas as adequações, deverá o Manual Operacional do SINTER relativo

ao registro imobiliário ser submetido ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça para sua

homologação, de modo a tornar obrigatória a sua observância pelas serventias extrajudiciais de

registro de imóveis. 

Prosseguindo na análise das questões postas neste processo administrativo, verifico

que o modelo normativo adotado no provimento supera todas as críticas e alegações de

inconstitucionalidades e ilegalidades apresentadas à proposta de estatuto do ONR que foi

oferecida como sugestão pela parte requerente. Naquela proposta, o estatuto do ONR já era

submetido à homologação. 

Optou-se por modelo diverso de elaboração do estatuto, qual seja, através de

assembleia geral, formada por todos os oficiais de registro de imóveis do País. O estatuto que for

aprovado será submetido à posterior homologação desta Corregedoria. 

Diante dos fundamentos ora explicitados e diante do texto legal que atribuiu à

Corregedoria Nacional de Justiça a competência para regulamentar o Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis - SREI e as normas relativas ao Operador Nacional do Sistema de Registro

Eletrônico - ONR e considerando todas as manifestações, sugestões e ponderações

apresentadas pelos tribunais de justiça e pelas associações representativas dos delegatários

registradores, que foram ouvidas previamente, aprovo o seguinte provimento, acompanhado de

suas justificativas: 

  

“PROVIMENTO  xx, de xx de xxxx de 2019 

  

Regulamenta o Código Nacional de Matrículas - CNM, o Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis - SREI, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o

acesso da Administração Pública Federal às informações do SREI e estabelece diretrizes para o

estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições

constitucionais, legais e regimentais; 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário

dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal de 1988); 

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços

extrajudiciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir

provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços

extrajudiciais (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça); 

CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento dos serviços

extrajudiciais nos Estados e no Distrito Federal para proporcionar a melhor prestação de serviço

ao cidadão; 

CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência,
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da continuidade do serviço público e da segurança jurídica; 

CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os

ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral,

para maior eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço público; 

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário regulamentar o registro público

eletrônico previsto nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009; 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Nacional de Justiça estabelecer

diretrizes para a implantação do registro eletrônico de imóveis em todo o território nacional,

expedindo atos normativos e recomendações destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos

serviços de registro; 

CONSIDERANDO que a adoção do Código Nacional de Matrícula Imobiliária (CNM)

é uma forma de simplificar o acesso ao registro, corroborando com a concentração de atos, na

forma prevista no art. 60 da Lei n. 13.097, de 19/1/2015; 

CONSIDERANDO a competência dada à Corregedoria Nacional de Justiça pelo art.

235-A da Lei n. 6.015/1973, com a redação dada pela Lei n. 13.465/2017, para regulamentar as

características e a forma de implementação do Código Nacional de Matrícula (CNM); 

CONSIDERANDO as normas previstas no art. 76 da Lei n. 13.465, de 11 de julho de

2017, que instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; 

CONSIDERANDO que os estudos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça

para especificação da arquitetura geral do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI

foram divulgados pela Recomendação CNJ n. 14 de 2 de julho de 2014; 

  

CONSIDERANDO que nos estudos divulgados pela Recomendação CNJ n. 14/2014

já havia previsão de identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, que

funcionará como chave primária, sendo referência única para acesso às matrículas que

permanecem sediadas, mantidas e custodiadas em cada uma das unidades de registro de

imóveis do País (arts. 22 a 26 da Lei n. 6.015/1973, c/c o art. 46 da Lei n. 8.935/1994); 

CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Nacional de Justiça exercer a função de

agente regulador do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e zelar pelo

cumprimento de seu estatuto (art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017); 

CONSIDERANDO as normas do Provimento n. 47, de 19 de junho de 2015, que

determinou a criação de centrais de serviços eletrônicos compartilhados de registros de imóveis

mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local; 

CONSIDERANDO que compete às Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados e

do Distrito Federal e dos Territórios, no âmbito de suas atribuições, estabelecer normas técnicas

específicas para a concreta prestação dos serviços registrais em meios eletrônicos; 

CONSIDERANDO que o acesso da Administração Pública Federal às informações

do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, como previsto pelo art. 76, § 7º, da Lei n.

13.465/2017, se operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão de Informações

Territoriais – SINTER; 

CONSIDERANDO que o art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que a

Corregedoria Nacional de Justiça exercerá a função de agente regulador do Operador Nacional
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do Sistema de Registro Eletrônico – ONR e que zelará pelo cumprimento de seu estatuto, 

  

RESOLVE: 

CAPÍTULO – I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 1º O Código Nacional de Matrículas - CNM, previsto no art. 235-A da Lei n.

6.015/1973, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei n.

13.465/2017, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da

Administração Pública Federal às informações do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –

SREI  e o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR deverão

observar as normas previstas neste provimento, que deve ser complementado, no que couber,

pelas Corregedorias-Gerais de Justiça, observadas as peculiaridades locais. 

CAPÍTULO II 

DO CÓDIGO NACIONAL DE MATRÍCULAS 

  

Art. 2º Fica instituído o Código Nacional de Matrícula (CNM), que corresponderá à

numeração única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional e será constituído de 15 (quinze)

dígitos, organizados em 4 (quatro) campos obrigatórios, observada a estrutura

CCCCC.L.NNNNNNN-DD, assim distribuídos: 

  

I – o primeiro campo (CCCCC) será constituído de 5 (cinco) dígitos e identificará o

Código Nacional da Serventia (CNS), atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e

determinará a unidade de registro de imóveis onde o imóvel está registrado; 

  

II – o segundo campo (L), separado do primeiro por um ponto, será constituído de 1

(um) dígito e indicará com o algarismo 2 tratar-se de registro no Livro n. 2 - Registro Geral; 

  

III – o terceiro campo (NNNNNNN), separado do segundo por um ponto, será

constituído de 7 (sete) dígitos e determinará o número de ordem da matrícula no Livro n. 2 a que

se refere o art. 176, inciso II, da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e 

  

IV – o quarto campo (DD), separado do terceiro por um hífen, será constituído de 2

(dois) dígitos e conterá os dígitos verificadores, gerados pela aplicação do algoritmo Módulo 97

Base 10, conforme Norma ISO 7064:2003. 

  

§ 1º Caso o código a que se refere o inciso III do caput seja constituído de menos de

sete dígitos, deverão ser atribuídos zeros à esquerda, até que se complete o número de dígitos

do terceiro campo do CNM. 

  

§ 2º O CNM referente à matrícula encerrada ou cancelada não poderá ser

reutilizado. 
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Art. 3º A partir da data de implantação do SREI, os oficiais de registro de imóveis

devem implantar numeração única para as matrículas que forem abertas e renumerar as

matrículas existentes quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de

extração de certidão. 

  

Parágrafo Único. Serão gratuitos o ato de averbação de renumeração das

matrículas existentes, bem como a comunicação da abertura de nova matrícula à serventia

originária, sendo o caso. 

  

Art. 4º O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis e aos usuários mecanismos de geração dos

dígitos verificadores do CNM e de autenticação para verificar sua validade e autenticidade. 

  

Art. 5º A abertura de matrícula decorrente de desmembramento da circunscrição

imobiliária deverá ser comunicada à serventia de origem para a averbação, de ofício, da baixa na

matrícula originária. 

  

Parágrafo Único. Para prevenir duplicidade de matrículas decorrente da ausência de

baixa da matrícula originária relativamente aos desmembramentos de circunscrição imobiliária,

ocorridos anteriormente à edição deste regulamento, deverá a serventia nova comunicar, de

ofício, à serventia de origem a abertura da nova matrícula para fins de baixa da originária, quando

do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de extração de certidão. 

  

 Art. 6º. Aplicam-se aos registros do Livro n. 3 – Registro Auxiliar, no que couber, as

disposições relativas à numeração da matrícula. 

  

 Art. 7º Os casos omissos relativos à implantação do CNM serão submetidos à

Corregedoria-Geral de Justiça competente, que deverá comunicar a decisão à Corregedoria

Nacional de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias. 

  

CAPÍTULO – III 

DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI 

  

 Art. 8º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a

universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa

das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis

previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009. 

  

§ 1º O SREI deve garantir a segurança da informação e a continuidade da prestação

do serviço público de registro de imóveis, observando os padrões técnicos, critérios legais e

regulamentares, promovendo a interconexão das serventias. 
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§ 2º Na interconexão de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o

SREI deve prever a interoperabilidade das bases de dados, permanecendo tais dados nas

serventias de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais. 

  

§ 3º São elementos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI: 

  

I – o registro imobiliário eletrônico; 

  

II – os repositórios registrais eletrônicos formados nos ofícios de registro de imóveis

para o acolhimento de dados e para o armazenamento de documentos eletrônicos; 

  

III – os serviços destinados à recepção e ao envio de documentos e títulos em

formato eletrônico para o usuário que fez a opção pelo atendimento remoto, prestados pelo SAEC

e pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados nos estados e no Distrito Federal; 

  

IV – os serviços de expedição de certidões e de informações, em formato eletrônico,

prestados aos usuários presenciais e remotos; 

  

V – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de

registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública. 

  

Art. 9º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e

operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

  

Parágrafo Único. São integrantes do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –

SREI, sob coordenação do ONR: 

  

I - os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal; 

  

II - o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -  SAEC, de âmbito nacional; 

  

III - as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos

oficiais de registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato normativo da

Corregedoria-Geral de Justiça local. 

  

Art.10. Para viabilizar a implantação do registro imobiliário eletrônico, os ofícios de

registro de imóveis deverão adotar os seguintes parâmetros e rotinas operacionais: 

  

I – numeração única de identificação do pedido para o atendimento presencial e

remoto, que identifica a serventia, o tipo de pedido e o número do pedido na própria serventia,

sem prejuízo às regras de prioridade e precedência existentes na legislação; 
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II – o processamento do pedido apresentado presencialmente também deve ser

realizado em meio eletrônico, devendo os documentos apresentados serem digitalizados e

assinados no início do processo; 

  

III – estabelecimento da “primeira qualificação eletrônica” com o objetivo de permitir

a migração de um registro de imóvel existente efetuado no livro em papel, seja transcrição ou

matrícula, para o formato de registro eletrônico denominado matrícula eletrônica; 

  

IV – anotação, na matrícula eletrônica, da situação jurídica atualizada do imóvel

(descrição do imóvel, direitos reais sobre o imóvel e restrições existentes) após cada registro e

averbação; 

  

V – utilização de objetos que representam a pessoa física ou jurídica e o imóvel

envolvido na transação imobiliária como alternativa aos indicadores pessoal e real; 

  

VI – registrar os eventos relevantes da operação interna do cartório, considerando

como evento cada interação realizada em decorrência de um pedido, tais como, a entrada do

pedido, entrada do título de suporte, recebimento e devolução de valores, comunicação de

exigências, entrega da certidão, dentre outros; 

  

VII – a matrícula eletrônica deve conter dados estruturados que podem ser extraídos

de forma automatizada, contendo seções relativas aos controles, atos e situação jurídica do

imóvel, constituindo-se em um documento natodigital de conteúdo estruturado. 

  

Parágrafo Único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

disponibilizará aos oficiais de registro de imóveis mecanismos de geração da numeração única de

identificação do pedido. 

  

Art. 11. Os oficiais de registro de imóveis continuam com a obrigação de manter em

segurança e sob seu exclusivo controle, indefinida e permanentemente, os livros, classificadores,

documentos e dados eletrônicos, respondendo por sua guarda e conservação, inclusive após a

implementação do registro imobiliário eletrônico. 

  

Art. 12. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de registro de imóveis,

ou por eles expedidos, serão assinados com uso de certificado digital, segundo a Infraestrutura

de Chaves Públicas Brasileira – ICP, e observarão a arquitetura dos Padrões de

Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

  

Art. 13. Para a criação, atualização, manutenção e guarda permanente dos

repositórios registrais eletrônicos deverão ser observados: 
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I – a especificação técnica do modelo de sistema digital para implantação de

sistemas de registro de imóveis eletrônico, segundo a Recomendação n. 14, de 2 de julho de

2014, da Corregedoria Nacional de Justiça; 

  

II – as Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos

Permanentes de 2010, baixadas pelo Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, ou outras que a

sucederem; e 

  

III – os atos normativos editados pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelas

Corregedorias-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal. 

  

Art. 14. O SREI deve viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação e de

comunicação, possibilitando a maior eficiência na prestação dos serviços com base em tecnologia

aplicada e redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade do serviço público

prestado ao cidadão usuário. 

Seção I 

 Do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC 

  

Art. 15. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC será

implementado e gerido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

  

Art. 16. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC é destinado ao

atendimento remoto dos usuários de todas as serventias de registro de imóveis do País por meio

da internet, à consolidação de dados estatísticos sobre dados e operação das serventias de

registro de imóveis, bem como ao desenvolvimento de sistemas de apoio e interoperabilidade

com outros sistemas. 

  

Parágrafo Único. O SAEC constitui-se em uma plataforma eletrônica centralizada

que recepciona as solicitações de serviços apresentadas pelos usuários remotos e as distribui às

serventias competentes. 

  

Art. 17. Compete, ainda, ao SAEC: 

  

I - desenvolver indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às

atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça que

permitam inspeções remotas das serventias; 

  

II - estruturar a interconexão do SREI com o SINTER - Sistema Nacional de Gestão

de Informações Territoriais e com outros sistemas públicos nacionais e estrangeiros; 

  

III - promover a interoperabilidade de seus sistemas com as Centrais de Serviços

Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal. 
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Art. 18. O SAEC deverá oferecer ao usuário remoto os seguintes serviços

eletrônicos imobiliários a partir de um ponto único de contato na internet: 

  

I – consulta de Informações Públicas como a relação de cartórios, circunscrição,

tabela de custas e outras informações que podem ser disponibilizadas com acesso público e

irrestrito; 

  

II – solicitação de pedido que será protocolado e processado pela serventia

competente, que compreende: 

  

Informação de Registro. 

Emissão de Certidão. 

Exame e Cálculo. 

Registro. 

  

  

III – acompanhamento do estado do pedido já solicitado; 

  

IV – cancelamento do pedido já solicitado, desde que não tenha sido efetivado; 

  

V – regularização do pedido quando há necessidade de alteração ou

complementação de títulos ou pagamentos referentes a pedido solicitado quando permitido pela

legislação; 

  

VI – obtenção dos resultados do pedido, que compreende dentre outros: 

Certidão. 

Nota de Exigência. 

Nota de Exame e Cálculo. 

Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas pelos usuários remotos por meio do

SAEC serão enviadas ao Oficial de Registro de Imóveis competente, que será o único

responsável pelo processamento e atendimento. 

  

Art.19. São classes de pedidos eletrônicos no âmbito do SAEC: 

  

I – Classe Tradicional, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico: 

  

informação de registro que será utilizada para o serviço de informação sobre

situação da matrícula, pacto antenupcial ou outra; 

emissão de certidão que será utilizada para o serviço de emissão de certidão; 

exame e cálculo que serão utilizados para o serviço de exame e cálculo; 

registro que será utilizada para o serviço de registro. 
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II – Classe Ofício, com o tipo de pedido Ofício Eletrônico, que será utilizada para o

serviço de tratamento de ofício eletrônico; 

  

III – Classe Penhora, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico, todos

para serem utilizados no serviço de penhora de imóvel: 

  

consulta de penhora. 

inclusão de penhora. 

exclusão de penhora. 

IV – Classe Indisponibilidade, compreendendo os seguintes tipos de pedido

eletrônico, todos para serem utilizados no serviço de indisponibilidade de bens imóveis: 

  

a) consulta de indisponibilidade. 

  

b) inclusão de indisponibilidade. 

  

c) exclusão de indisponibilidade. 

  

V – Consulta de Inexistência de Propriedade, com o tipo de pedido Consulta de

Inexistência de Propriedade, para ser utilizado no serviço de consulta de inexistência de

propriedade a partir do CPF, notadamente pelos agentes financeiros imobiliários. 

  

Art. 20. O SAEC deverá manter as seguintes bases de dados: 

  

I – Base Estatística contendo os dados estatísticos sobre a operação das serventias

de registro de imóveis, objetivando a consolidação de dados de tais serventias; 

  

II – Base de Indisponibilidade de Bens contendo, de forma atualizada, os pedidos de

indisponibilidade de bens encaminhados às serventias possivelmente relacionadas ao pedido,

possibilitando a consulta quando do exame de um registro; 

  

III – Base de CPF/CNPJ contendo o número do cadastro na Receita Federal do

titular do direito real imobiliário, objetivando a otimização da identificação de propriedade. 

  

Art. 21. Todos os ofícios de registro de imóveis devem possuir um sistema eletrônico

que possibilite realizar interações com o SAEC e com as centrais de serviços eletrônicos

compartilhados para suportar o atendimento aos serviços eletrônicos, bem como o

encaminhamento de estatísticas de operação. 

  

Art. 22. Em todas as operações do SAEC serão obrigatoriamente respeitados os

direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e,

se houver, dos registros. 
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Art. 23. O SAEC deve observar os padrões e requisitos de documentos, de conexão

e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da arquitetura dos

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

  

Seção II 

Das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito

Federal 

  

Art. 24. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados são criadas pelos

respectivos oficiais de registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de

Justiça local. 

  

§ 1º Haverá uma única central de serviços eletrônicos compartilhados em cada um

dos Estados e no Distrito Federal; 

  

§ 2º Onde não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços

próprios, o tráfego eletrônico far-se-á mediante central de serviço eletrônico compartilhado que

funcione em outro Estado ou no Distrito Federal ou exclusivamente pelo SAEC. 

  

§ 3º O SAEC exerce a coordenação e o monitoramento das centrais de serviços

eletrônicos compartilhados com a finalidade de universalização do acesso ao tráfego eletrônico e

para que se prestem os mesmos serviços em todo o País, velando pela interoperabilidade do

sistema. 

  

Art. 25. Compete às centrais de serviços eletrônicos compartilhados, em conjunto

com o SAEC e na forma do regulamento do SREI: 

  

I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de

registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; 

  

II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; 

  

III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico. 

  

Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas por meio das centrais de serviços

eletrônicos compartilhados serão enviadas ao ofício de registro de imóveis competente, que é o

único responsável pelo processamento e atendimento. 

  

Art. 26. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados conterão indicadores

somente para os ofícios de registro de imóveis que as integrem. 
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Art. 27. Em todas as operações das centrais de serviços eletrônicos compartilhados

serão respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das

comunicações privadas e, se houver, dos registros. 

  

Parágrafo Único. Deverão ser observados, no âmbito das operações desenvolvidas

pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados, os padrões e requisitos de documentos, de

conexão e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da

arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

  

  

  

CAPÍTULO IV 

 DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SREI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

FEDERAL 

  

Art. 28. O acesso da administração pública federal às informações do Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis – SREI se operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão

de Informações Territoriais – SINTER. 

  

Parágrafo único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

deverá estruturar, através do SAEC, a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de Gestão

de Informações Territoriais (SINTER). 

  

Art. 29. O Manual Operacional do Sistema Nacional de Gestão de Informações

Territoriais - SINTER, submetido ao Conselho Nacional de Justiça para a sua eficácia em face

dos registradores de imóveis e notários, deve objetivar a harmonia e operacionalidade do SINTER

com o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 

  

Parágrafo Único. Deverá ser prevista no Manual Operacional a forma de

disponibilização aos registradores de imóveis e aos notários do acesso à ferramenta gráfica de

visualização dos polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens georreferenciadas, para

permitir-lhes obter informações cadastrais e geoespaciais de interesse para os atos praticados

em suas serventias. 

  

 CAPÍTULO V 

 DO ESTATUTO DO ONR 

  

  

  

Art. 30. O Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR

deverá ser aprovado pelos oficiais de registros de imóveis de todo o território nacional, reunidos

em assembleia geral. 
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Parágrafo Único. A assembleia geral que trata este artigo será previamente

convocada pelas entidades representativas dos oficiais de registros de imóveis, de caráter

nacional, alcançando os filiados e não filiados, devendo ser realizada no prazo de 30 dias da

convocação, sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. 

  

Art. 31. O Estatuto do ONR deverá observar as seguintes diretrizes: 

  

I – A pessoa jurídica, constituída exclusivamente pelos oficiais de registros de

imóveis, na forma prevista no art. 44 do Código Civil na modalidade de entidade civil sem fins

lucrativos, deverá ser mantida e administrada conforme deliberação da assembleia geral dos

oficiais de registro de imóveis, somente podendo fazer parte de seu quadro diretivo os

delegatários que estejam em pleno exercício da atividade; 

  

II – Deverá constar dentre as atribuições do ONR: 

  

a) implantação e coordenação do SREI, visando o seu funcionamento uniforme,

apoiando os oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com a Corregedoria

Nacional de Justiça e as Corregedorias-Gerais de Justiça; 

  

b) implantação e operação do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -

SAEC, como previsto em Recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça, com a finalidade

de prestar serviços e criar opção de acesso remoto aos serviços prestados pelas unidades

registrais de todo País em um único ponto na Internet; 

  

c) coordenação e monitoramento das operações das centrais de serviços eletrônicos

compartilhados, através do SAEC, para garantir a interoperabilidade dos sistemas e a

universalização do acesso às informações e aos serviços eletrônicos; 

  

d) apresentação de sugestões à Corregedoria Nacional de Justiça para edição de

instruções técnicas de normalização aplicáveis ao SREI para propiciar a operação segura do

sistema, a interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos,

como também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços,

visando garantir a autenticidade e segurança das operações realizadas com documentos

informáticos; 

  

e) fornecimento de elementos aos órgãos públicos competentes para auxiliar a

instrução de processos que visam o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à

identificação e à indisponibilidade de ativos de origem ilícita; 

  

f) viabilização de consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário,

ao acesso às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis; 
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g) formulação de indicadores de eficiência e implementação de sistemas em apoio

às atividades das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça, que

permitam inspeções remotas das serventias. 

  

III – Deverá constar previsão de observância: 

  

a) dos princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse

público, realizando e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações necessárias ao

desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral. 

  

b) das normas que regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e

fiscal, bem como a proteção de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, além

das disposições legais e regulamentares. 

  

c) do cumprimento das leis, regulamentos, normas externas e internas, convênios e

contratos, notadamente as normas editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, seu agente

regulador, como previsto no art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017. 

  

d) da proibição de obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens individuais por

seus gestores em decorrência da participação em processos decisórios. 

  

Art. 32. O Estatuto aprovado pela Assembleia-Geral e suas posteriores modificações

deverão ser submetidos à Corregedoria Nacional de Justiça para homologação no exercício de

sua função de agente regulador. 

  

 CAPÍTULO VI 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 33. Aos ofícios de registro de imóveis é vedado: 

  

I – recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais ou

de entrega; 

  

II – postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites que

não sejam os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados ou do SAEC; 

  

III – prestar os serviços eletrônicos referidos neste provimento, diretamente ou por

terceiros, fora do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. 

  

Art. 34. As Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal
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fiscalizarão a efetiva vinculação dos oficiais de registro de imóveis ao SREI e a observância das

normas previstas neste provimento, expedindo as normas complementares que se fizerem

necessárias, bem como deverão promover a revogação das normas locais que contrariarem as

regras e diretrizes constantes do presente provimento. 

  

Art. 35. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb

serão feitos pelos oficiais de registro de imóveis preferencialmente por meio eletrônico, na forma

de regulamento próprio. 

  

Art. 36. O SREI deverá ser implantado pelo ONR até 2 de março de 2020. 

  

Art. 37. Fica revogado o Provimento n. 47 de 18 de junho de 2015. 

  

Art. 38. Este provimento entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. 

  

Invocando os fundamentos constantes da decisão transcrita, submeto à

deliberação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça a proposta de Provimento

apresentada, votando pela sua aprovação.  

É como penso. É como voto. 

  

    
MINISTRO HUMBERTO MARTINS  

Corregedor Nacional de Justiça  
 

  
Z07/S22
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Conselho Nacional de Justiça 

 
 

RELATÓRIO  
  

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, CORREGEDOR
NACIONAL DE JUSTIÇA (Relator):  

  

Cuida-se de pedido de providências instaurado pelo INSTITUTO DE

REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL em desfavor da Corregedoria Nacional de

Justiça, tendo por objeto a criação do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de

Registro Eletrônico – ONR. 

Após a instrução processual, concluiu-se pela necessidade de

estabelecer, por ato normativo regulamentar, as regras de funcionamento do

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, a disciplina jurídica do Código

Nacional de Matrículas, diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema

de Registro Eletrônico – ONR e a forma de acesso ao SREI pelo Sistema Nacional

de Gestão de Informações Territoriais – SINTER, cuja previsão também está

contida na Lei n. 13.465/2017, em seu art. 76, § 7º. 

Foi proferida a decisão Id. 3572699, que adotou redação para o

Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, submetendo-a diretamente à

deliberação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 

É, no essencial, o relatório. 
Z07/S22

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
53ª Sessão Extraordinária

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CERTIFICO que o PLENÁRIO, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada
nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"O Conselho decidiu, por unanimidade:
I - incluir em pauta o presente procedimento, nos termos do § 1º do artigo 120 do Regimento
Interno;
II - após o voto do Conselheiro vistor, aprovar o provimento, nos termos do voto do Relator, com o
encaminhamento das sugestões apresentadas pelo Conselheiro Mário Guerreiro para estudos.
Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Emmanoel Pereira, Rubens Canuto, Maria Tereza
Uille Gomes, Henrique Ávila e, em razão da vacância do cargo, o representante do Tribunal
Regional do Trabalho. Presidiu o julgamento o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18 de dezembro de
2019. ".
 Presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Dias Toffoli, Humberto Martins,
Luiz Fernando Tomasi Keppen, Mário Guerreiro, Candice L. Galvão Jobim, Luciano Frota, Maria
Cristiana Ziouva, Ivana Farina Navarrete Pena, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e André
Godinho. 
 Brasília, 18 de dezembro de 2019.

CARLA FABIANE ABREU ARANHA
Coordenadora de Processamento de Feitos

Relator: HUMBERTO EUSTAQUIO SOARES MARTINS

Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
Terceiros: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF
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Conselho Nacional de Justiça
302ª Sessão Ordinária

 

 
 CERTIDÃO DE JULGAMENTO

CERTIFICO que o PLENÁRIO, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

 “O Conselho decidiu, por unanimidade:
I -  incluir em pauta o presente procedimento, nos termos do § 1º do artigo 120 do

Regimento Interno;
II - após o voto do Relator pela aprovação de provimento, no que foi acompanhado

pelo Presidente Ministro Dias Toffoli, conceder vista regimental ao Conselheiro Mário Guerreiro.
Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Henrique Ávila e, em razão da vacância do cargo, o
representante do Tribunal Regional do Trabalho. Presidiu o julgamento o Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 17 de dezembro de 2019.”

Presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Dias Toffoli,
Humberto Martins, Emmanoel Pereira, Luiz Fernando Tomasi Keppen, Rubens Canuto, Mário
Guerreiro, Candice L. Galvão Jobim, Luciano Frota, Maria Cristiana Ziouva, Ivana Farina
Navarrete Pena, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e André Godinho e Maria Tereza Uille Gomes.
Brasília, 17 de dezembro de 2019.

CARLA FABIANE ABREU ARANHA
Coordenadora de Processamento de Feitos
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Conselho Nacional de Justiça
 

 
 
 
Certifico, que em cumprimento à decisão identificada pelo código 3572699 procedeu-se o traslado
de cópia da referida decisão e sua juntada os autos do Pedido de Providências n. 0005650-
96.2016.2.00.0000, que trata do Manual Operacional do SINTER, e para o Pedido de
Providências n. 0008583-08.2017.00.0000, que trata do Código Nacional de Matrículas de
Imóveis conforme determinado.
Brasília, 16 de dezembro de 2019.

IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA 
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Conselho Nacional de Justiça

 
 

DECISÃO
 

 
Cuida-se de pedido de providências instaurado pelo INSTITUTO DE REGISTRO

IMOBILIÁRIO DO BRASIL em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por objeto a
criação do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.
 

A Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR e o Instituto de
Registro Imobiliários do Brasil – IRIB apresentaram minuta do referido estatuto (Id. 2299209).
 

Instadas a manifestar, as Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados prestaram
as seguintes informações:
 

Corregedoria-Geral do Estado do Acre “algumas atribuições conferidas àquela
entidade privada ensejariam conflitos com as funções de controle exercidas pelo Poder Judiciário
na forma prevista no art. § 1o do art. 236 da Constituição Federal.” (Id. 665-50)
 

Corregedoria-Geral do Estado do Amazonas afirma que:
 

“[...] através do Provimento n. 47, o Conselho Nacional de Justiça definiu que o Sistema de
Registro de Imóveis Eletrônico deveria se organizar em Centrais Estaduais de Registro
Eletrônico Compartilhado. Desse modo, foi criada a Central do Estado do Amazonas,
regulamentada pelo Provimento n° 266/2015 deste Órgão Correicional.
 
[...]
 
A ANOREG/AM entende que o ONR não substitui o atual sistema em funcionamento, como
disposto pelo Provimento n.° 47 do CNJ, e pelos Provimentos das Corregedoria dos Tribunais de
Justiça Estaduais e do Distrito Federal.”
 
Corregedoria-Geral do Estado da Paraíba sustenta que emitiu posicionamento

favorável à versão preliminar do Estatuto do ONR, todavia, a redação final não foi juntada aos
autos.
 

Corregedoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte informa que somente
após reunião agendada pela ANOREG/RN com notários e registradores poderá emitir
posicionamento acerca do texto final do Estatuto do ONR.
 

Corregedoria-Geral do Distrito Federal e dos Territórios manifesta-se pela
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aquiescência da redação final do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de
Imóveis Eletrônico – ONR, apenas com as ressalvas atinentes à ausência de participação das
entidades mantenedoras das Centrais Estaduais de Registro Eletrônico Compartilhado nos
Conselhos do ONR, assim como à restrição imposta no inciso II do parágrafo único do art. 20.
 

Corregedoria-Geral do Estado de Tocantins afirma que “analisando os termos da
minuta final do Estatuto do ONR, observo que há inequívoca violação do pacto federativo, eis que
há previsão de que os Cartórios observem as normas editadas pelo Operador Nacional. Assim,
não seguirão mais as decisões e normas expedidas pelas Corregedorias Gerais da Justiça dos
Estados, mas um regramento elaborado pelos próprios delegatários, eis que o ONR será regido
por entidade de classe. Assim, a anomalia se mostra tão grave que, ainda que haja discordância
das Corregedorias, estas deverão curvar-se às normas externas, que não terão origens no Poder
Judiciário. Em tese, até mesmo o CNJ estaria alijado desta normatização.”
 

Requer, por fim, que sejam marcadas reuniões, coordenadas pela Corregedoria
Nacional de Justiça, para debater o tema.
 

Corregedoria-Geral do Estado de Minas Gerais entende que, “a integração e a
interoperabilidade das bases de dados com a central nacional do SREI deva respeitar as
peculiaridades de cada um dos Estados da Federação, conforme, aliás, ressaltado pelo nosso
Corregedor-Geral de Justiça na manifestação às fls. 209/209v.”
 

Corregedoria-Geral do Estado do Maranhão considera salutar a criação do
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, mas se opõe ao art. 6º da minuta, pois, “segundo a
redação proposta, a gestão dos fundos estaduais destinados à compensação dos custos
referentes aos atos do Reurb-S e também dos fundos destinados ao ressarcimento de atos
gratuitos e renda mínima ficaria a cargo do ONR, sem qualquer participação ou até mesmo
fiscalização do Poder Judiciário o que, a rigor, afronta a norma constitucional prevista no art. 236,
§ 1º, da CF.”
 

Discorda também da “atribuição dada ao ONR no que tange à criação de uma
infraestrutura para armazenagem de dados, pois entendo que os dados referentes aos registros
deverão permanecer nas serventias de origem. Destarte, ratifico meu posicionamento pela
criação do ONR apenas para interligação das informações registrais por meio das Centrais.” (id
3567956).
 

Corregedoria-Geral do Estado de Pernambuco afirma que:
 

“[...] O estatuto é extenso e complexo, mas não parece, em uma análise preliminar, ter nada que
pareça contrário à ordem jurídica. Ao contrário, cria o ONR dentro de uma estrutura
democrática, onde o Conselho Deliberativo é eleito por todos os registradores imobiliários do
país e, ainda, define que as regulamentações e fiscalização serão de responsabilidade da
Corregedoria Nacional do CNJ, o que traz estabilidade adequada à relevância do tema.
4 – Há clareza no texto quanto à formação do ambiente nacional do SREI, por intermédio das
centrais estaduais – art. 5º, § 4º e, também, quanto à gratuidade das custas e emolumentos para
o Poder Público. TODAVIA, não há definição sobre os eventuais valores que serão cobrados
dos usuários pela administração do sistema.”

 
Sugere que o CNJ regulamente os valores que serão pagos pelos usuários ao ONR

e às Centrais Estaduais.
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Corregedoria-Geral do Estado do Ceará concorda com a criação do Operador
Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR, ressalvada a constitucionalidade de
dispositivos da Lei n. 13.465/2017.
 

Corregedoria-Geral do Estado do Piauí prestou as seguintes informações:
 

“[...] Do exame da minuta de estatuto apresentada pelo ONR, aponto, como merecedores de
reflexão, os seguintes tópicos:
 
Primeiro, ao tempo em que se apresenta como pessoa jurídica sui generis, não se enquadrando,
no seu dizer, nos modelos elencados no art. 44 do CC, enumeração alegadamente aberta, a
minuta faz referência a associados (art. 15) e menciona a existência de entidades filiadas (art.
11), previsões que deixam transparecer uma aproximação com a natureza associativa, o que
indica a necessidade dos Oficiais de Registro de Imóveis associarem-se ao IRIB.
 
Segundo, carece de esclarecimento o alcance e a intensidade da vinculação entre a ONR e as
intituladas unidades vinculadas, multicitadas na minuta (arts. 4º, 11, 22, 52).
 
Terceiro, é necessário esclarecimento sobre as contribuições a cargo das entidades filiadas e
das unidades vinculadas, previstas como fontes de receita do ONR, especificamente no art. 11.
 
Quarto, é importante a previsão de um fluxo contínuo de informações a serem prestadas pelo
ONR ao CNJ, bem como às Corregedorias Estaduais, e, bem assim, de um compartilhamento
de sistema e de cadastros, especialmente a manutenção do Banco de Dados hospedado nos
servidores dos Tribunais de Justiça dos Estados.”
 
Corregedoria-Geral do Estado de Sergipe informa que a “Medida Provisória que

embasava o presente procedimento, em sua origem, já foi convertida em lei, passando a vigorar
sob o nº 13.465/17. Ocorre que o dispositivo que autoriza o IRIB (Instituto de Registro Imobiliário
do Brasil) a instituir o Estatuto da entidade ONR foi vetado, discutindo-se o Instituto do múnus e
deixando uma lacuna sobre o processo de criação da entidade privada.” (id2344307).
 

Corregedoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul manifesta-se pela “
impossibilidade da administração do fundo destinado à compensação total ou parcial dos atos
registrais relacionados com a regularização fundiária ser exercida pelo Operador Nacional do
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, na medida em que se destinam tributos à
gestão de ente privado.”
 

Corregedoria-Geral do Estado de Goiás informa que vislumbra óbice na criação
de central eletrônica para ser gerida por associação privada, sem se submeter à licitação. Alega,
ainda, que, “a responsabilidade dos Tribunais de Justiça em conceder à entidade privada o
acesso a informações dessa magnitude, sem regramento direto que é exigido em um Estado
Democrático de Direito, bem como risco de eventual dificuldade de fiscalização nos serviços e na
arrecadação devida.”
 

Corregedoria-Geral do Estado de Roraima alega que “Considerando que o ONR
visa a implementação do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI, em cumprimento ao
artigo 37 da Lei n.º 11.977/2009 e em conformidade com as diretrizes fixadas pela
Recomendação n.º 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e busca a otimização das novas
tecnologias e a informatização dos procedimentos registrais internos e de gestão das serventias,
consideramos que a medida trará maior eficiência na prestação dos recursos e redução de custos
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e prazos.”
 

O Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário - IBRADIM apresentou petição
manifestando-se favorável à criação do ONR, ressalvando, apenas, que deverá permanecer sob
a fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça nos termos do art. 236 da Constituição
Federal (id 3534332).
 

A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Paraíba apresentou informações
(id 3551559) sustentando a legalidade e constitucionalidade do ONR. Afirma, por outro lado, que
não é possível a gestão de fundos estaduais destinados à compensação dos custos referentes
aos atos do Reurb-S por entidade privada.
 

A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão apresentou
informações (id 3567956) manifestando a adequação da criação do Sistema de Registro de
Imóveis Eletrônico, mas discordando da administração dos fundos estaduais pelo ONR, por ser
entidade privada. Sustenta que a criação do ONR deveria objetivar a coordenação do registro
eletrônico entre as diversas centrais eletrônicas já criadas em cumprimento ao Provimento
n. 47/2015 do CNJ e não como órgão de execução. Os dados referentes aos registros devem
permanecer nas serventias de origem.
 

A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará apresentou informações (id
3570095) anuindo com a possibilidade de implementação do ONR, com as ressalvas dos
pareceres citados.
 

A ARISP manifestou apoio aos estatutos apresentados pela ANOREG e pelo IRIB,
requerendo a desconsideração das manifestações anteriores em sentido contrário. (id 3619979).
 

A ANOREG se manifestou no feito reiterando apoio ao Estatuto do ONR
apresentado pelo IRIB.(id 3645064).
 

Sobreveio manifestação da Procuradoria-Geral da República (id 3686355)
sustentando que a Lei n. 13.465/2017 usurpou a reserva de iniciativa do Judiciário para “dispor
sobre organização das serventias, criando uma instância não prevista no modelo constitucional
de delegação dos serviços notariais e de registro a pessoas naturais e ferindo a atribuição
fiscalizatória do Judiciário”.
 

Concluiu pela impossibilidade de aprovação do Estatuto do Operador Nacional do
Sistema de Registro Eletrônico – ONR, diante da inconstitucionalidade do art. 76 da Lei
n. 13.465/2017. Requereu o MPF o ingresso no feito na condição de terceiro interessado.
 

É, no essencial, o relatório.
 

Inicialmente, defiro o ingresso do Ministério Público Federal na condição de terceiro
interessado, diante de seu requerimento expresso.
 

Seu ingresso no feito também se justifica diante da própria tese que defende
relativamente à inconstitucionalidade da norma objeto do presente pedido de providências.
 

O objeto do presente feito administrativo é a regulamentação das regras de
funcionamento e dos procedimentos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, bem
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como sua operação pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.
 

Tal regulamentação deve ser realizada mediante edição de norma da Corregedoria
Nacional de Justiça estabelecendo as regras pertinentes com observância da Lei n. 13.465/2017.
 

É necessário ressaltar que, desde a promulgação da Lei n. 11.977, de 7 de julho de
2009, há previsão de instituição do sistema de registro eletrônico para os serviços de registros
públicos em forma geral (art. 37).
 

Posteriormente, foi editada a Lei n. 13.465/2017, prevendo especificamente um
sistema de registro eletrônico de imóveis, in verbis:
 

Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será implementado e operado, em
âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR).
 
§ 1º O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão feitos
preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 7 de julho
de 2009.
 
§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.
 
§ 3º (VETADO).
 
§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer a
função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto.
 
§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o
SREI e ficam vinculadas ao ONR.
 
§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário, ao Poder
Executivo federal, ao Ministério Público, aos entes públicos previstos nos regimentos de custas
e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de investigações
criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos.
 
§ 7º A administração pública federal acessará as informações do SREI por meio do Sistema
Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), na forma de regulamento.
 
§ 8º (VETADO).
 
Em consequência do regramento legal, pode-se concluir que a implantação do

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI exige da Serventia de Registro de Imóveis a
geração dos livros de controle em formato eletrônico, possibilitando a realização do registro
eletrônico e o oferecimento de serviços eletrônicos.
 

O sistema de registro eletrônico aumentará o nível de automação dos processos
das serventias de registro imobiliário, bem como otimizará a troca de informações com outras
entidades públicas, como o Ministério Público, a Receita Federal, as prefeituras municipais e o
Poder Judiciário.
 

Ressalte-se, por oportuno, que o Brasil ocupa o 109º lugar no ranking do relatório 
Doing Business 2019 do Banco Mundial, em que se compara e se classifica a economia de 190
países pela facilidade para fazer negócios.
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Quanto ao Registro de Propriedades, nossa classificação é 137º lugar em 190
países¹.
 

Resta evidente que o Brasil precisa alcançar melhores patamares de eficiência na
gestão do Registro de Imóveis, retirando-o do chamado “fosso digital”.
 

Para dar concretude à inovação legal, há necessidade de estabelecer, por ato
normativo regulamentar, as regras de funcionamento do Sistema de Registro Eletrônico de
Imóveis - SREI, a disciplina jurídica do Código Nacional de Matrículas, diretrizes para o estatuto
do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e a forma de acesso ao SREI
pelo Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER, cuja previsão também
está contida na Lei n. 13.465/2017 em seu art. 76, § 7º.
 

a) O Código Nacional de Matrículas.
 

Pressuposto para o funcionamento do SREI é a regulamentação precisa do Código
Nacional de Matrículas – CNM, “que corresponde à numeração única de matrículas imobiliárias
em âmbito nacional”, nos termos do art. 235-A da Lei de Registros Públicos, com a redação dada
pela Lei n. 13.465/2017.
 

O Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, relativamente ao Código
Nacional de Matrículas – CNM, que está para ser editado conforme instrução processual
realizada no âmbito do Pedido de Providências n. 0008583-08.2017.00.0000, está sendo
incorporado e consolidado no texto do provimento adotado nesta decisão, ante a adequação e
proximidade dos temas, justificando a reunião das regras regulamentares em um só ato
normativo.
 

Os fundamentos para a adoção do CNM na forma apresentada no presente
provimento consolidado estão consignados no referido PP n. 0008583-08.2017.00.0000.
 

b) O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI
 

Como já ressaltado, o art. 37 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, previu o
registro eletrônico para os serviços de registros públicos em geral.
 

Para orientar as Corregedorias-Gerais de Justiça quanto à implantação do registro
eletrônico de imóveis pelas serventias e pelas centrais eletrônicas, a Corregedoria Nacional de
Justiça editou a Recomendação n. 14, de 2 de julho de 2014, divulgando a especificação do
modelo de sistema digital a ser utilizado pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico.
 

Posteriormente, foi editado o Provimento n. 47 de 18/6/2015, que estabeleceu as
diretrizes gerais para a implantação do sistema de registro eletrônico de imóveis por todos os
oficiais de registro de imóveis.
 

Verifica-se, outrossim, que o registro eletrônico de imóveis já possuía, antes da
edição da Lei n. 13.465/2017, todos os parâmetros e requisitos definidos em norma específica
para o seu funcionamento.
 

Em outras palavras, pode-se afirmar que já existe modelo de sistema digital
aprovado pela Corregedoria Nacional de Justiça para a implementação do SREI.
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Com a edição da Lei n. 13.465/2017, houve inovação da ordem jurídica para
estabelecer que o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI será implementado e
operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de
Imóveis – ONR.
 

A Lei n. 13.465/2017 trouxe mais um avanço complementando as normas vigentes
sobre o SREI e consolidando um sistema que já estava em construção.
 

O SREI continua tendo a finalidade de integrar as unidades registrais e suas bases
de dados, sob acompanhamento, regulação normativa e fiscalização da Corregedoria Nacional
de Justiça.
 

O SREI foi concebido para ser um repositório eletrônico de dados relativos aos
serviços de registro imobiliário de caráter nacional.
 

Tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário e
a adoção de governança corporativa para os registros de imóveis, sendo instrumento jurídico
adequado para dar cumprimento ao comando legal contido no art. 37 da Lei n. 11.977, de 2009,
integrando o registro imobiliário eletrônico em todo o território nacional.
 

Este sistema eletrônico deve garantir a segurança da informação e a continuidade
da prestação do serviço público, observando sempre os padrões técnicos, critérios legais e
regulamentares, promovendo a interconexão das unidades de registro de imóveis.
 

Na interligação de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o novo
sistema eletrônico prevê a interoperabilidade das bases de dados, uma vez que tais dados
permanecem nas serventias de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos
oficiais, que também respondem pela sua ordem e conservação (art. 24 da Lei n. 6.015/1973 e
art. 46 da Lei n. 8.935/1994).
 

Quanto às próprias serventias, a adoção do sistema registral imobiliário eletrônico
viabilizará a utilização das novas tecnologias de informação e de comunicação para informatizar
os procedimentos internos operacionais e de gestão, possibilitando maior eficiência na prestação
dos serviços com base em tecnologia aplicada, redução de custos e prazos. Além disso, deve
contribuir para o aperfeiçoamento da prestação do serviço de registro de imóveis em âmbito
nacional, com segurança e celeridade, melhorando a prestação do serviço público à população.
 

Quanto à Administração Pública, o SREI permitirá o intercâmbio de informações e
dados entre as serventias, o Poder Judiciário e outros órgãos públicos que necessitam de
informações sobre os imóveis e seus proprietários.
 

Quanto aos cidadãos e empresas, o sistema eletrônico imobiliário permitirá a
protocolização eletrônica de títulos, a requisição e o recebimento de informações e certidões,
aprimorando a qualidade e a eficiência do serviço público, que continuará a ser prestado por
delegação a pessoas físicas mediante concurso público de provas e títulos.
 

Em suma, o SREI deve conter ferramentas que permitem a conexão dos
registradores entre si, com o Poder Judiciário, entes da Administração Pública e demais usuários
dos serviços registrais, bem como adotará e disseminará padrões de referência e terminologias
no âmbito do próprio SREI, que viabilizam o Intercâmbio Eletrônico de Dados (Electronic Data
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Interchange - EDI) e a portabilidade de sistemas, prestando eficientes e ágeis serviços
eletrônicos aos cidadãos e empresas.
 

Por se constituir em um sistema e com objetivo de cumprir seus objetivos, o Sistema
de Registro de Eletrônico de Imóveis (SREI) possui como integrantes:
 

a) todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal e dos
Territórios (art. 2º, Provimento n. 47/2015);
 

b) o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -  SAEC, de âmbito nacional
(Recomendação n. 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça);
 

c) as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos
oficiais de registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato normativo da
Corregedoria-Geral de Justiça local (art. 3º, Provimento n. 47/2015)
 

A Lei n. 13.465/2017 estabeleceu em seu art. 76, § 5º, que todas as unidades de
registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal devem integrar o Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis (SREI), vinculando-se ao ONR.
 

Ressalte-se que, na vinculação das unidades ao ONR, deve ser observado todo o
ordenamento jurídico vigente, mantendo-se, em sua integridade, o modelo constitucional de
serviço público exercido em caráter privado por delegação administrativa.
 

Devem ser observadas especialmente as normas relativas aos dados das
serventias, como previsto no art. 24 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e no art. 46 da
Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994. Os dados da serventia permanecem sob a guarda,
conservação e responsabilidade do respectivo titular ou responsável pelo expediente.
 

Considerando este contexto normativo, constitucional e infraconstitucional, está
sendo apresentada uma nova redação para as normas veiculadas pelo atual Provimento n. 47 de
18/6/2015, consolidando-as neste novo ato normativo, bem como as adaptando aos comandos
da Lei n. 13.465/2017.
 

 
 

c) Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR
 

Quanto ao ONR, deve ser analisada preliminarmente a tese invocada pela
Procuradoria-Geral da República, que sustenta a inconstitucionalidade da Lei n. 13.465/2017 por
vício de iniciativa e material.
 

A jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça é firme no sentido de que este
Conselho não possui atribuição de declarar a inconstitucionalidade de normas federais ou
estaduais.
 

Também nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: MS n.
32582 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO; ADI 466/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; MS n.
24.138-MC/DF, Min. NÉRI DA SILVEIRA.
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Por tais fundamentos, não conheço da arguição de inconstitucionalidade
apresentada pela Procuradoria-Geral da República, rejeitando a preliminar apresentada.
 

Cabe à Corregedoria Nacional de Justiça tão somente dar concretude à norma legal
vigente no ordenamento jurídico.
 

Dessa forma, prossigo na análise e regulamentação do tema.
 

O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR foi instituído por lei,
estando, porém, sob controle e fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, por força das
normas constitucionais e por expressa determinação do art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017.
 

Neste contexto constitucional e legal, verifica-se que o exercício da atividade do
ONR não se dará a título meramente privado, embora deva assumir a forma jurídica de entidade
civil sem fins lucrativos, previsto no art. 44 do Código Civil, diante da norma expressa do art. 76, §
2º, da Lei n. 13.465/2017.
 

Ressalte-se que a função normativa, fiscalizadora das atividades registrais, e a
orientação quanto aos aspectos operacionais do SREI continuam sob responsabilidade do
Conselho Nacional de Justiça e das Corregedorias locais.
 

É premissa básica para a configuração da constituição e para definição das
atribuições do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR que a manutenção
dos livros e a sua escrituração, seja em meio físico ou eletrônico, continue sendo preservada
como uma atribuição exclusiva dos Oficiais de Registro.
 

Assim, caberá ao ONR tão somente a implementação e a gerência operacional do
SREI, bem como sua administração interna como pessoa jurídica de direito privado.
 

Em outras palavras, o ONR coordenará o SREI e, além disso, deve atuar de forma
semelhante às atuais centrais estaduais, funcionando como uma espécie de gestor da central
nacional (SAEC – Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado) e coordenador das centrais
estaduais, distribuindo as informações fornecidas pelos Oficiais de Registro, mediante a utilização
de dados que eles produzem, tratam e custodiam.
 

Ressalto que atualmente cada central estadual tem o seu próprio endereço na
internet. Além disso, os dados e serviços prestados não são sequer interoperáveis.
 

Neste contexto fático, há necessidade de construção de uma rede em que estejam
interconectadas todas as unidades registrais do País, prestando-se serviços registrais on-line,
com infraestrutura de apoio às serventias.
 

Aos Oficiais de Registro cabe a efetiva prestação do serviço delegado, que se dá na
esfera estadual ou distrital, sem retirada da sua independência funcional.
 

Como bem ressaltado pela Corregedoria-Geral do Estado da Paraíba (id 3551559),
o “Operador Nacional de Registro não desempenhará atividades próprias e exclusivas de
registradores, não sendo órgão substituto de cartório de registro imobiliário, muito menos
exercerá a atividade-fim dos respectivos delegatários. A finalidade é propiciar a interconexão das
unidades de registro, buscando a eliminação ou diminuição das assimetrias na prestação desse
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serviço público delegado. Entende-se que o ONR não suprimirá o exercício da delegação
cartorária e nem assumirá as atribuições locais das centrais dos serviços eletrônicos
compartilhados, já funcionando em diversos Estados.”
 

Na mesma linha de compreensão apresentada pela Corregedoria-Geral de Justiça
do Maranhão, entendo que o ONR deve coordenar o registro eletrônico entre as diversas centrais
eletrônicas criadas em cumprimento ao Provimento n. 47/2015 do CNJ (art. 3º, §§ 2º e 3º),
permitindo a alimentação direta pelo delegatário ou responsável pelo serviço como ocorre, por
exemplo, com o CENPROT em relação aos registradores de protestos (Provimento n. 87, de 11
de setembro de 2019).
 

Nesta linha de atuação, verifica-se que não é atribuição do ONR a criação de uma
infraestrutura para armazenagem de dados, pois estes devem permanecer nas serventias de
origem, sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais que respondem pela sua ordem e
conservação (art. 24 da Lei nº. 6.015/1973 e art. 46 da Lei n. 8.935/1994).
 

Observando tais princípios, o provimento que está sendo editado estabelece
somente diretrizes básicas que deverão nortear a edição do Estatuto do ONR pela assembleia
geral dos oficiais de registro de imóveis de todo o País, que é o órgão competente para tanto.
 

Isso porque, sendo o ONR uma entidade civil sem fins lucrativos, à qual devem se
vincular todos os oficiais de registro de imóveis do País, somente os delegatários são
possuidores de legitimidade para aprovar um estatuto, que deve ser submetido à homologação
da Corregedoria Nacional de Justiça, por ser o órgão regulador do ONR, por expressa disposição
legal.
 

Estão sendo estabelecidas as seguintes atribuições básicas do ONR para orientar a
edição do estatuto pela assembleia geral dos registradores:
 

a) implantar e coordenar a operação do SREI, em todo o território nacional,
apoiando os oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com as Corregedorias-
Gerais de Justiça e a Corregedoria Nacional de Justiça;
 

b) sugerir à Corregedoria Nacional de Justiça a edição de instruções técnicas de
normalização aplicáveis ao SREI para propiciar a operação segura do sistema, a
interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos, como
também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços, visando
garantir a autenticidade e segurança das operações realizadas com documentos eletrônicos;
 

c) implantar e operar o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC,
como previsto na Recomendação n. 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, com a
finalidade de prestar serviços e criar opção de acesso aos serviços prestados pelas unidades
registrais de todo o País em um único ponto na Internet, com os parâmetros definidos na citada
recomendação;
 

d) promover a interoperabilidade de sistemas com as centrais de serviços
eletrônicos compartilhados dos estados e do Distrito Federal e as interligações relativas ao SREI
com entes públicos nacionais e estrangeiros;
 

e) formular indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às atividades
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das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça que permitam
inspeções remotas das serventias;
 

f) estruturar a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais - SINTER;
 

g) fornecer elementos para auxiliar a instrução de processos que visam o combate
ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à identificação e à indisponibilidade de ativos de
origem ilícita;
 

h) viabilizar a consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário, ao
acesso às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis.
 

No desempenho de suas atividades, o ONR deverá observar as normas que regem
o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e fiscal, bem como a proteção de dados
pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, além das disposições legais e
regulamentares.
 

O ONR deverá observar, ainda, os princípios da legalidade, integridade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade,
motivação e interesse público, realizando e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações
necessárias ao desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral.
 

Por fim, destaca-se que a administração deverá zelar pelo cumprimento das leis,
regulamentos, normas externas e internas, convênios e contratos, bem como coibir a obtenção
de quaisquer benefícios ou vantagens individuais de seus gestores em decorrência da
participação em processos decisórios.
 

 
 

d)Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER
 

A Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, estabeleceu em seu art. 41:
 

Art. 41. A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o art. 37, os
serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo federal,
por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes de seus bancos de dados,
conforme regulamento. (Redação dada pela Lei n. 13.097, de 2015)
 
Para o acesso da Administração Pública Federal às informações do Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, o art. 76, § 7º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que tal
acesso se operacionalizará através do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais –
SINTER.
 

O SINTER foi instituído pelo Decreto n. 8.764, de 10 de maio de 2016, constituindo-
se em uma ferramenta de gestão pública que deve integrar, em um banco de dados espaciais, o
fluxo dinâmico de dados jurídicos produzidos pelos serviços de registros públicos ao fluxo de
dados fiscais, cadastrais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais produzidos pela União,
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios (art. 1º).
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O Manual Operacional do SINTER, em sua versão 1.0,  foi apresentado pela
Receita Federal do Brasil nos autos do Pedido de Providências n. 0005650-96.2016.2.00.0000,
que também tramita perante esta Corregedoria Nacional de Justiça.
 

No id 2317111 daquele feito administrativo foram anexadas todas as atas das
reuniões realizadas pelo comitê gestor, com a resposta às impugnações apresentadas pelo IRIB
e com a aprovação da versão do Manual Operacional a ser adotado para o SINTER.
 

Ressalte-se que o SINTER é administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a quem compete elaborar, manter e publicar o Manual Operacional, observado o disposto
nas resoluções emitidas pelos comitês temáticos, celebrando convênios para intercâmbio de
dados cadastrais, fiscais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais entre a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios, obedecido um padrão de interoperabilidade.
 

O decreto regulamentador estabelece que o SINTER deve agregar informações
registrais, cadastrais, fiscais e geoespaciais provenientes de órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, dos serviços de registros públicos e de pessoas jurídicas de direito privado.
 

Para os registradores de imóveis e notários, o referido decreto federal previu que o
sistema de informações territoriais disponibilizará acesso à ferramenta gráfica de visualização
dos polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens georreferenciadas, o que lhes
permitirá obter informações cadastrais e geoespaciais de interesse para os atos praticados em
suas serventias.
 

Assim sendo, verifico que eventuais adequações do Manual Operacional do
SINTER ao ato normativo que está sendo editado neste processo administrativo devem ser
objeto de análise pelo comitê gestor do SINTER, órgão competente para tal desiderato.
 

As adequações a serem feitas no Manual Operacional devem visar a harmonia e
operacionalidade do SINTER com todo o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
 

Destaco que o referido comitê encontra-se formado, contando inclusive com
representantes dos registradores, dos oficiais de notas e da Corregedoria Nacional, conforme
consta do Pedido de Providência n. 0005650-96.2016.2.00.0000.
 

Após realizadas as adequações, deverá o Manual Operacional do SINTER relativo
ao registro imobiliário ser submetido ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça para sua
homologação, de modo a tornar obrigatória a sua observância pelas serventias extrajudiciais de
registro de imóveis.
 

Prosseguindo na análise das questões postas neste processo administrativo,
verifico que o modelo normativo adotado no provimento supera todas as críticas e alegações de
inconstitucionalidades e ilegalidades apresentadas à proposta de estatuto do ONR que foi
oferecida como sugestão pela parte requerente. Naquela proposta, o estatuto do ONR já era
submetido à homologação.
 

Optou-se por modelo diverso de elaboração do estatuto, qual seja, através de
assembleia geral, formada por todos os oficiais de registro de imóveis do País. O estatuto que for
aprovado será submetido à posterior homologação desta Corregedoria.
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Diante dos fundamentos ora explicitados e diante do texto legal que atribuiu à
Corregedoria Nacional de Justiça a competência para regulamentar o Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis - SREI e as normas relativas ao Operador Nacional do Sistema de Registro
Eletrônico - ONR e considerando todas as manifestações, sugestões e ponderações
apresentadas pelos tribunais de justiça e pelas associações representativas dos delegatários
registradores, que foram ouvidas previamente, aprovo o seguinte provimento, acompanhado de
suas justificativas:
 

 
 

“PROVIMENTO  xx, de xx de xxxx de 2019
 

Regulamenta o Código Nacional de Matrículas - CNM, o Sistema de
Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, o Serviço de Atendimento
Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da Administração Pública
Federal às informações do SREI e estabelece diretrizes para o estatuto
do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

 
O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições constitucionais, legais
e regimentais;
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos
praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços extrajudiciais (arts.
103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e
outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais
(art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça);
CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento dos serviços extrajudiciais nos
Estados e no Distrito Federal para proporcionar a melhor prestação de serviço ao cidadão;
CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência, da
continuidade do serviço público e da segurança jurídica;
CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de
registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, para maior
eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço público;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário regulamentar o registro público eletrônico
previsto nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009;
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Nacional de Justiça estabelecer diretrizes para a
implantação do registro eletrônico de imóveis em todo o território nacional, expedindo atos
normativos e recomendações destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços de
registro;
CONSIDERANDO que a adoção do Código Nacional de Matrícula Imobiliária (CNM) é uma forma
de simplificar o acesso ao registro, corroborando com a concentração de atos, na forma prevista
no art. 60 da Lei n. 13.097, de 19/1/2015;
CONSIDERANDO a competência dada à Corregedoria Nacional de Justiça pelo art. 235-A da Lei
n. 6.015/1973, com a redação dada pela Lei n. 13.465/2017, para regulamentar as características
e a forma de implementação do Código Nacional de Matrícula (CNM);
CONSIDERANDO as normas previstas no art. 76 da Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017, que
instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis;
CONSIDERANDO que os estudos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça para
especificação da arquitetura geral do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI foram
divulgados pela Recomendação CNJ n. 14 de 2 de julho de 2014;
CONSIDERANDO que nos estudos divulgados pela Recomendação CNJ n. 14/2014 já havia
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previsão de identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, que funcionará
como chave primária, sendo referência única para acesso às matrículas que permanecem
sediadas, mantidas e custodiadas em cada uma das unidades de registro de imóveis do País
(arts. 22 a 26 da Lei n. 6.015/1973, c/c o art. 46 da Lei n. 8.935/1994);
CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Nacional de Justiça exercer a função de agente
regulador do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e zelar pelo
cumprimento de seu estatuto (art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017);
CONSIDERANDO as normas do Provimento n. 47, de 19 de junho de 2015, que determinou a
criação de centrais de serviços eletrônicos compartilhados de registros de imóveis mediante ato
normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local;
CONSIDERANDO que compete às Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito
Federal e dos Territórios, no âmbito de suas atribuições, estabelecer normas técnicas específicas
para a concreta prestação dos serviços registrais em meios eletrônicos;
CONSIDERANDO que o acesso da Administração Pública Federal às informações do Sistema de
Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, como previsto pelo art. 76, § 7º, da Lei n. 13.465/2017, se
operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER;
CONSIDERANDO que o art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que a Corregedoria
Nacional de Justiça exercerá a função de agente regulador do Operador Nacional do Sistema de
Registro Eletrônico – ONR e que zelará pelo cumprimento de seu estatuto,
RESOLVE:
 

CAPÍTULO – I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Código Nacional de Matrículas - CNM, previsto no art. 235-A da Lei n. 6.015/1973, o
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017, o
Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da Administração Pública
Federal às informações do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI  e o estatuto do
Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR deverão observar as normas
previstas neste provimento, que deve ser complementado, no que couber, pelas Corregedorias-
Gerais de Justiça, observadas as peculiaridades locais.
 

CAPÍTULO II
DO CÓDIGO NACIONAL DE MATRÍCULAS

Art. 2º Fica instituído o Código Nacional de Matrícula (CNM), que corresponderá à numeração
única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional e será constituído de 15 (quinze) dígitos,
organizados em 4 (quatro) campos obrigatórios, observada a estrutura CCCCC.L.NNNNNNN-DD,
assim distribuídos:
I – o primeiro campo (CCCCC) será constituído de 5 (cinco) dígitos e identificará o Código
Nacional da Serventia (CNS), atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e determinará a
unidade de registro de imóveis onde o imóvel está registrado;
II – o segundo campo (L), separado do primeiro por um ponto, será constituído de 1 (um) dígito e
indicará com o algarismo 2 tratar-se de registro no Livro n. 2 - Registro Geral;
III – o terceiro campo (NNNNNNN), separado do segundo por um ponto, será constituído de 7
(sete) dígitos e determinará o número de ordem da matrícula no Livro n. 2 a que se refere o art.
176, inciso II, da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e
IV – o quarto campo (DD), separado do terceiro por um hífen, será constituído de 2 (dois) dígitos
e conterá os dígitos verificadores, gerados pela aplicação do algoritmo Módulo 97 Base 10,
conforme Norma ISO 7064:2003.
§ 1º Caso o código a que se refere o inciso III do caput seja constituído de menos de sete dígitos,
deverão ser atribuídos zeros à esquerda, até que se complete o número de dígitos do terceiro
campo do CNM.
§ 2º O CNM referente à matrícula encerrada ou cancelada não poderá ser reutilizado.
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Art. 3º A partir da data de implantação do SREI, os oficiais de registro de imóveis devem
implantar numeração única para as matrículas que forem abertas e renumerar as matrículas
existentes quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de extração de
certidão.
Parágrafo Único. Serão gratuitos o ato de averbação de renumeração das matrículas existentes,
bem como a comunicação da abertura de nova matrícula à serventia originária, sendo o caso.
Art. 4º O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR disponibilizará aos oficiais
de registro de imóveis e aos usuários mecanismos de geração dos dígitos verificadores do CNM e
de autenticação para verificar sua validade e autenticidade.
Art. 5º A abertura de matrícula decorrente de desmembramento da circunscrição imobiliária
deverá ser comunicada à serventia de origem para a averbação, de ofício, da baixa na matrícula
originária.
Parágrafo Único. Para prevenir duplicidade de matrículas decorrente da ausência de baixa da
matrícula originária relativamente aos desmembramentos de circunscrição imobiliária, ocorridos
anteriormente à edição deste regulamento, deverá a serventia nova comunicar, de ofício, à
serventia de origem a abertura da nova matrícula para fins de baixa da originária, quando do
primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de extração de certidão.
 Art. 6º. Aplicam-se aos registros do Livro n. 3 – Registro Auxiliar, no que couber, as disposições
relativas à numeração da matrícula.
 Art. 7º Os casos omissos relativos à implantação do CNM serão submetidos à Corregedoria-
Geral de Justiça competente, que deverá comunicar a decisão à Corregedoria Nacional de
Justiça no prazo de 30 (trinta) dias.
 

CAPÍTULO – III
DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI

 
Art. 8º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização
das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias
de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art.
37 da Lei n. 11.977/2009.
§ 1º O SREI deve garantir a segurança da informação e a continuidade da prestação do serviço
público de registro de imóveis, observando os padrões técnicos, critérios legais e regulamentares,
promovendo a interconexão das serventias.
§ 2º Na interconexão de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o SREI deve prever
a interoperabilidade das bases de dados, permanecendo tais dados nas serventias de registro de
imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais.
§ 3º São elementos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI:
I – o registro imobiliário eletrônico;
II – os repositórios registrais eletrônicos formados nos ofícios de registro de imóveis para o
acolhimento de dados e para o armazenamento de documentos eletrônicos;
III – os serviços destinados à recepção e ao envio de documentos e títulos em formato eletrônico
para o usuário que fez a opção pelo atendimento remoto, prestados pelo SAEC e pelas centrais
de serviços eletrônicos compartilhados nos estados e no Distrito Federal;
IV – os serviços de expedição de certidões e de informações, em formato eletrônico, prestados
aos usuários presenciais e remotos;
V – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de
imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública.
Art. 9º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e operado pelo
Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.
Parágrafo Único. São integrantes do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, sob
coordenação do ONR:
I - os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal;
II - o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -  SAEC, de âmbito nacional;
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III - as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos oficiais de
registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato normativo da
Corregedoria-Geral de Justiça local.
Art.10. Para viabilizar a implantação do registro imobiliário eletrônico, os ofícios de registro de
imóveis deverão adotar os seguintes parâmetros e rotinas operacionais:
I – numeração única de identificação do pedido para o atendimento presencial e remoto, que
identifica a serventia, o tipo de pedido e o número do pedido na própria serventia, sem prejuízo às
regras de prioridade e precedência existentes na legislação;
II – o processamento do pedido apresentado presencialmente também deve ser realizado em
meio eletrônico, devendo os documentos apresentados serem digitalizados e assinados no início
do processo;
III – estabelecimento da “primeira qualificação eletrônica” com o objetivo de permitir a migração
de um registro de imóvel existente efetuado no livro em papel, seja transcrição ou matrícula, para
o formato de registro eletrônico denominado matrícula eletrônica;
IV – anotação, na matrícula eletrônica, da situação jurídica atualizada do imóvel (descrição do
imóvel, direitos reais sobre o imóvel e restrições existentes) após cada registro e averbação;
V – utilização de objetos que representam a pessoa física ou jurídica e o imóvel envolvido na
transação imobiliária como alternativa aos indicadores pessoal e real;
VI – registrar os eventos relevantes da operação interna do cartório, considerando como evento
cada interação realizada em decorrência de um pedido, tais como, a entrada do pedido, entrada
do título de suporte, recebimento e devolução de valores, comunicação de exigências, entrega da
certidão, dentre outros;
VII – a matrícula eletrônica deve conter dados estruturados que podem ser extraídos de forma
automatizada, contendo seções relativas aos controles, atos e situação jurídica do imóvel,
constituindo-se em um documento natodigital de conteúdo estruturado.
Parágrafo Único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR disponibilizará
aos oficiais de registro de imóveis mecanismos de geração da numeração única de identificação
do pedido.
Art. 11. Os oficiais de registro de imóveis continuam com a obrigação de manter em segurança e
sob seu exclusivo controle, indefinida e permanentemente, os livros, classificadores, documentos
e dados eletrônicos, respondendo por sua guarda e conservação, inclusive após a implementação
do registro imobiliário eletrônico.
Art. 12. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de registro de imóveis, ou por eles
expedidos, serão assinados com uso de certificado digital, segundo a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP, e observarão a arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de
Governo Eletrônico (e-Ping).
Art. 13. Para a criação, atualização, manutenção e guarda permanente dos repositórios registrais
eletrônicos deverão ser observados:
I – a especificação técnica do modelo de sistema digital para implantação de sistemas de registro
de imóveis eletrônico, segundo a Recomendação n. 14, de 2 de julho de 2014, da Corregedoria
Nacional de Justiça;
II – as Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes de 2010,
baixadas pelo Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, ou outras que a sucederem; e
III – os atos normativos editados pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelas Corregedorias-
Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal.
Art. 14. O SREI deve viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação e de
comunicação, possibilitando a maior eficiência na prestação dos serviços com base em tecnologia
aplicada e redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade do serviço público
prestado ao cidadão usuário.
 

Seção I
 Do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC
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a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.

a.

b.
c.
d.

Art. 15. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC será implementado e gerido
pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.
Art. 16. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC é destinado ao atendimento
remoto dos usuários de todas as serventias de registro de imóveis do País por meio da internet, à
consolidação de dados estatísticos sobre dados e operação das serventias de registro de
imóveis, bem como ao desenvolvimento de sistemas de apoio e interoperabilidade com outros
sistemas.
Parágrafo Único. O SAEC constitui-se em uma plataforma eletrônica centralizada que recepciona
as solicitações de serviços apresentadas pelos usuários remotos e as distribui às serventias
competentes.
Art. 17. Compete, ainda, ao SAEC:
I - desenvolver indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às atividades das
Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça que permitam inspeções
remotas das serventias;
II - estruturar a interconexão do SREI com o SINTER - Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais e com outros sistemas públicos nacionais e estrangeiros;
III - promover a interoperabilidade de seus sistemas com as Centrais de Serviços Eletrônicos
Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 18. O SAEC deverá oferecer ao usuário remoto os seguintes serviços eletrônicos imobiliários
a partir de um ponto único de contato na internet:
I – consulta de Informações Públicas como a relação de cartórios, circunscrição, tabela de custas
e outras informações que podem ser disponibilizadas com acesso público e irrestrito;
II – solicitação de pedido que será protocolado e processado pela serventia competente, que
compreende:

Informação de Registro.
Emissão de Certidão.
Exame e Cálculo.
Registro.

 
III – acompanhamento do estado do pedido já solicitado;
IV – cancelamento do pedido já solicitado, desde que não tenha sido efetivado;
V – regularização do pedido quando há necessidade de alteração ou
complementação de títulos ou pagamentos referentes a pedido solicitado quando
permitido pela legislação;
VI – obtenção dos resultados do pedido, que compreende dentre outros:

Certidão.
Nota de Exigência.
Nota de Exame e Cálculo.

Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas pelos usuários remotos por meio do SAEC serão
enviadas ao Oficial de Registro de Imóveis competente, que será o único responsável pelo
processamento e atendimento.
Art.19. São classes de pedidos eletrônicos no âmbito do SAEC:
I – Classe Tradicional, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico:

informação de registro que será utilizada para o serviço de informação sobre situação da
matrícula, pacto antenupcial ou outra;
emissão de certidão que será utilizada para o serviço de emissão de certidão;
exame e cálculo que serão utilizados para o serviço de exame e cálculo;
registro que será utilizada para o serviço de registro.

II – Classe Ofício, com o tipo de pedido Ofício Eletrônico, que será utilizada para o
serviço de tratamento de ofício eletrônico;
III – Classe Penhora, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico, todos
para serem utilizados no serviço de penhora de imóvel:
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a.
b.
c.

consulta de penhora.
inclusão de penhora.
exclusão de penhora.

IV – Classe Indisponibilidade, compreendendo os seguintes tipos de pedido
eletrônico, todos para serem utilizados no serviço de indisponibilidade de bens
imóveis:
a) consulta de indisponibilidade.
b) inclusão de indisponibilidade.
c) exclusão de indisponibilidade.

V – Consulta de Inexistência de Propriedade, com o tipo de pedido Consulta de Inexistência de
Propriedade, para ser utilizado no serviço de consulta de inexistência de propriedade a partir do
CPF, notadamente pelos agentes financeiros imobiliários.
 
Art. 20. O SAEC deverá manter as seguintes bases de dados:
I – Base Estatística contendo os dados estatísticos sobre a operação das serventias de registro
de imóveis, objetivando a consolidação de dados de tais serventias;
II – Base de Indisponibilidade de Bens contendo, de forma atualizada, os pedidos de
indisponibilidade de bens encaminhados às serventias possivelmente relacionadas ao pedido,
possibilitando a consulta quando do exame de um registro;
III – Base de CPF/CNPJ contendo o número do cadastro na Receita Federal do titular do direito
real imobiliário, objetivando a otimização da identificação de propriedade.
Art. 21. Todos os ofícios de registro de imóveis devem possuir um sistema eletrônico que
possibilite realizar interações com o SAEC e com as centrais de serviços eletrônicos
compartilhados para suportar o atendimento aos serviços eletrônicos, bem como o
encaminhamento de estatísticas de operação.
Art. 22. Em todas as operações do SAEC serão obrigatoriamente respeitados os direitos à
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e, se houver,
dos registros.
Art. 23. O SAEC deve observar os padrões e requisitos de documentos, de conexão e de
funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da arquitetura dos
Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping).
 

Seção II
Das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal

 
Art. 24. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados são criadas pelos respectivos oficiais
de registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local.
§ 1º Haverá uma única central de serviços eletrônicos compartilhados em cada um dos Estados e
no Distrito Federal;
§ 2º Onde não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços próprios, o
tráfego eletrônico far-se-á mediante central de serviço eletrônico compartilhado que funcione em
outro Estado ou no Distrito Federal ou exclusivamente pelo SAEC.
§ 3º O SAEC exerce a coordenação e o monitoramento das centrais de serviços eletrônicos
compartilhados com a finalidade de universalização do acesso ao tráfego eletrônico e para que se
prestem os mesmos serviços em todo o País, velando pela interoperabilidade do sistema.
Art. 25. Compete às centrais de serviços eletrônicos compartilhados, em conjunto com o SAEC e
na forma do regulamento do SREI:
I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de
imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral;
II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico;
III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico.
Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas por meio das centrais de serviços eletrônicos
compartilhados serão enviadas ao ofício de registro de imóveis competente, que é o único
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responsável pelo processamento e atendimento.
Art. 26. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados conterão indicadores somente para os
ofícios de registro de imóveis que as integrem.
Art. 27. Em todas as operações das centrais de serviços eletrônicos compartilhados serão
respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e, se houver, dos registros.
Parágrafo Único. Deverão ser observados, no âmbito das operações desenvolvidas pelas centrais
de serviços eletrônicos compartilhados, os padrões e requisitos de documentos, de conexão e de
funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da arquitetura dos
Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping).
 

CAPÍTULO IV
 DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SREI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

 
Art. 28. O acesso da administração pública federal às informações do Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis – SREI se operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais – SINTER.
Parágrafo único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR deverá
estruturar, através do SAEC, a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais (SINTER).
Art. 29. O Manual Operacional do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais -
SINTER, submetido ao Conselho Nacional de Justiça para a sua eficácia em face dos
registradores de imóveis e notários, deve objetivar a harmonia e operacionalidade do SINTER
com o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
Parágrafo Único. Deverá ser prevista no Manual Operacional a forma de disponibilização aos
registradores de imóveis e aos notários do acesso à ferramenta gráfica de visualização dos
polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens georreferenciadas, para permitir-lhes
obter informações cadastrais e geoespaciais de interesse para os atos praticados em suas
serventias.
 

CAPÍTULO V
 DO ESTATUTO DO ONR

 
Art. 30. O Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR deverá ser
aprovado pelos oficiais de registros de imóveis de todo o território nacional, reunidos em
assembleia geral.
Parágrafo Único. A assembleia geral que trata este artigo será previamente convocada pelas
entidades representativas dos oficiais de registros de imóveis, de caráter nacional, alcançando os
filiados e não filiados, devendo ser realizada no prazo de 30 dias da convocação, sob supervisão
da Corregedoria Nacional de Justiça.
Art. 31. O Estatuto do ONR deverá observar as seguintes diretrizes:
I – A pessoa jurídica, constituída exclusivamente pelos oficiais de registros de imóveis, na forma
prevista no art. 44 do Código Civil na modalidade de entidade civil sem fins lucrativos, deverá ser
mantida e administrada conforme deliberação da assembleia geral dos oficiais de registro de
imóveis, somente podendo fazer parte de seu quadro diretivo os delegatários que estejam em
pleno exercício da atividade;
II – Deverá constar dentre as atribuições do ONR:
a) implantação e coordenação do SREI, visando o seu funcionamento uniforme, apoiando os
oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com a Corregedoria Nacional de Justiça
e as Corregedorias-Gerais de Justiça;
b) implantação e operação do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, como
previsto em Recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça, com a finalidade de prestar
serviços e criar opção de acesso remoto aos serviços prestados pelas unidades registrais de todo
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País em um único ponto na Internet;
c) coordenação e monitoramento das operações das centrais de serviços eletrônicos
compartilhados, através do SAEC, para garantir a interoperabilidade dos sistemas e a
universalização do acesso às informações e aos serviços eletrônicos;
d) apresentação de sugestões à Corregedoria Nacional de Justiça para edição de instruções
técnicas de normalização aplicáveis ao SREI para propiciar a operação segura do sistema, a
interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos, como
também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços, visando
garantir a autenticidade e segurança das operações realizadas com documentos informáticos;
e) fornecimento de elementos aos órgãos públicos competentes para auxiliar a instrução de
processos que visam o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à identificação e à
indisponibilidade de ativos de origem ilícita;
f) viabilização de consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário, ao acesso às
informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis;
g) formulação de indicadores de eficiência e implementação de sistemas em apoio às atividades
das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça, que permitam
inspeções remotas das serventias.
III – Deverá constar previsão de observância:
a) dos princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público, realizando
e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações necessárias ao desenvolvimento jurídico e
tecnológico da atividade registral.
b) das normas que regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e fiscal, bem
como a proteção de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, além das
disposições legais e regulamentares.
c) do cumprimento das leis, regulamentos, normas externas e internas, convênios e contratos,
notadamente as normas editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, seu agente regulador,
como previsto no art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017.
d) da proibição de obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens individuais por seus gestores
em decorrência da participação em processos decisórios.
Art. 32. O Estatuto aprovado pela Assembleia-Geral e suas posteriores modificações deverão ser
submetidos à Corregedoria Nacional de Justiça para homologação no exercício de sua função de
agente regulador.

 
CAPÍTULO VI

 DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33. Aos ofícios de registro de imóveis é vedado:
I – recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais ou de entrega;
II – postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites que não sejam
os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados ou do SAEC;
III – prestar os serviços eletrônicos referidos neste provimento, diretamente ou por terceiros, fora
do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
Art. 34. As Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal fiscalizarão a
efetiva vinculação dos oficiais de registro de imóveis ao SREI e a observância das normas
previstas neste provimento, expedindo as normas complementares que se fizerem necessárias,
bem como deverão promover a revogação das normas locais que contrariarem as regras e
diretrizes constantes do presente provimento.
Art. 35. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão feitos
pelos oficiais de registro de imóveis preferencialmente por meio eletrônico, na forma de
regulamento próprio.
Art. 36. O SREI deverá ser implantado pelo ONR até 2 de março de 2020.
Art. 37. Fica revogado o Provimento n. 47 de 18 de junho de 2015.
Art. 38. Este provimento entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.
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Diante o exposto submeto este provimento diretamente à deliberação do
Plenário do Conselho Nacional de Justiça.
 

Retifique-se a autuação para incluir o Ministério Público Federal como terceiro
interessado, intimando-o da presente decisão e doravante das demais decisões que forem
proferidas nestes autos.
 

Determino, ainda, o traslado desta decisão para os autos do Pedido de Providências
n. 0005650-96.2016.2.00.0000, que trata do Manual Operacional do SINTER, e para o Pedido de
Providências n. 0008583-08.2017.00.0000, que trata do Código Nacional de Matrículas de
Imóveis.
 

Intimem-se.
 

Brasília, data registrada no sistema.
 
 
 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça

 
Z07/S34/z11

 
¹     https://portugues.doingbusiness.org/pt/rankings . Acesso em 7/10/2019
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Conselho Nacional de Justiça

 
 

DECISÃO
 

 
Cuida-se de pedido de providências instaurado pelo INSTITUTO DE REGISTRO

IMOBILIÁRIO DO BRASIL em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por objeto a
criação do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.
 

A Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR e o Instituto de
Registro Imobiliários do Brasil – IRIB apresentaram minuta do referido estatuto (Id. 2299209).
 

Instadas a manifestar, as Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados prestaram
as seguintes informações:
 

Corregedoria-Geral do Estado do Acre “algumas atribuições conferidas àquela
entidade privada ensejariam conflitos com as funções de controle exercidas pelo Poder Judiciário
na forma prevista no art. § 1o do art. 236 da Constituição Federal.” (Id. 665-50)
 

Corregedoria-Geral do Estado do Amazonas afirma que:
 

“[...] através do Provimento n. 47, o Conselho Nacional de Justiça definiu que o Sistema de
Registro de Imóveis Eletrônico deveria se organizar em Centrais Estaduais de Registro
Eletrônico Compartilhado. Desse modo, foi criada a Central do Estado do Amazonas,
regulamentada pelo Provimento n° 266/2015 deste Órgão Correicional.
 
[...]
 
A ANOREG/AM entende que o ONR não substitui o atual sistema em funcionamento, como
disposto pelo Provimento n.° 47 do CNJ, e pelos Provimentos das Corregedoria dos Tribunais de
Justiça Estaduais e do Distrito Federal.”
 
Corregedoria-Geral do Estado da Paraíba sustenta que emitiu posicionamento

favorável à versão preliminar do Estatuto do ONR, todavia, a redação final não foi juntada aos
autos.
 

Corregedoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte informa que somente
após reunião agendada pela ANOREG/RN com notários e registradores poderá emitir
posicionamento acerca do texto final do Estatuto do ONR.
 

Corregedoria-Geral do Distrito Federal e dos Territórios manifesta-se pela

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
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aquiescência da redação final do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de
Imóveis Eletrônico – ONR, apenas com as ressalvas atinentes à ausência de participação das
entidades mantenedoras das Centrais Estaduais de Registro Eletrônico Compartilhado nos
Conselhos do ONR, assim como à restrição imposta no inciso II do parágrafo único do art. 20.
 

Corregedoria-Geral do Estado de Tocantins afirma que “analisando os termos da
minuta final do Estatuto do ONR, observo que há inequívoca violação do pacto federativo, eis que
há previsão de que os Cartórios observem as normas editadas pelo Operador Nacional. Assim,
não seguirão mais as decisões e normas expedidas pelas Corregedorias Gerais da Justiça dos
Estados, mas um regramento elaborado pelos próprios delegatários, eis que o ONR será regido
por entidade de classe. Assim, a anomalia se mostra tão grave que, ainda que haja discordância
das Corregedorias, estas deverão curvar-se às normas externas, que não terão origens no Poder
Judiciário. Em tese, até mesmo o CNJ estaria alijado desta normatização.”
 

Requer, por fim, que sejam marcadas reuniões, coordenadas pela Corregedoria
Nacional de Justiça, para debater o tema.
 

Corregedoria-Geral do Estado de Minas Gerais entende que, “a integração e a
interoperabilidade das bases de dados com a central nacional do SREI deva respeitar as
peculiaridades de cada um dos Estados da Federação, conforme, aliás, ressaltado pelo nosso
Corregedor-Geral de Justiça na manifestação às fls. 209/209v.”
 

Corregedoria-Geral do Estado do Maranhão considera salutar a criação do
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, mas se opõe ao art. 6º da minuta, pois, “segundo a
redação proposta, a gestão dos fundos estaduais destinados à compensação dos custos
referentes aos atos do Reurb-S e também dos fundos destinados ao ressarcimento de atos
gratuitos e renda mínima ficaria a cargo do ONR, sem qualquer participação ou até mesmo
fiscalização do Poder Judiciário o que, a rigor, afronta a norma constitucional prevista no art. 236,
§ 1º, da CF.”
 

Discorda também da “atribuição dada ao ONR no que tange à criação de uma
infraestrutura para armazenagem de dados, pois entendo que os dados referentes aos registros
deverão permanecer nas serventias de origem. Destarte, ratifico meu posicionamento pela
criação do ONR apenas para interligação das informações registrais por meio das Centrais.” (id
3567956).
 

Corregedoria-Geral do Estado de Pernambuco afirma que:
 

“[...] O estatuto é extenso e complexo, mas não parece, em uma análise preliminar, ter nada que
pareça contrário à ordem jurídica. Ao contrário, cria o ONR dentro de uma estrutura
democrática, onde o Conselho Deliberativo é eleito por todos os registradores imobiliários do
país e, ainda, define que as regulamentações e fiscalização serão de responsabilidade da
Corregedoria Nacional do CNJ, o que traz estabilidade adequada à relevância do tema.
4 – Há clareza no texto quanto à formação do ambiente nacional do SREI, por intermédio das
centrais estaduais – art. 5º, § 4º e, também, quanto à gratuidade das custas e emolumentos para
o Poder Público. TODAVIA, não há definição sobre os eventuais valores que serão cobrados
dos usuários pela administração do sistema.”

 
Sugere que o CNJ regulamente os valores que serão pagos pelos usuários ao ONR

e às Centrais Estaduais.

Num. 3572699 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: HUMBERTO EUSTAQUIO SOARES MARTINS - 16/12/2019 18:22:20
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19121618222085600000003227066
Número do documento: 19121618222085600000003227066



Corregedoria-Geral do Estado do Ceará concorda com a criação do Operador
Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR, ressalvada a constitucionalidade de
dispositivos da Lei n. 13.465/2017.
 

Corregedoria-Geral do Estado do Piauí prestou as seguintes informações:
 

“[...] Do exame da minuta de estatuto apresentada pelo ONR, aponto, como merecedores de
reflexão, os seguintes tópicos:
 
Primeiro, ao tempo em que se apresenta como pessoa jurídica sui generis, não se enquadrando,
no seu dizer, nos modelos elencados no art. 44 do CC, enumeração alegadamente aberta, a
minuta faz referência a associados (art. 15) e menciona a existência de entidades filiadas (art.
11), previsões que deixam transparecer uma aproximação com a natureza associativa, o que
indica a necessidade dos Oficiais de Registro de Imóveis associarem-se ao IRIB.
 
Segundo, carece de esclarecimento o alcance e a intensidade da vinculação entre a ONR e as
intituladas unidades vinculadas, multicitadas na minuta (arts. 4º, 11, 22, 52).
 
Terceiro, é necessário esclarecimento sobre as contribuições a cargo das entidades filiadas e
das unidades vinculadas, previstas como fontes de receita do ONR, especificamente no art. 11.
 
Quarto, é importante a previsão de um fluxo contínuo de informações a serem prestadas pelo
ONR ao CNJ, bem como às Corregedorias Estaduais, e, bem assim, de um compartilhamento
de sistema e de cadastros, especialmente a manutenção do Banco de Dados hospedado nos
servidores dos Tribunais de Justiça dos Estados.”
 
Corregedoria-Geral do Estado de Sergipe informa que a “Medida Provisória que

embasava o presente procedimento, em sua origem, já foi convertida em lei, passando a vigorar
sob o nº 13.465/17. Ocorre que o dispositivo que autoriza o IRIB (Instituto de Registro Imobiliário
do Brasil) a instituir o Estatuto da entidade ONR foi vetado, discutindo-se o Instituto do múnus e
deixando uma lacuna sobre o processo de criação da entidade privada.” (id2344307).
 

Corregedoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul manifesta-se pela “
impossibilidade da administração do fundo destinado à compensação total ou parcial dos atos
registrais relacionados com a regularização fundiária ser exercida pelo Operador Nacional do
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, na medida em que se destinam tributos à
gestão de ente privado.”
 

Corregedoria-Geral do Estado de Goiás informa que vislumbra óbice na criação
de central eletrônica para ser gerida por associação privada, sem se submeter à licitação. Alega,
ainda, que, “a responsabilidade dos Tribunais de Justiça em conceder à entidade privada o
acesso a informações dessa magnitude, sem regramento direto que é exigido em um Estado
Democrático de Direito, bem como risco de eventual dificuldade de fiscalização nos serviços e na
arrecadação devida.”
 

Corregedoria-Geral do Estado de Roraima alega que “Considerando que o ONR
visa a implementação do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI, em cumprimento ao
artigo 37 da Lei n.º 11.977/2009 e em conformidade com as diretrizes fixadas pela
Recomendação n.º 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e busca a otimização das novas
tecnologias e a informatização dos procedimentos registrais internos e de gestão das serventias,
consideramos que a medida trará maior eficiência na prestação dos recursos e redução de custos
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e prazos.”
 

O Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário - IBRADIM apresentou petição
manifestando-se favorável à criação do ONR, ressalvando, apenas, que deverá permanecer sob
a fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça nos termos do art. 236 da Constituição
Federal (id 3534332).
 

A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Paraíba apresentou informações
(id 3551559) sustentando a legalidade e constitucionalidade do ONR. Afirma, por outro lado, que
não é possível a gestão de fundos estaduais destinados à compensação dos custos referentes
aos atos do Reurb-S por entidade privada.
 

A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão apresentou
informações (id 3567956) manifestando a adequação da criação do Sistema de Registro de
Imóveis Eletrônico, mas discordando da administração dos fundos estaduais pelo ONR, por ser
entidade privada. Sustenta que a criação do ONR deveria objetivar a coordenação do registro
eletrônico entre as diversas centrais eletrônicas já criadas em cumprimento ao Provimento
n. 47/2015 do CNJ e não como órgão de execução. Os dados referentes aos registros devem
permanecer nas serventias de origem.
 

A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará apresentou informações (id
3570095) anuindo com a possibilidade de implementação do ONR, com as ressalvas dos
pareceres citados.
 

A ARISP manifestou apoio aos estatutos apresentados pela ANOREG e pelo IRIB,
requerendo a desconsideração das manifestações anteriores em sentido contrário. (id 3619979).
 

A ANOREG se manifestou no feito reiterando apoio ao Estatuto do ONR
apresentado pelo IRIB.(id 3645064).
 

Sobreveio manifestação da Procuradoria-Geral da República (id 3686355)
sustentando que a Lei n. 13.465/2017 usurpou a reserva de iniciativa do Judiciário para “dispor
sobre organização das serventias, criando uma instância não prevista no modelo constitucional
de delegação dos serviços notariais e de registro a pessoas naturais e ferindo a atribuição
fiscalizatória do Judiciário”.
 

Concluiu pela impossibilidade de aprovação do Estatuto do Operador Nacional do
Sistema de Registro Eletrônico – ONR, diante da inconstitucionalidade do art. 76 da Lei
n. 13.465/2017. Requereu o MPF o ingresso no feito na condição de terceiro interessado.
 

É, no essencial, o relatório.
 

Inicialmente, defiro o ingresso do Ministério Público Federal na condição de terceiro
interessado, diante de seu requerimento expresso.
 

Seu ingresso no feito também se justifica diante da própria tese que defende
relativamente à inconstitucionalidade da norma objeto do presente pedido de providências.
 

O objeto do presente feito administrativo é a regulamentação das regras de
funcionamento e dos procedimentos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, bem

Num. 3572699 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: HUMBERTO EUSTAQUIO SOARES MARTINS - 16/12/2019 18:22:20
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19121618222085600000003227066
Número do documento: 19121618222085600000003227066



como sua operação pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.
 

Tal regulamentação deve ser realizada mediante edição de norma da Corregedoria
Nacional de Justiça estabelecendo as regras pertinentes com observância da Lei n. 13.465/2017.
 

É necessário ressaltar que, desde a promulgação da Lei n. 11.977, de 7 de julho de
2009, há previsão de instituição do sistema de registro eletrônico para os serviços de registros
públicos em forma geral (art. 37).
 

Posteriormente, foi editada a Lei n. 13.465/2017, prevendo especificamente um
sistema de registro eletrônico de imóveis, in verbis:
 

Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será implementado e operado, em
âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR).
 
§ 1º O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão feitos
preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 7 de julho
de 2009.
 
§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.
 
§ 3º (VETADO).
 
§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer a
função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto.
 
§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o
SREI e ficam vinculadas ao ONR.
 
§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário, ao Poder
Executivo federal, ao Ministério Público, aos entes públicos previstos nos regimentos de custas
e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de investigações
criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos.
 
§ 7º A administração pública federal acessará as informações do SREI por meio do Sistema
Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), na forma de regulamento.
 
§ 8º (VETADO).
 
Em consequência do regramento legal, pode-se concluir que a implantação do

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI exige da Serventia de Registro de Imóveis a
geração dos livros de controle em formato eletrônico, possibilitando a realização do registro
eletrônico e o oferecimento de serviços eletrônicos.
 

O sistema de registro eletrônico aumentará o nível de automação dos processos
das serventias de registro imobiliário, bem como otimizará a troca de informações com outras
entidades públicas, como o Ministério Público, a Receita Federal, as prefeituras municipais e o
Poder Judiciário.
 

Ressalte-se, por oportuno, que o Brasil ocupa o 109º lugar no ranking do relatório 
Doing Business 2019 do Banco Mundial, em que se compara e se classifica a economia de 190
países pela facilidade para fazer negócios.
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Quanto ao Registro de Propriedades, nossa classificação é 137º lugar em 190
países¹.
 

Resta evidente que o Brasil precisa alcançar melhores patamares de eficiência na
gestão do Registro de Imóveis, retirando-o do chamado “fosso digital”.
 

Para dar concretude à inovação legal, há necessidade de estabelecer, por ato
normativo regulamentar, as regras de funcionamento do Sistema de Registro Eletrônico de
Imóveis - SREI, a disciplina jurídica do Código Nacional de Matrículas, diretrizes para o estatuto
do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e a forma de acesso ao SREI
pelo Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER, cuja previsão também
está contida na Lei n. 13.465/2017 em seu art. 76, § 7º.
 

a) O Código Nacional de Matrículas.
 

Pressuposto para o funcionamento do SREI é a regulamentação precisa do Código
Nacional de Matrículas – CNM, “que corresponde à numeração única de matrículas imobiliárias
em âmbito nacional”, nos termos do art. 235-A da Lei de Registros Públicos, com a redação dada
pela Lei n. 13.465/2017.
 

O Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, relativamente ao Código
Nacional de Matrículas – CNM, que está para ser editado conforme instrução processual
realizada no âmbito do Pedido de Providências n. 0008583-08.2017.00.0000, está sendo
incorporado e consolidado no texto do provimento adotado nesta decisão, ante a adequação e
proximidade dos temas, justificando a reunião das regras regulamentares em um só ato
normativo.
 

Os fundamentos para a adoção do CNM na forma apresentada no presente
provimento consolidado estão consignados no referido PP n. 0008583-08.2017.00.0000.
 

b) O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI
 

Como já ressaltado, o art. 37 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, previu o
registro eletrônico para os serviços de registros públicos em geral.
 

Para orientar as Corregedorias-Gerais de Justiça quanto à implantação do registro
eletrônico de imóveis pelas serventias e pelas centrais eletrônicas, a Corregedoria Nacional de
Justiça editou a Recomendação n. 14, de 2 de julho de 2014, divulgando a especificação do
modelo de sistema digital a ser utilizado pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico.
 

Posteriormente, foi editado o Provimento n. 47 de 18/6/2015, que estabeleceu as
diretrizes gerais para a implantação do sistema de registro eletrônico de imóveis por todos os
oficiais de registro de imóveis.
 

Verifica-se, outrossim, que o registro eletrônico de imóveis já possuía, antes da
edição da Lei n. 13.465/2017, todos os parâmetros e requisitos definidos em norma específica
para o seu funcionamento.
 

Em outras palavras, pode-se afirmar que já existe modelo de sistema digital
aprovado pela Corregedoria Nacional de Justiça para a implementação do SREI.
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Com a edição da Lei n. 13.465/2017, houve inovação da ordem jurídica para
estabelecer que o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI será implementado e
operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de
Imóveis – ONR.
 

A Lei n. 13.465/2017 trouxe mais um avanço complementando as normas vigentes
sobre o SREI e consolidando um sistema que já estava em construção.
 

O SREI continua tendo a finalidade de integrar as unidades registrais e suas bases
de dados, sob acompanhamento, regulação normativa e fiscalização da Corregedoria Nacional
de Justiça.
 

O SREI foi concebido para ser um repositório eletrônico de dados relativos aos
serviços de registro imobiliário de caráter nacional.
 

Tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário e
a adoção de governança corporativa para os registros de imóveis, sendo instrumento jurídico
adequado para dar cumprimento ao comando legal contido no art. 37 da Lei n. 11.977, de 2009,
integrando o registro imobiliário eletrônico em todo o território nacional.
 

Este sistema eletrônico deve garantir a segurança da informação e a continuidade
da prestação do serviço público, observando sempre os padrões técnicos, critérios legais e
regulamentares, promovendo a interconexão das unidades de registro de imóveis.
 

Na interligação de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o novo
sistema eletrônico prevê a interoperabilidade das bases de dados, uma vez que tais dados
permanecem nas serventias de registro de imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos
oficiais, que também respondem pela sua ordem e conservação (art. 24 da Lei n. 6.015/1973 e
art. 46 da Lei n. 8.935/1994).
 

Quanto às próprias serventias, a adoção do sistema registral imobiliário eletrônico
viabilizará a utilização das novas tecnologias de informação e de comunicação para informatizar
os procedimentos internos operacionais e de gestão, possibilitando maior eficiência na prestação
dos serviços com base em tecnologia aplicada, redução de custos e prazos. Além disso, deve
contribuir para o aperfeiçoamento da prestação do serviço de registro de imóveis em âmbito
nacional, com segurança e celeridade, melhorando a prestação do serviço público à população.
 

Quanto à Administração Pública, o SREI permitirá o intercâmbio de informações e
dados entre as serventias, o Poder Judiciário e outros órgãos públicos que necessitam de
informações sobre os imóveis e seus proprietários.
 

Quanto aos cidadãos e empresas, o sistema eletrônico imobiliário permitirá a
protocolização eletrônica de títulos, a requisição e o recebimento de informações e certidões,
aprimorando a qualidade e a eficiência do serviço público, que continuará a ser prestado por
delegação a pessoas físicas mediante concurso público de provas e títulos.
 

Em suma, o SREI deve conter ferramentas que permitem a conexão dos
registradores entre si, com o Poder Judiciário, entes da Administração Pública e demais usuários
dos serviços registrais, bem como adotará e disseminará padrões de referência e terminologias
no âmbito do próprio SREI, que viabilizam o Intercâmbio Eletrônico de Dados (Electronic Data
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Interchange - EDI) e a portabilidade de sistemas, prestando eficientes e ágeis serviços
eletrônicos aos cidadãos e empresas.
 

Por se constituir em um sistema e com objetivo de cumprir seus objetivos, o Sistema
de Registro de Eletrônico de Imóveis (SREI) possui como integrantes:
 

a) todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal e dos
Territórios (art. 2º, Provimento n. 47/2015);
 

b) o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -  SAEC, de âmbito nacional
(Recomendação n. 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça);
 

c) as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos
oficiais de registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato normativo da
Corregedoria-Geral de Justiça local (art. 3º, Provimento n. 47/2015)
 

A Lei n. 13.465/2017 estabeleceu em seu art. 76, § 5º, que todas as unidades de
registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal devem integrar o Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis (SREI), vinculando-se ao ONR.
 

Ressalte-se que, na vinculação das unidades ao ONR, deve ser observado todo o
ordenamento jurídico vigente, mantendo-se, em sua integridade, o modelo constitucional de
serviço público exercido em caráter privado por delegação administrativa.
 

Devem ser observadas especialmente as normas relativas aos dados das
serventias, como previsto no art. 24 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e no art. 46 da
Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994. Os dados da serventia permanecem sob a guarda,
conservação e responsabilidade do respectivo titular ou responsável pelo expediente.
 

Considerando este contexto normativo, constitucional e infraconstitucional, está
sendo apresentada uma nova redação para as normas veiculadas pelo atual Provimento n. 47 de
18/6/2015, consolidando-as neste novo ato normativo, bem como as adaptando aos comandos
da Lei n. 13.465/2017.
 

 
 

c) Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR
 

Quanto ao ONR, deve ser analisada preliminarmente a tese invocada pela
Procuradoria-Geral da República, que sustenta a inconstitucionalidade da Lei n. 13.465/2017 por
vício de iniciativa e material.
 

A jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça é firme no sentido de que este
Conselho não possui atribuição de declarar a inconstitucionalidade de normas federais ou
estaduais.
 

Também nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: MS n.
32582 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO; ADI 466/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; MS n.
24.138-MC/DF, Min. NÉRI DA SILVEIRA.
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Por tais fundamentos, não conheço da arguição de inconstitucionalidade
apresentada pela Procuradoria-Geral da República, rejeitando a preliminar apresentada.
 

Cabe à Corregedoria Nacional de Justiça tão somente dar concretude à norma legal
vigente no ordenamento jurídico.
 

Dessa forma, prossigo na análise e regulamentação do tema.
 

O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR foi instituído por lei,
estando, porém, sob controle e fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, por força das
normas constitucionais e por expressa determinação do art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017.
 

Neste contexto constitucional e legal, verifica-se que o exercício da atividade do
ONR não se dará a título meramente privado, embora deva assumir a forma jurídica de entidade
civil sem fins lucrativos, previsto no art. 44 do Código Civil, diante da norma expressa do art. 76, §
2º, da Lei n. 13.465/2017.
 

Ressalte-se que a função normativa, fiscalizadora das atividades registrais, e a
orientação quanto aos aspectos operacionais do SREI continuam sob responsabilidade do
Conselho Nacional de Justiça e das Corregedorias locais.
 

É premissa básica para a configuração da constituição e para definição das
atribuições do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR que a manutenção
dos livros e a sua escrituração, seja em meio físico ou eletrônico, continue sendo preservada
como uma atribuição exclusiva dos Oficiais de Registro.
 

Assim, caberá ao ONR tão somente a implementação e a gerência operacional do
SREI, bem como sua administração interna como pessoa jurídica de direito privado.
 

Em outras palavras, o ONR coordenará o SREI e, além disso, deve atuar de forma
semelhante às atuais centrais estaduais, funcionando como uma espécie de gestor da central
nacional (SAEC – Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado) e coordenador das centrais
estaduais, distribuindo as informações fornecidas pelos Oficiais de Registro, mediante a utilização
de dados que eles produzem, tratam e custodiam.
 

Ressalto que atualmente cada central estadual tem o seu próprio endereço na
internet. Além disso, os dados e serviços prestados não são sequer interoperáveis.
 

Neste contexto fático, há necessidade de construção de uma rede em que estejam
interconectadas todas as unidades registrais do País, prestando-se serviços registrais on-line,
com infraestrutura de apoio às serventias.
 

Aos Oficiais de Registro cabe a efetiva prestação do serviço delegado, que se dá na
esfera estadual ou distrital, sem retirada da sua independência funcional.
 

Como bem ressaltado pela Corregedoria-Geral do Estado da Paraíba (id 3551559),
o “Operador Nacional de Registro não desempenhará atividades próprias e exclusivas de
registradores, não sendo órgão substituto de cartório de registro imobiliário, muito menos
exercerá a atividade-fim dos respectivos delegatários. A finalidade é propiciar a interconexão das
unidades de registro, buscando a eliminação ou diminuição das assimetrias na prestação desse
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serviço público delegado. Entende-se que o ONR não suprimirá o exercício da delegação
cartorária e nem assumirá as atribuições locais das centrais dos serviços eletrônicos
compartilhados, já funcionando em diversos Estados.”
 

Na mesma linha de compreensão apresentada pela Corregedoria-Geral de Justiça
do Maranhão, entendo que o ONR deve coordenar o registro eletrônico entre as diversas centrais
eletrônicas criadas em cumprimento ao Provimento n. 47/2015 do CNJ (art. 3º, §§ 2º e 3º),
permitindo a alimentação direta pelo delegatário ou responsável pelo serviço como ocorre, por
exemplo, com o CENPROT em relação aos registradores de protestos (Provimento n. 87, de 11
de setembro de 2019).
 

Nesta linha de atuação, verifica-se que não é atribuição do ONR a criação de uma
infraestrutura para armazenagem de dados, pois estes devem permanecer nas serventias de
origem, sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais que respondem pela sua ordem e
conservação (art. 24 da Lei nº. 6.015/1973 e art. 46 da Lei n. 8.935/1994).
 

Observando tais princípios, o provimento que está sendo editado estabelece
somente diretrizes básicas que deverão nortear a edição do Estatuto do ONR pela assembleia
geral dos oficiais de registro de imóveis de todo o País, que é o órgão competente para tanto.
 

Isso porque, sendo o ONR uma entidade civil sem fins lucrativos, à qual devem se
vincular todos os oficiais de registro de imóveis do País, somente os delegatários são
possuidores de legitimidade para aprovar um estatuto, que deve ser submetido à homologação
da Corregedoria Nacional de Justiça, por ser o órgão regulador do ONR, por expressa disposição
legal.
 

Estão sendo estabelecidas as seguintes atribuições básicas do ONR para orientar a
edição do estatuto pela assembleia geral dos registradores:
 

a) implantar e coordenar a operação do SREI, em todo o território nacional,
apoiando os oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com as Corregedorias-
Gerais de Justiça e a Corregedoria Nacional de Justiça;
 

b) sugerir à Corregedoria Nacional de Justiça a edição de instruções técnicas de
normalização aplicáveis ao SREI para propiciar a operação segura do sistema, a
interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos, como
também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços, visando
garantir a autenticidade e segurança das operações realizadas com documentos eletrônicos;
 

c) implantar e operar o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC,
como previsto na Recomendação n. 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, com a
finalidade de prestar serviços e criar opção de acesso aos serviços prestados pelas unidades
registrais de todo o País em um único ponto na Internet, com os parâmetros definidos na citada
recomendação;
 

d) promover a interoperabilidade de sistemas com as centrais de serviços
eletrônicos compartilhados dos estados e do Distrito Federal e as interligações relativas ao SREI
com entes públicos nacionais e estrangeiros;
 

e) formular indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às atividades
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das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça que permitam
inspeções remotas das serventias;
 

f) estruturar a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais - SINTER;
 

g) fornecer elementos para auxiliar a instrução de processos que visam o combate
ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à identificação e à indisponibilidade de ativos de
origem ilícita;
 

h) viabilizar a consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário, ao
acesso às informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis.
 

No desempenho de suas atividades, o ONR deverá observar as normas que regem
o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e fiscal, bem como a proteção de dados
pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, além das disposições legais e
regulamentares.
 

O ONR deverá observar, ainda, os princípios da legalidade, integridade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade,
motivação e interesse público, realizando e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações
necessárias ao desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral.
 

Por fim, destaca-se que a administração deverá zelar pelo cumprimento das leis,
regulamentos, normas externas e internas, convênios e contratos, bem como coibir a obtenção
de quaisquer benefícios ou vantagens individuais de seus gestores em decorrência da
participação em processos decisórios.
 

 
 

d)Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER
 

A Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, estabeleceu em seu art. 41:
 

Art. 41. A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o art. 37, os
serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo federal,
por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes de seus bancos de dados,
conforme regulamento. (Redação dada pela Lei n. 13.097, de 2015)
 
Para o acesso da Administração Pública Federal às informações do Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, o art. 76, § 7º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que tal
acesso se operacionalizará através do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais –
SINTER.
 

O SINTER foi instituído pelo Decreto n. 8.764, de 10 de maio de 2016, constituindo-
se em uma ferramenta de gestão pública que deve integrar, em um banco de dados espaciais, o
fluxo dinâmico de dados jurídicos produzidos pelos serviços de registros públicos ao fluxo de
dados fiscais, cadastrais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais produzidos pela União,
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios (art. 1º).
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O Manual Operacional do SINTER, em sua versão 1.0,  foi apresentado pela
Receita Federal do Brasil nos autos do Pedido de Providências n. 0005650-96.2016.2.00.0000,
que também tramita perante esta Corregedoria Nacional de Justiça.
 

No id 2317111 daquele feito administrativo foram anexadas todas as atas das
reuniões realizadas pelo comitê gestor, com a resposta às impugnações apresentadas pelo IRIB
e com a aprovação da versão do Manual Operacional a ser adotado para o SINTER.
 

Ressalte-se que o SINTER é administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a quem compete elaborar, manter e publicar o Manual Operacional, observado o disposto
nas resoluções emitidas pelos comitês temáticos, celebrando convênios para intercâmbio de
dados cadastrais, fiscais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais entre a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios, obedecido um padrão de interoperabilidade.
 

O decreto regulamentador estabelece que o SINTER deve agregar informações
registrais, cadastrais, fiscais e geoespaciais provenientes de órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, dos serviços de registros públicos e de pessoas jurídicas de direito privado.
 

Para os registradores de imóveis e notários, o referido decreto federal previu que o
sistema de informações territoriais disponibilizará acesso à ferramenta gráfica de visualização
dos polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens georreferenciadas, o que lhes
permitirá obter informações cadastrais e geoespaciais de interesse para os atos praticados em
suas serventias.
 

Assim sendo, verifico que eventuais adequações do Manual Operacional do
SINTER ao ato normativo que está sendo editado neste processo administrativo devem ser
objeto de análise pelo comitê gestor do SINTER, órgão competente para tal desiderato.
 

As adequações a serem feitas no Manual Operacional devem visar a harmonia e
operacionalidade do SINTER com todo o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
 

Destaco que o referido comitê encontra-se formado, contando inclusive com
representantes dos registradores, dos oficiais de notas e da Corregedoria Nacional, conforme
consta do Pedido de Providência n. 0005650-96.2016.2.00.0000.
 

Após realizadas as adequações, deverá o Manual Operacional do SINTER relativo
ao registro imobiliário ser submetido ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça para sua
homologação, de modo a tornar obrigatória a sua observância pelas serventias extrajudiciais de
registro de imóveis.
 

Prosseguindo na análise das questões postas neste processo administrativo,
verifico que o modelo normativo adotado no provimento supera todas as críticas e alegações de
inconstitucionalidades e ilegalidades apresentadas à proposta de estatuto do ONR que foi
oferecida como sugestão pela parte requerente. Naquela proposta, o estatuto do ONR já era
submetido à homologação.
 

Optou-se por modelo diverso de elaboração do estatuto, qual seja, através de
assembleia geral, formada por todos os oficiais de registro de imóveis do País. O estatuto que for
aprovado será submetido à posterior homologação desta Corregedoria.
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Diante dos fundamentos ora explicitados e diante do texto legal que atribuiu à
Corregedoria Nacional de Justiça a competência para regulamentar o Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis - SREI e as normas relativas ao Operador Nacional do Sistema de Registro
Eletrônico - ONR e considerando todas as manifestações, sugestões e ponderações
apresentadas pelos tribunais de justiça e pelas associações representativas dos delegatários
registradores, que foram ouvidas previamente, aprovo o seguinte provimento, acompanhado de
suas justificativas:
 

 
 

“PROVIMENTO  xx, de xx de xxxx de 2019
 

Regulamenta o Código Nacional de Matrículas - CNM, o Sistema de
Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, o Serviço de Atendimento
Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da Administração Pública
Federal às informações do SREI e estabelece diretrizes para o estatuto
do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

 
O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições constitucionais, legais
e regimentais;
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos
praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços extrajudiciais (arts.
103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e
outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais
(art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça);
CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento dos serviços extrajudiciais nos
Estados e no Distrito Federal para proporcionar a melhor prestação de serviço ao cidadão;
CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência, da
continuidade do serviço público e da segurança jurídica;
CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de
registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, para maior
eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço público;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário regulamentar o registro público eletrônico
previsto nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009;
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Nacional de Justiça estabelecer diretrizes para a
implantação do registro eletrônico de imóveis em todo o território nacional, expedindo atos
normativos e recomendações destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços de
registro;
CONSIDERANDO que a adoção do Código Nacional de Matrícula Imobiliária (CNM) é uma forma
de simplificar o acesso ao registro, corroborando com a concentração de atos, na forma prevista
no art. 60 da Lei n. 13.097, de 19/1/2015;
CONSIDERANDO a competência dada à Corregedoria Nacional de Justiça pelo art. 235-A da Lei
n. 6.015/1973, com a redação dada pela Lei n. 13.465/2017, para regulamentar as características
e a forma de implementação do Código Nacional de Matrícula (CNM);
CONSIDERANDO as normas previstas no art. 76 da Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017, que
instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis;
CONSIDERANDO que os estudos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça para
especificação da arquitetura geral do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI foram
divulgados pela Recomendação CNJ n. 14 de 2 de julho de 2014;
CONSIDERANDO que nos estudos divulgados pela Recomendação CNJ n. 14/2014 já havia
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previsão de identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, que funcionará
como chave primária, sendo referência única para acesso às matrículas que permanecem
sediadas, mantidas e custodiadas em cada uma das unidades de registro de imóveis do País
(arts. 22 a 26 da Lei n. 6.015/1973, c/c o art. 46 da Lei n. 8.935/1994);
CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Nacional de Justiça exercer a função de agente
regulador do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR e zelar pelo
cumprimento de seu estatuto (art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017);
CONSIDERANDO as normas do Provimento n. 47, de 19 de junho de 2015, que determinou a
criação de centrais de serviços eletrônicos compartilhados de registros de imóveis mediante ato
normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local;
CONSIDERANDO que compete às Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito
Federal e dos Territórios, no âmbito de suas atribuições, estabelecer normas técnicas específicas
para a concreta prestação dos serviços registrais em meios eletrônicos;
CONSIDERANDO que o acesso da Administração Pública Federal às informações do Sistema de
Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, como previsto pelo art. 76, § 7º, da Lei n. 13.465/2017, se
operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER;
CONSIDERANDO que o art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017 estabeleceu que a Corregedoria
Nacional de Justiça exercerá a função de agente regulador do Operador Nacional do Sistema de
Registro Eletrônico – ONR e que zelará pelo cumprimento de seu estatuto,
RESOLVE:
 

CAPÍTULO – I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Código Nacional de Matrículas - CNM, previsto no art. 235-A da Lei n. 6.015/1973, o
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017, o
Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, o acesso da Administração Pública
Federal às informações do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI  e o estatuto do
Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR deverão observar as normas
previstas neste provimento, que deve ser complementado, no que couber, pelas Corregedorias-
Gerais de Justiça, observadas as peculiaridades locais.
 

CAPÍTULO II
DO CÓDIGO NACIONAL DE MATRÍCULAS

Art. 2º Fica instituído o Código Nacional de Matrícula (CNM), que corresponderá à numeração
única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional e será constituído de 15 (quinze) dígitos,
organizados em 4 (quatro) campos obrigatórios, observada a estrutura CCCCC.L.NNNNNNN-DD,
assim distribuídos:
I – o primeiro campo (CCCCC) será constituído de 5 (cinco) dígitos e identificará o Código
Nacional da Serventia (CNS), atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e determinará a
unidade de registro de imóveis onde o imóvel está registrado;
II – o segundo campo (L), separado do primeiro por um ponto, será constituído de 1 (um) dígito e
indicará com o algarismo 2 tratar-se de registro no Livro n. 2 - Registro Geral;
III – o terceiro campo (NNNNNNN), separado do segundo por um ponto, será constituído de 7
(sete) dígitos e determinará o número de ordem da matrícula no Livro n. 2 a que se refere o art.
176, inciso II, da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e
IV – o quarto campo (DD), separado do terceiro por um hífen, será constituído de 2 (dois) dígitos
e conterá os dígitos verificadores, gerados pela aplicação do algoritmo Módulo 97 Base 10,
conforme Norma ISO 7064:2003.
§ 1º Caso o código a que se refere o inciso III do caput seja constituído de menos de sete dígitos,
deverão ser atribuídos zeros à esquerda, até que se complete o número de dígitos do terceiro
campo do CNM.
§ 2º O CNM referente à matrícula encerrada ou cancelada não poderá ser reutilizado.
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Art. 3º A partir da data de implantação do SREI, os oficiais de registro de imóveis devem
implantar numeração única para as matrículas que forem abertas e renumerar as matrículas
existentes quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de extração de
certidão.
Parágrafo Único. Serão gratuitos o ato de averbação de renumeração das matrículas existentes,
bem como a comunicação da abertura de nova matrícula à serventia originária, sendo o caso.
Art. 4º O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR disponibilizará aos oficiais
de registro de imóveis e aos usuários mecanismos de geração dos dígitos verificadores do CNM e
de autenticação para verificar sua validade e autenticidade.
Art. 5º A abertura de matrícula decorrente de desmembramento da circunscrição imobiliária
deverá ser comunicada à serventia de origem para a averbação, de ofício, da baixa na matrícula
originária.
Parágrafo Único. Para prevenir duplicidade de matrículas decorrente da ausência de baixa da
matrícula originária relativamente aos desmembramentos de circunscrição imobiliária, ocorridos
anteriormente à edição deste regulamento, deverá a serventia nova comunicar, de ofício, à
serventia de origem a abertura da nova matrícula para fins de baixa da originária, quando do
primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de extração de certidão.
 Art. 6º. Aplicam-se aos registros do Livro n. 3 – Registro Auxiliar, no que couber, as disposições
relativas à numeração da matrícula.
 Art. 7º Os casos omissos relativos à implantação do CNM serão submetidos à Corregedoria-
Geral de Justiça competente, que deverá comunicar a decisão à Corregedoria Nacional de
Justiça no prazo de 30 (trinta) dias.
 

CAPÍTULO – III
DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI

 
Art. 8º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização
das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias
de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art.
37 da Lei n. 11.977/2009.
§ 1º O SREI deve garantir a segurança da informação e a continuidade da prestação do serviço
público de registro de imóveis, observando os padrões técnicos, critérios legais e regulamentares,
promovendo a interconexão das serventias.
§ 2º Na interconexão de todas as unidades do serviço de registro de imóveis, o SREI deve prever
a interoperabilidade das bases de dados, permanecendo tais dados nas serventias de registro de
imóveis sob a guarda e conservação dos respectivos oficiais.
§ 3º São elementos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI:
I – o registro imobiliário eletrônico;
II – os repositórios registrais eletrônicos formados nos ofícios de registro de imóveis para o
acolhimento de dados e para o armazenamento de documentos eletrônicos;
III – os serviços destinados à recepção e ao envio de documentos e títulos em formato eletrônico
para o usuário que fez a opção pelo atendimento remoto, prestados pelo SAEC e pelas centrais
de serviços eletrônicos compartilhados nos estados e no Distrito Federal;
IV – os serviços de expedição de certidões e de informações, em formato eletrônico, prestados
aos usuários presenciais e remotos;
V – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de
imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública.
Art. 9º O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e operado pelo
Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.
Parágrafo Único. São integrantes do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, sob
coordenação do ONR:
I - os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal;
II - o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado -  SAEC, de âmbito nacional;
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III - as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, criadas pelos respectivos oficiais de
registro de imóveis em cada Estado e no Distrito Federal, mediante ato normativo da
Corregedoria-Geral de Justiça local.
Art.10. Para viabilizar a implantação do registro imobiliário eletrônico, os ofícios de registro de
imóveis deverão adotar os seguintes parâmetros e rotinas operacionais:
I – numeração única de identificação do pedido para o atendimento presencial e remoto, que
identifica a serventia, o tipo de pedido e o número do pedido na própria serventia, sem prejuízo às
regras de prioridade e precedência existentes na legislação;
II – o processamento do pedido apresentado presencialmente também deve ser realizado em
meio eletrônico, devendo os documentos apresentados serem digitalizados e assinados no início
do processo;
III – estabelecimento da “primeira qualificação eletrônica” com o objetivo de permitir a migração
de um registro de imóvel existente efetuado no livro em papel, seja transcrição ou matrícula, para
o formato de registro eletrônico denominado matrícula eletrônica;
IV – anotação, na matrícula eletrônica, da situação jurídica atualizada do imóvel (descrição do
imóvel, direitos reais sobre o imóvel e restrições existentes) após cada registro e averbação;
V – utilização de objetos que representam a pessoa física ou jurídica e o imóvel envolvido na
transação imobiliária como alternativa aos indicadores pessoal e real;
VI – registrar os eventos relevantes da operação interna do cartório, considerando como evento
cada interação realizada em decorrência de um pedido, tais como, a entrada do pedido, entrada
do título de suporte, recebimento e devolução de valores, comunicação de exigências, entrega da
certidão, dentre outros;
VII – a matrícula eletrônica deve conter dados estruturados que podem ser extraídos de forma
automatizada, contendo seções relativas aos controles, atos e situação jurídica do imóvel,
constituindo-se em um documento natodigital de conteúdo estruturado.
Parágrafo Único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR disponibilizará
aos oficiais de registro de imóveis mecanismos de geração da numeração única de identificação
do pedido.
Art. 11. Os oficiais de registro de imóveis continuam com a obrigação de manter em segurança e
sob seu exclusivo controle, indefinida e permanentemente, os livros, classificadores, documentos
e dados eletrônicos, respondendo por sua guarda e conservação, inclusive após a implementação
do registro imobiliário eletrônico.
Art. 12. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de registro de imóveis, ou por eles
expedidos, serão assinados com uso de certificado digital, segundo a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP, e observarão a arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de
Governo Eletrônico (e-Ping).
Art. 13. Para a criação, atualização, manutenção e guarda permanente dos repositórios registrais
eletrônicos deverão ser observados:
I – a especificação técnica do modelo de sistema digital para implantação de sistemas de registro
de imóveis eletrônico, segundo a Recomendação n. 14, de 2 de julho de 2014, da Corregedoria
Nacional de Justiça;
II – as Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes de 2010,
baixadas pelo Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, ou outras que a sucederem; e
III – os atos normativos editados pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelas Corregedorias-
Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal.
Art. 14. O SREI deve viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação e de
comunicação, possibilitando a maior eficiência na prestação dos serviços com base em tecnologia
aplicada e redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade do serviço público
prestado ao cidadão usuário.
 

Seção I
 Do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC
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a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.

a.

b.
c.
d.

Art. 15. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC será implementado e gerido
pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.
Art. 16. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC é destinado ao atendimento
remoto dos usuários de todas as serventias de registro de imóveis do País por meio da internet, à
consolidação de dados estatísticos sobre dados e operação das serventias de registro de
imóveis, bem como ao desenvolvimento de sistemas de apoio e interoperabilidade com outros
sistemas.
Parágrafo Único. O SAEC constitui-se em uma plataforma eletrônica centralizada que recepciona
as solicitações de serviços apresentadas pelos usuários remotos e as distribui às serventias
competentes.
Art. 17. Compete, ainda, ao SAEC:
I - desenvolver indicadores de eficiência e implementar sistemas em apoio às atividades das
Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça que permitam inspeções
remotas das serventias;
II - estruturar a interconexão do SREI com o SINTER - Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais e com outros sistemas públicos nacionais e estrangeiros;
III - promover a interoperabilidade de seus sistemas com as Centrais de Serviços Eletrônicos
Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 18. O SAEC deverá oferecer ao usuário remoto os seguintes serviços eletrônicos imobiliários
a partir de um ponto único de contato na internet:
I – consulta de Informações Públicas como a relação de cartórios, circunscrição, tabela de custas
e outras informações que podem ser disponibilizadas com acesso público e irrestrito;
II – solicitação de pedido que será protocolado e processado pela serventia competente, que
compreende:

Informação de Registro.
Emissão de Certidão.
Exame e Cálculo.
Registro.

 
III – acompanhamento do estado do pedido já solicitado;
IV – cancelamento do pedido já solicitado, desde que não tenha sido efetivado;
V – regularização do pedido quando há necessidade de alteração ou
complementação de títulos ou pagamentos referentes a pedido solicitado quando
permitido pela legislação;
VI – obtenção dos resultados do pedido, que compreende dentre outros:

Certidão.
Nota de Exigência.
Nota de Exame e Cálculo.

Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas pelos usuários remotos por meio do SAEC serão
enviadas ao Oficial de Registro de Imóveis competente, que será o único responsável pelo
processamento e atendimento.
Art.19. São classes de pedidos eletrônicos no âmbito do SAEC:
I – Classe Tradicional, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico:

informação de registro que será utilizada para o serviço de informação sobre situação da
matrícula, pacto antenupcial ou outra;
emissão de certidão que será utilizada para o serviço de emissão de certidão;
exame e cálculo que serão utilizados para o serviço de exame e cálculo;
registro que será utilizada para o serviço de registro.

II – Classe Ofício, com o tipo de pedido Ofício Eletrônico, que será utilizada para o
serviço de tratamento de ofício eletrônico;
III – Classe Penhora, compreendendo os seguintes tipos de pedido eletrônico, todos
para serem utilizados no serviço de penhora de imóvel:
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a.
b.
c.

consulta de penhora.
inclusão de penhora.
exclusão de penhora.

IV – Classe Indisponibilidade, compreendendo os seguintes tipos de pedido
eletrônico, todos para serem utilizados no serviço de indisponibilidade de bens
imóveis:
a) consulta de indisponibilidade.
b) inclusão de indisponibilidade.
c) exclusão de indisponibilidade.

V – Consulta de Inexistência de Propriedade, com o tipo de pedido Consulta de Inexistência de
Propriedade, para ser utilizado no serviço de consulta de inexistência de propriedade a partir do
CPF, notadamente pelos agentes financeiros imobiliários.
 
Art. 20. O SAEC deverá manter as seguintes bases de dados:
I – Base Estatística contendo os dados estatísticos sobre a operação das serventias de registro
de imóveis, objetivando a consolidação de dados de tais serventias;
II – Base de Indisponibilidade de Bens contendo, de forma atualizada, os pedidos de
indisponibilidade de bens encaminhados às serventias possivelmente relacionadas ao pedido,
possibilitando a consulta quando do exame de um registro;
III – Base de CPF/CNPJ contendo o número do cadastro na Receita Federal do titular do direito
real imobiliário, objetivando a otimização da identificação de propriedade.
Art. 21. Todos os ofícios de registro de imóveis devem possuir um sistema eletrônico que
possibilite realizar interações com o SAEC e com as centrais de serviços eletrônicos
compartilhados para suportar o atendimento aos serviços eletrônicos, bem como o
encaminhamento de estatísticas de operação.
Art. 22. Em todas as operações do SAEC serão obrigatoriamente respeitados os direitos à
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e, se houver,
dos registros.
Art. 23. O SAEC deve observar os padrões e requisitos de documentos, de conexão e de
funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da arquitetura dos
Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping).
 

Seção II
Das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal

 
Art. 24. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados são criadas pelos respectivos oficiais
de registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça local.
§ 1º Haverá uma única central de serviços eletrônicos compartilhados em cada um dos Estados e
no Distrito Federal;
§ 2º Onde não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços próprios, o
tráfego eletrônico far-se-á mediante central de serviço eletrônico compartilhado que funcione em
outro Estado ou no Distrito Federal ou exclusivamente pelo SAEC.
§ 3º O SAEC exerce a coordenação e o monitoramento das centrais de serviços eletrônicos
compartilhados com a finalidade de universalização do acesso ao tráfego eletrônico e para que se
prestem os mesmos serviços em todo o País, velando pela interoperabilidade do sistema.
Art. 25. Compete às centrais de serviços eletrônicos compartilhados, em conjunto com o SAEC e
na forma do regulamento do SREI:
I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de
imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral;
II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico;
III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico.
Parágrafo Único. Todas as solicitações feitas por meio das centrais de serviços eletrônicos
compartilhados serão enviadas ao ofício de registro de imóveis competente, que é o único
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responsável pelo processamento e atendimento.
Art. 26. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados conterão indicadores somente para os
ofícios de registro de imóveis que as integrem.
Art. 27. Em todas as operações das centrais de serviços eletrônicos compartilhados serão
respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e, se houver, dos registros.
Parágrafo Único. Deverão ser observados, no âmbito das operações desenvolvidas pelas centrais
de serviços eletrônicos compartilhados, os padrões e requisitos de documentos, de conexão e de
funcionamento, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP e da arquitetura dos
Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping).
 

CAPÍTULO IV
 DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SREI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

 
Art. 28. O acesso da administração pública federal às informações do Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis – SREI se operacionaliza através do Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais – SINTER.
Parágrafo único. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR deverá
estruturar, através do SAEC, a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais (SINTER).
Art. 29. O Manual Operacional do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais -
SINTER, submetido ao Conselho Nacional de Justiça para a sua eficácia em face dos
registradores de imóveis e notários, deve objetivar a harmonia e operacionalidade do SINTER
com o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
Parágrafo Único. Deverá ser prevista no Manual Operacional a forma de disponibilização aos
registradores de imóveis e aos notários do acesso à ferramenta gráfica de visualização dos
polígonos limítrofes de imóveis sobrepostos às imagens georreferenciadas, para permitir-lhes
obter informações cadastrais e geoespaciais de interesse para os atos praticados em suas
serventias.
 

CAPÍTULO V
 DO ESTATUTO DO ONR

 
Art. 30. O Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR deverá ser
aprovado pelos oficiais de registros de imóveis de todo o território nacional, reunidos em
assembleia geral.
Parágrafo Único. A assembleia geral que trata este artigo será previamente convocada pelas
entidades representativas dos oficiais de registros de imóveis, de caráter nacional, alcançando os
filiados e não filiados, devendo ser realizada no prazo de 30 dias da convocação, sob supervisão
da Corregedoria Nacional de Justiça.
Art. 31. O Estatuto do ONR deverá observar as seguintes diretrizes:
I – A pessoa jurídica, constituída exclusivamente pelos oficiais de registros de imóveis, na forma
prevista no art. 44 do Código Civil na modalidade de entidade civil sem fins lucrativos, deverá ser
mantida e administrada conforme deliberação da assembleia geral dos oficiais de registro de
imóveis, somente podendo fazer parte de seu quadro diretivo os delegatários que estejam em
pleno exercício da atividade;
II – Deverá constar dentre as atribuições do ONR:
a) implantação e coordenação do SREI, visando o seu funcionamento uniforme, apoiando os
oficiais de registro de imóveis e atuando em cooperação com a Corregedoria Nacional de Justiça
e as Corregedorias-Gerais de Justiça;
b) implantação e operação do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, como
previsto em Recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça, com a finalidade de prestar
serviços e criar opção de acesso remoto aos serviços prestados pelas unidades registrais de todo
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País em um único ponto na Internet;
c) coordenação e monitoramento das operações das centrais de serviços eletrônicos
compartilhados, através do SAEC, para garantir a interoperabilidade dos sistemas e a
universalização do acesso às informações e aos serviços eletrônicos;
d) apresentação de sugestões à Corregedoria Nacional de Justiça para edição de instruções
técnicas de normalização aplicáveis ao SREI para propiciar a operação segura do sistema, a
interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos, como
também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços, visando
garantir a autenticidade e segurança das operações realizadas com documentos informáticos;
e) fornecimento de elementos aos órgãos públicos competentes para auxiliar a instrução de
processos que visam o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à identificação e à
indisponibilidade de ativos de origem ilícita;
f) viabilização de consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário, ao acesso às
informações referentes às garantias constituídas sobre imóveis;
g) formulação de indicadores de eficiência e implementação de sistemas em apoio às atividades
das Corregedorias-Gerais de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça, que permitam
inspeções remotas das serventias.
III – Deverá constar previsão de observância:
a) dos princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público, realizando
e apoiando o Conselho Nacional de Justiça nas ações necessárias ao desenvolvimento jurídico e
tecnológico da atividade registral.
b) das normas que regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e fiscal, bem
como a proteção de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, além das
disposições legais e regulamentares.
c) do cumprimento das leis, regulamentos, normas externas e internas, convênios e contratos,
notadamente as normas editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, seu agente regulador,
como previsto no art. 76, § 4º, da Lei n. 13.465/2017.
d) da proibição de obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens individuais por seus gestores
em decorrência da participação em processos decisórios.
Art. 32. O Estatuto aprovado pela Assembleia-Geral e suas posteriores modificações deverão ser
submetidos à Corregedoria Nacional de Justiça para homologação no exercício de sua função de
agente regulador.

 
CAPÍTULO VI

 DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33. Aos ofícios de registro de imóveis é vedado:
I – recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais ou de entrega;
II – postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites que não sejam
os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados ou do SAEC;
III – prestar os serviços eletrônicos referidos neste provimento, diretamente ou por terceiros, fora
do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
Art. 34. As Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal fiscalizarão a
efetiva vinculação dos oficiais de registro de imóveis ao SREI e a observância das normas
previstas neste provimento, expedindo as normas complementares que se fizerem necessárias,
bem como deverão promover a revogação das normas locais que contrariarem as regras e
diretrizes constantes do presente provimento.
Art. 35. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão feitos
pelos oficiais de registro de imóveis preferencialmente por meio eletrônico, na forma de
regulamento próprio.
Art. 36. O SREI deverá ser implantado pelo ONR até 2 de março de 2020.
Art. 37. Fica revogado o Provimento n. 47 de 18 de junho de 2015.
Art. 38. Este provimento entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.
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Diante o exposto submeto este provimento diretamente à deliberação do
Plenário do Conselho Nacional de Justiça.
 

Retifique-se a autuação para incluir o Ministério Público Federal como terceiro
interessado, intimando-o da presente decisão e doravante das demais decisões que forem
proferidas nestes autos.
 

Determino, ainda, o traslado desta decisão para os autos do Pedido de Providências
n. 0005650-96.2016.2.00.0000, que trata do Manual Operacional do SINTER, e para o Pedido de
Providências n. 0008583-08.2017.00.0000, que trata do Código Nacional de Matrículas de
Imóveis.
 

Intimem-se.
 

Brasília, data registrada no sistema.
 
 
 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça

 
Z07/S34/z11

 
¹     https://portugues.doingbusiness.org/pt/rankings . Acesso em 7/10/2019
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Brasília, 13 de dezembro de 2019. 

Ofício nº 1213/2019 

 

À Sua Excelência o Senhor 

Ministro HUMBERTO MARTINS 

Corregedor Nacional de Justiça 

Brasília/DF 

 

Ref.: PP 0000665-50.2017.2.00.0000 – Estatuto do Operador Nacional do 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). 

 

Senhor Ministro Corregedor, 

 

 

A Confederação Nacional de Notários e Registradores – CNR, 

entidade sindical de grau superior, que representa os notários e registradores do 

Brasil, vem perante Vossa Excelência, expor e requerer o seguinte. 

 

O Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB iniciou este 

procedimento para a definição do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de 

Registro Eletrônico – ONR, nos termos do art. 76, da Lei nº 13.465/2017. 

 

Este mesmo dispositivo determina que o Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis – SREI será implementado e operado, em âmbito nacional, pelo 

ONR, bem como que todas as serventias de Registro de Imóveis do Brasil devem 

integrar o SREI e estar vinculadas ao ONR. 

 

Assim, tendo em vista a relevância da matéria tratada neste Pedido de 

Providência para os Registradores de Imóveis de todo o Brasil, bem como pela 

ampla representatividade a clara pertinência com seus objetivos, a 

Confederação Nacional de Notários e Registradores requer que lhe seja 

oportunizado apresentar manifestação acerca da minuta do Estatuto do ONR 

preparada por esta Corregedoria Nacional antes de definitivamente aprovada. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Rogério Portugal Bacellar 

Presidente 
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CNR- CONFF:DF:RAC.Ã.O NACIONAL DOS NOTÁ RIOS E REGIST RA DORES 

ESTAT UTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
DOS NOT ÁRLOS E REGl STRADORES - CNR 

130119 

CAl'ÍTU LO 1- D A CONSTITUIÇÃO, DA SEDE E DOS OBJETlVOS 

Art. l2. A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS NOTAmos E 
REGISTRADORES - CNR, entidade sindical de grau superior, com prazo de 
vigência indeterminado, é a entidade classistas representante dos Notários e 

Registradores brasileiros, com jurisdição em todo o território nacional, com 
foro e sede no Centro Empresarial Brasília - SKI'VS, Quadra 701, Lote 5, Bloco 
A, Sala 517, Brasília - Distrito Federal. 

Parágrafo único. A C\JR é regida pelo Código Gvil, pelas demais 
disposições legais aplicáveis e pelo presente Estahtto. 

Art. 2Q. São prerrogativas constitucionais e objetivos institucionais da 
CNR: 

T - representar, nacionalmente, os direitos e interesses dos Notários e 

Registradores, dentro de toda a sua base terri torial (Constituição Federal, art. 

8°, TTl); 
II - orga1úzar e disciplinar o sistema confederativo de reprcscnlaçifo 

sindical dos Notários e Registradores, de que é a cntidude máxima 
(Constituição federal, art. 8Y, JV); 

III - eleger ou designar representantes da área de Notários e 
Registradores j,mto aos órgãos de jurisdição nacional ou inlcmacional, 
públicos e privados; 

lV - conciliar divergências e conflitos entre FederaçÕE.'s filiadas, desde 
gue solicitada; 

V - celebrar Convenções ou contratos coletivos de trabalho e prestar 
assistência em acordos coletivos na localidade onde não haja sindicatos ou 
federações representativas da cutegoria. 

§ 12
• A CNR manterá relação com organizações internacionais de 

finalidades idênticas ou assemelhadas, podendo a elas se filiar, desde que 
autorizada pelo Conselho de Representantes. 

ou~ 2'. Os objei;vos p«visloo no"""' dc,ste acligu cunl<mplam, denke V 
,RT\'- l)Hdr; 7(•1 l ,,t,, .lº f' " x·,, A. '°''b 517 Cc,110 ~mp:çsa·i.1I Bt$l.i,1 70 3-IC-9C(, Jr,.1si.ia.'Dl' 

!d .. 1ü 13:?01-1 1~2 
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13 0 11 9 
R do P8"oas Jurld,CU 

§ 2º. Os objetivos previstos no caput deste artigo contemplam, denb·e 
outros: 

I - o apoio e o desenvolvimento de ações para a implantação de políticas 
públicas e privadas de interesse das categorias econômicas representadas, 
inclusive a comunicação de venda eletrônica de imóveis, de veículos e de 
outros bens; 

li - a colaboração com o Poder Público, em todas as suas esferas, como 
órgão ttknico, para fins de estudo e solw,:ão de questões relacionadas ao 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de a tuação das categorias representadas; 

III - a celebração de convênios, acordos, contratos e outros instrumentos 
legais com órgãos da administração pública, em todas as suas esferas, visando 
o acesso a informações contidas na base de dados dos sistemas desses órgãos 
governamentais; 

lV - a celebração de contra tos, acordos ou convênios com entidades 
públicas e privadas, nacionais e internacionais, no interesse das categorias 
econômicas representadas. 

CAPÍTULO Il - DA FILIA CÃO, DA CLASSIFICAÇÃO, DOS DIREITOS E 
DOS DEVERES OAS FTT .TAOAS E OF. SEUS REPRESENTANTES 

Art. 3º. As federações criadas dentro dos princípios sindicais da área de 
Notários e l{egistr;idorp:; tí=lm <lirPi to ele se filiar a CNR desde que isso não 
implique duplicidade ou superposição, parcial ou total, de representação 
sindical ou de base territorial, P sejam cumpridas as demais exigências legais e 
esta tu tá rias. 

Art. 4°. As filiadas classificam-se Pm: 
l - fundadoras: as que participaram da Assembleia de hmdação da 

C:\JR; 
II - efetivas: as que obtiverem fi liaçiio após a data da fundação da CNR. 

Art. 5°. O pedido de filiação, apresentado ao Presidente e por ele 
submetido ao exame e à anál ise da Diretoria, deverá ser instruído com: 

I - prova de constituição regula\ e de arquivamento de seus 
constitutivos perante o órgão compelenl~ 

SRT\'~ Quad1,l íOl I ut(' 05. t,111\.1-~ '°\, ::-,1, .. , :.:l,~ l....-ntr\l l:.mprv .1ri.1l Br, .. ..__h,-. 70.-i,l).90&- Rrr .... ílir 1:JF 
vl.:i~I) 1êt)I 11-7 

atos 

C1/ 
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rr - cópia do edital de convocação e da ata de reunião do ( Ufl~~~p~ ~J!!!!u,~ldl~cas::l.l 

Representantes ou da Assembleia Geral da entidade, quf' tiver autorizado o 

pediclo; 
m - relação de todos os membros da Diretoria, Conselho Fiscul, 

representantes junto a CNl{, e respectivos suplentes, indicando as datas de 
início e término dos mandatos; 

!V-cópia do respectivo fatatuto; 
V - documento probatório, no caso de Federação, de que a de maior 

base territorial concordou em ceder parte dessa base para compor, total ou 
parcialmente, a área de atuação da federação por desmembramento e de que a 
nova entidade tenha corno filiddos, pelo menos, cinco sindicatos. 

§ 12 A decisão será comunicada, por escrito, no pra7.o máximo de dez 
dias, após a data da realização da reunião, à interessada e às filiadas da CNR. 

§ 2~ Da decisão negativa ao pedido de filiação, caberá recurso, sem efeito 
suspensivo, ao Conselho de Representêlntes. 

§ 3º A C>JR manteriÍ livro de registro das filiadas, do qual constarão 
dados extraídos dos documentos mpnc·ionados nos incisos I d IV <lo caput 
deste artigo. 

§ 49 PerdPrá a qualidade tlt! filiada quem requerer, e estiver deferido, o 
seu desligamento do ljLii:ldro sociill. 

Art. 6Q. Siio diJcitos da íiJiada, todos intransferíveis: 
1 - tomar parte, votar e ser votada nas reuniões do Conselho de 

Rep resentantes; 
Tl - requerer, com número não inferior a uma quinta parte das filiadas, 

convocação do Conselho de Representantes para reunião exh·aordinária; 
ITI - utilizar-se dos serviços da CNR, reembolsando eventuais gastos 

financeiros; 
IV - propor quaisq1.1er medidas reputadas convenientes aos interesses 

dos seus filiados. 

Art. 7°. São deveres da filiada: 
I - cumprir o disposto no presente Estatuto e nas dPliberações do 

Conselho de Representantes P da Diretoria; 
li - pagar, pontualmente, as contribuições fixadas pelo Conselho de 

RepresentantE>s; 
III - seguir, no plano nacional, as orientações~dt C>JR, em conformidad_f) 

com as delibera<;ões do Conselho de Repre5€nlante 

1
.:,. {_; 

..;R YS tJt1,;1du' 7(\1 f 1Jh' \l::. ff·líl A, ;;,,1. 517, ( t~•,1 ·,, E--rnrT~ .. HIJI :irJ~illi.J 7C1 ·~ fl).C,~C,) !-k..1.~1 :iatDF 
T,•I.: \h i ,1 '\2(,J 11 i '2 
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1o Q11clo d_. Brasllla•OF 
Nº de p,

1
rotocolo 

Art. 8º. As filiadélS ndu respondem, ~quer subsidiaria1 nte,1301s
1 

S 
obrigaçê>Ps rnntraírfas Pm nome da CNR. 

CAPÍTULO III - DA ADMJN1STRAÇÃO 

Art. 9". A estruhua orgaruzacional da Confederação compreende: 
l - ConseU10 de Representantes: órgão deliberativo, de definição 

normativa superior; 
ll- Diretoria: órgão de direção superior; 
lll • Conselho riscai: órgão de fiscalização da gestão financeira e 

patrimonial; 
JV - Conselho Consultivo: órgão auxiliar de assessoramento supn ior. 

Secão I - Do Conselho de Representantes 

Art. 10. O Conselho de Rcprcsent.intes, órgão máximo deliberntivo da 
Confederação, é constituído pelos representantes das filiadas, em número de 
dois, sendo um titular e outro suplente, com direito a apenas um voto por 
filiada. 

Parágrafo Único - Para participar das deUberações e votar, a entidade 
filiada deverá estar cm pleno gozo de seus di_reitos e quites com as 
contTibuições financeiras defin idas pelo Conselho de Representantes ou 
previstas neste F.statuto. 

Art. 11. Ao Com,elho de Representan tes rnmpPte: 
1- eleger e destituir os membros da Diretoria; 
II - eleger e destituir os mPmbros do Conselho l'iscaJ, e respectivos 

suplentes; 
TIT - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
IV - aprovélr o Rt-~gulamf>nto Eleitoral; 

V - apreciar e votar a previsão orçamen tária anual e a proposta de 
créditos adicionai!:i, podendo tfüpor sobre outras rendas a serem acrescidas à 
recPita da C'-JR, previstas neste Fstatuto; ~ 

VJ - analisar e delib<=rar :;obre o relatório anual da Dire toria, o balanço -
financeiro e o bnlnnço patrimonial comparado, após parecere1. do Conselho 

Fiscal; \\ 
V 11 - julgar os recursos a ele d irigid~~ 

"" I \~ Q1 ,clt i'Pl 1 .lh' ,J, lllc><o A,-., , :;1:- Ú"\111> En-pws.:r ,1 3·,,0 liJ - 7(),}l i!-9(16 - B·,1s. li,1;Dí 

h .. : 1(;l1 ; ~úl-1172 
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VUI - referendar atos praticados pela Diretoria; 
IX deliberar sobre assuntos de interesse da C\IR; 
X - alterar o F.sta h1to Sori,11; 

, • O ficio de Bras111a-OF 
Nº de Protocolo 

13 O 11 9 

XI - deliberar sobre a extinção da CNR e a destinação dos bens 
remanP<;rPnte<;, na forma dispostd pelo Cúdigo Civil; 

XII - <lefüúr as conlribLliçõcs d.:is filiadas; 
XlIT - designar representantes da categoria em qualquer instância 

(Municipal, fatac.lual e Federal) nos limites d.:is atribuições da C>JR; 
XIV - deliberar sobre a participação da CNR em órgãos ou entidades de 

natureza sindical, ou não, existe11tes ou que venham a ser criados. 

Parágrafo único. A escolha de representantes junto aos órgãos de 
jurisdição será fei ta pela Diretoria ou, havendo urgência, pelo Presidente ad 
reterendum da Diretoria. 

Art. 12. Os aios baixados pelo Conselho de Represenlantes denominam
se "RESOLUÇÕES NOR1\1A TIZADORAS'' e terão numeração seqüencial, c.:om 
indicação do ano de sua edição. 

Art. 13. O Conselho de Representantes reunir-se-á: 
I - ordinariamente: 
a) Jté o último dia do mês de abril de cada ano, para examinar o 

balanço, o relatório anual e a prestação de contas da Diretoria, referente ao 
exercido anterior; 

b) até o último dia do mês de novembro de cada ano, para examinar o 
pluno de atividades, a proposta de créditos adicionais e a previsão 
orçamentária para o exercício subseqüente; 

U - extraordinariamente, sempre que necessário. 

l 'arágrafo Único. As reuniões do Conselho de Representantes realizar
se-ão, em primeira convocação, com a presença mínima de duas terças partes 
do total de representantes das filiadas e, em segunda convocação, com uma 
terça parte, uma hora após. 

Art. 14. /\ convocação do Conselho de Repre:,entantes será feita pelo 
PresidentP, com antecedência mín ima de cinco dias úteis, mediante publicação W 

1 
de edital no Diário Ofi~ial da União, dando-se ciência às filiadas por ~ 
correspondência eletrôni~\ 

~ 

~.tr\·..; (,) .1:u.fr.1 7J A ~0 f:5~ Bl\ ,,.,) \ t:" "'·' ; 17. e i:-r tn.l Lnpn. .... ,u;,1· IJ.r~v·•il .) ;L1 .. •➔;).ºi}(> - ti1 .J~lL.1tl>I· 

Td., ( l):'~;)1-1 ' -2 
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Panígrnfo único. Em caso de urgência, o prazo previsto no caput deste 
artigo pu<lerá ser reduzido para dois dias úteis. 

Art. 15. t\s reuniões extrnordinárias do Conselho de Representantes 

serão convocadas: 
I - pelo Presidente da CNR, por iniciativa própria, ou sempre que mais 

de uma quinta parte das filiadas o requerer; 
II - por requerimento escrito de todos os membros da Diretoria ao 

PresidPnte, expondo os mutivos da convoc.:ição. 

§ 1º. >las reuniões previstas neste arligo somente serão tratados assuntos 
constantes do edital de convocação, observados os prazos e a forma previstos 
nos artigos anteriores. 

§ 211• A reunião convocada pelas filiadas somente se reali7ará, em última 
chamada, com a presença de todos os requerentes. 

Seção II - Da Diretoria '30119 

Art. 16. A CI\R seriÍ ad ministrad.:i por uma Diretoria compost.a de 
quarenta e três membros eleitos pelo Conselho de Representantes, na forma do 
fü,gulamento Eleiturnl, cum mandato de seis anos, contados da data <la pu:-ise, 

permitida a reeleição. 

Art. 17. J\ Diretoria lcm a seguinte composição: 
I - Presidente, 
II - lrês Vice Presidentes Executivos, 
l1l - oito Vice !'residentes; 
IV - vinle e sele Diretores; 
V - Diretor Secretário-Geral; 
VI - Diretor Secretário-Geral Adjunto; 
Vil - Diretor financeiro; 
VIII - Diretor financeiro Adjunto. 

Art. 18. CompPte à Diretoria: 
I - apreciar qualquer assunto de interesse dos serviços notariais e de 

registro, em tod~ ~ País deliberando sobre as medidas concretas a st>rem 

adotadas pela CN \t 

<"{ 1 \."' QJ,1rlrn 7 > \ tr.:-f,; filo,;,_·o -\ --..-h ;17 Ct.!rtro t·_J,~')r.._..._,1rL1 sn~,1 .1- 70.3-l,)..Q~ - Br,.~1bvDJ 
TA.: tlJ ~2Y-I 172 
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II - cumprir e fazer cumprir as normas disciplinadoras da atividade, 
emanadas por autoridade competente, pelo Conselho de Representantes, pela 
Diretoria ou pelo Conselho Fiscal; 

III - administrar o pa trimônio da CKR; 
IV - autorizar a aquisição, onPraçiio ou aliPnaç,fo <lP bens iméivPis P 

outros de valor sif,nificativo; 
V - organizar e submeter a aprovaçiio do Comt>lho de Rt>presentantes, 

com parecer do Conselho Fisrnl, o relatório e o balarn,:o do ano unterior, bem 
como a proposta orçamentária para o exercício seguinte e ::mas alte · do a rasllla-OF 

de Prôlncolo 
VI - elaborar o regimento interno da CNR; 
VTI - aplicar as penalidades previstas neste Estatuto; 130119 
VIll - eleger, ou escolher ad referendum do Conselho de Rcp 

seus rcprcsenlanles jtmto aos órgãos de jurisdição nacional; 
IX - desempenhar as funções que Lhe sejam cometidas pelo Conselho de 

Representantes. 

Parágrafo único. Ao termino do mandato, a Diretoria fará prestação de 
contas de sua gestão, incluindo a do exercício em curso. 

Art. 19. Os atos de caráter normativo ou que devam gerar efeitos 
permanentes, aprovados pelo Consl:'lho de Representantes e pela Di retoria, 
denominam-se "RESOLUÇÕES", tendo numeração sequencial, com indicação 
do ano de sua edição. 

Art. 20. Compete ao Presidente: 
I - repre:;entar a CNR, ativa e passivamente, em qualquer juízo ou fora 

dele, podendo para tanto nomear procurado1·es, outorgando-lhes os poderes 
das cláusulas ad judicia et extra. bem como prepostos para representar a CNR 
cm eventuais audiências; 

li - convocar e presidir as reuniões de Diretoria; 
III assinar a correspondência, as atas das reuniões, os documentos e os 

livros legalmente exigíveis; 
IV - ordenar as despesas autorizadas bem como assinar os cheques e 

demais documentos de movimentação financeira, juntamente com o Diretor 
Financeiro; 

V - gerir e fiscalizar os serviços e as atividades da CNl{; ~ 

VI - fixar normas de organização e de f'xerução dos serviços; 
VII - cumprir e faz,_~r cumprir as resoluções do Conselho de 

Representantes e da Direto~/ 

'RP:~ Ql·:l~r,1 í01 Ll,t.! Ll' Bll1('.o \. 5.l . .\ 317 C\:1'ltll\ Crrpr\.• .. , r·.l] ;j-:-~,:- lit - 7ú.J.10.!1L)ú - Br.Js :li,1,!0f 
-,1.: 1(il I J:ü1-1·17: 
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VTIT - ad mitir e demitir empregados e contralar pessoas nulurais ou 
jurídicas consoantP rt<; neces-;iddtlPs J e servü,:o e d <lisponibilid,Hle tle verbas 
orçamPnt.hias, fixa ndo-lhes os ::;c1lários ou respecliva remuneração; 

lX - contratar, qua ndo solicitado, mediante imlicai;ão do Conselho 
Fiscal, auciitoria externa para verificação das contas dos t1dm..inislradorcs dt1 
Cl'\"R; 

X elaborar e encaminhar, para referendo do Conselho de 
Representantes, o Regulamento Eleitoral. 

§ 1 u_ O Presidente, em caso de impedimento temporário, será Sl\l-\ba;as'!eti~bu1 ... íd ... o....,,,--.,,,..~,.. 
1° CY.lc:10 d o B•nc.llln-OF 

pelo Vice-Presidente Executivo por ele indicado. Nº de Protocolo 

130119 
§ 22

• Em caso de vacância do cargo, o sucessor será eleito pelo ~/e!~lf!:!!:soas~J;!!!u!!;rl<1cas!!:!!!J 
cie Representantes para completar o mandato. 

Art. 21. As decisões de caráter normativo ou que devam gerar efeitos 
permanentes, adotadas pelo Presidente, denominam-se '· ATOS" e terão 
numeração seqüencial, com indicação do ano de sua edição. 

Art. 22 . .'~Os Vice-Prf'c;idf'ntf's F.xf'ru tivoc; mmpPte: 
1 - auxiliar o Presidente no desempenho de suas atribuições; 
11 - substituir o Presidente em suas eventuais ausências ou afastamentos. 

Art. 23. Aos Vice-Presidentes compete a coordenação e a 

rPsponsabiliclade dt> atuação do-, DepartamPntos, previc;tos no raput elo art. 30 
deste Estatuto. 

§ r :•. Cadrt Vi,P-PresidPntP poderá rPsponsahili7ar-se por mais de um 

Departamento. 

§ 2°. A designação do Vice-Presidente para a coordenação de 
Departamentos será feita pela Diretoria, mediante prfSvia consulta ao mesmo. 

Art. 24. Compete ao::; Diretores: 
I - participar das reuniões de Diretoria; 
II - auxiliar o Presidente na tarefa de supervisionar os seniços e as 

a tividades da CNR; 

ill - exercer funções específicas deliberadas pela Diretori;i; Í ~ 
JV cumprir missões espcciuis, por designa<,.:ão do Presidemr . 

'-,I\ lV~ ~J11.,dn 7111 1 ut."tH. Rloín .\ ~,, ., ::1; t~._•n·1\, Empr1..-~.Jri .. 11 6r.:.:..,li~1 - ~lJ-f1).')0í> Br.~:--il1,J~)r 

cl.: 16!) 3:0l-1172 
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Art. 25. Ao Diretor Secretário-Geral compete: 
I - exercer Iodas as atribuições da gestão administrativa da Secretaria; 
li - organizar, de acordo com o Presidente, o calendário e a agenda de 

reuniões e comemorações; 
lll - assinar, com o Presidente, atos de sua área de atuação e de sua 

competência. 
1"' v .. o o e ~· ..::~'" ~ 1;-,. 

N" d e P roto,,010 

Art. 26. Ao Diretor Secrclário-Ccrnl Adjunlo compele: 130 11 9 
I - auxiliar o Diretor Secretário-Geral nas suas atribuições; dePessoas Jundicas 

II - substituir o Diretor Sccrelário-Gerr:il em suas falLas e impedimentos. 

Art. 27. Ao Diretor Financeiro compete: 
I ter sob sua guarda e responsabilidade os frmdos e valores financeiros 

daCNR; 
11 - assinar, em conjunto com o Presidente, cheques e demais papéis de 

movimentação financeira e efetuar pagamentos e recebimentos autorizados; 
III - dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria; 
1V - apresentar ao Conselho fi5ca l balancetes semestrais e o balanço 

anual, bem como quaisquer inform;:ições e documentos financeiros quando 
pelo mesmo solicitado; 

V - dPpn'l itar ns recursos í inanceirm, dispnníveii,, d,1 C.NR t>m 

estdbelecünenlos de créditos au tori:aidos pela Diretoria, cunserv,mdo nd 

Tesuurnria valores indispens~veis i:is necessidades imediatas; 
Vl - manter registros dos bens da Cl\'R e administrar seu patrimônio 

destinado à produção de renda. 

Art. 28. Ao Diretor Financeiro l·\.djtmto compete: 
I - auxiliar o Diretor Financeiro em suas atribuições; 
II - substituir o Diretor Financeiro cm suas faltas ou impedimentos. 

Art. 29. Ocorrendo vacância de mais de uma terça parte dos cargos da 
DirPtoria, far-se-á eleição suplementar no prazo trinta dias, observado o 
disposto no Regulamento Eleitoral. 

Parágrafo Único. Os eleitos completarãu os mandatos de seus 
antecesi:,ores. 

A rt. 30. A Diretoria reLmir-se-á, ordinariamente, a cada três meses e, ~,/ 
extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente otf~fj{ª maioria 
de seus membros, deliberando pelo voto da maioria dos prescntc\f 

',!{l\'~IJl-.tdi,- íUl L>k,}:, tllr,n,A.-,_1:.1:il,.lt·ltrol·rrrrc·•,.r 1I )-,,-.;ih,1 70"Wf1J .. )fló-R .. th:lin 1DF 
1 .• (Ili 1 1'111 I !~, 
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Art. 31. /\.s retmiões de Diretoria poderão ser realizadas em qualquer 
cidade ou local do território brasileiro, previamente pc;rolhido. 

Art. 32. A administração da CNR terá corno úrgiios auxiliares os 
DPpartamP.ntos, as Comissões e us Grupos de Trabalho, de ca.rúler per~-~~~t.;;:=-:::r;;:~::, 

ou temporário, para cumprimento de tarefas espedfiras. 
130119 

Parágrafo úniro. O Pxercício dos cargos previstos neste artigo ~ Sí1tríÍossoasJ .. idi

remunerado, deven<lu, no entru1to, haver ressarcimento dns despesas feitas a 
serviço da CNR. 

Art. 33. A CNR terá tantos Departamentos quantos forem necessários, 
sempre coordenndos por um Vice-Presidente, cabendo à Diretoria a proposta 
de sua criação ou extinção. mediante aprovação do Conselho de 
Represen tan tcs. 

Secâo III - Do Conselho Fiscal 

Art. 34. O Conselho fiscal, órgão de fiscalização da gestão financeira, é 
composto de três membros eictivos e igual número de suplentes, eleitos pelo 
Conselho de Representantes, na mesma oportu nidade da eleição para a 
Diretoria, para um mandato de seis anos, permitida a reeleição. 

Parágrafo único. O Conselho fiscal somente poderá reunir-se e deliberar 
sobre matéria de sua competência com a presença de, pelo menos, metade de 
seus membros. 

Art. 35. Compete ao Con;;elho Fiscal: 
I - emitir parecer sobre relatório anual da Diretoria, baldTIÇO financeiro e 

patrimonial da CNR, créditos adicionais, compra, venda e oneração de bens 
imóveis, bem como <le bens móveis de valor significativo; 

II - praticar todos os atos necessários no exame da gestão firnmceira e 
patrimonial da CNR, e sua adequação às normas legais e estatutárias. 

Parágrafo Único. O Conselho Fiscal rewur-se-á ordinnriamente para 
apreciação da matéria constante no inciso I do caput deste artigo: ~ 

I - duas vezes por ano, a primeira no Kanscorrer do primeiro lrimcslre e ~ 1 

a segunda no transcorrer do quarto trimestt'~ . 

~.{t\',(Ju.ullc1;J 4.::1.!f~. l:Hl'~o;\ ~ • .J.1i:.1; Cl'r~ru npr ... ,1ri.1! ílr,1•,il,1 7U.'lDtY)c, Rr,~'."iliatDJ· 
I •I.• 11 I ) l' f i 72 
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U - extraordinariamentP, para o exame do constante no im:i~o II du caput 
deste artigo, sempre que se tornar nPrP-.sário ou que for convocado m.1 forma 

deste Fstah1to. 

Se~ão IV - Do Conselho Consullivo 13 0 119 
R · o de Pessoas J..-ldicas 

Art. 36. O Conselho Consultivo, órgão auxiliar da Diretoria, de 
asscssoramenlo supe1ior, será constihúdo de pessoas de destaque na 
sociedade civil que tenham dado conttibuição relevante na consecução dos 
ideais dos .\Jotários e Registradores, cujos nomes serão indicados pelo 
Presidente da CNR, não tendo tempo determinado de mandato por não serem 
eleitos. 

Parágrafo único. O Conselho Consultivo será presidido pelo Presidente 
da CNR e secretariado por um membro por ele designado. 

Art. 37. Compete ao Conselho Consultivo: 
1 - levantar um diagnóstico da situação do selor onde for solicitado pela 

PresidPnria ou Di retoria; 
II - analisar a poülica adotada pelas autoridades parn o setor, 

oferecemfo subsídios que possam contribuir para sua viabilização ou 
aperfeiçoamento; 

III - sugerir ações à Diretoria, visando defender os interesses do setor 
repre~entado; 

IV - propor n Diretoria a edição de normas de defesa do sistemu 
preconi:.:ado na Lei nQ 8.935, de 18 de novembro de 1994, a serem enviadas às 
autoridades competentes para avaliação; 

V - propor ou sugerir qualquer ação a ser adotada pela CNR cm defesa 
dos direitos e interesses dos representados. 

Art. 38. O Conselho Consultivo reunir-se-á: 
1 - ordinariamente, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada 

ano, preferencialmente na primeira quinzena; 
li - extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente da 

C\JR. 

CAPÍTULO IV · DAS PENALIDADES E DA PtRDA DO MANDAT 

.. R ft -.; t...."1_1.1J1,1 i')J ~•R- (l:;. 811};:,, \ c,,)l.1 ; 1:-, L\.Ttr'-1 l'n~r1."-;,1ri.1·. GrJ~d .1 - ;(1 • .:> .• U-~)()o - n1 ·•~iJ :1.1l>I 

fel ... < IJ ,101· 1-2 
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Seção l - Das penalidades aplicáveis às filiadas 

Art. 39. As filiadas estão sujeitas às penalidades de suspensão e de 

eliminação do quadro social. 

Art. 40. A penu <le suspensão será aplicada à filiada que: 
T - sPm motivo justificado, alrasur por mnis de três meses consecutivos o 

pagamento das contribuições devidas à CNR; 1º ºi!J.r~8d~r~rgg~t~-o,: 
n - não cumprir os dispositivos eslalulór ios. 1 3 O 1 1 9 

Art. 41. /\. pena de eliminação do quadro associativo , d. ~~;,:ffr~F,i'-"r==-

filiada que: 
I - por seus atos e procedimentos tornar-se indigna dP fazer parte do 

quadro social; 
II - vier a se dissolver 
lU - tiver cassado o seu registro por decisão administrc1tivc1 ou ju clicial; 
IV descumprir disposição do presentP Estatuto; 
V - descumprir deliberação do Conselho de Representantes. 
Art. 42. A pPmilicladt> dP ~uspensão será apliu,H.h.t pela Diretoria e a <le 

Pliminação pelo Consell10 de Representantes, cm volaç5o secreta e por maior ia 
de st>us rnt>mhrns, devendo a decisão ser fundamentada. 

Art. 43. Nenhuma penalidade será aplicada sem notificaç..fo prévia à 
filidc.la infratora que terá prazo de dez dias, contados da notificação, para 
apresentar defesa esc1ita. 

Art. 44. As filiadas eliminadas por inadimplência financeira poderão 
reingressar no quadro social da CNR, mediante nova proposta, desde que 
liquidem seus débitos, na forma estipulada pelo Con~lho de Representantes, 
e cumpram as demais condiçôes para admissão. 

Parágrafo Único As filiadas eliminadas por qualquer outro motivo 
poderão ser reintegradas à CNR desde que se reabilitem, a juízo do Conselho 
de Representantes. 

Art. 45. A pena de suspensão não poderá ser aplicada por período 
superior a cento e oitenta dias. 

Se ão II - Da crda do mandat J. 

'--R l \ "'1-Q ,,,dlil ;:)J I oh.' o::; ~lorc• •\ ~.11., ~ 7 ( 1"rtrc~ r rn '\í(".;,1ri,1 Rr,c.1) 1- ';'('l ';_1)-l)()f. - Brhil'a:'Dt 
1,,1 .61) ,'OI F2 
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Art. 46. Os membros da Diretoria e os do Conselho Fiscal e.st,:irão 

sujeitos à perda do mandato nos seguintes casos: 
1- malversação 011 ôililpiôação do patrimônio da CNR; 

n - grave violação de disposição deste F.statuto; 
111 - acei tação dP PmprPgn rPmunerado na CNR, Ft>dernção filiada ou 

Sindicato pertenrPntP ao si-;tema mnfederdtivo; 
IV - afastamPnto compulsório que acctrrete perda, aimla que tempuníria, 

do cargo ou função de dircçiio e de administração sindical, da CNR ou de 
qualquer entidade integrante do sistema confederativo de re 

sindical. 1301 19 

§ 1 °. A perda do mandato poderá ser proposta por qualquer Wílfi!l~~~as:,lJ!!"'!!!!1dlca~• 

Diretoria ou do Conselilo Fiscal, bem como pela metade das filiadas, devendo 
ser fundamentada e ditigida ao !'residente da CNR. 

§ 29• A perda do mandato proclu.tirá seus efeitos após expressamente 
declarada pelo Conselho de Repre54:'ntantes, assegurada ampla deft>sa ao 

envolvido. 

§ 39
. O e.nvolvido será cientificado de todas as dcusações formalizadas, 

mediante comunioiçiio t>c;rrita, com ;:interPdência mínima dP de, dic1s thi dê:tta 

da realização da reunião do Conselho de Representantes, que apreciará a 

matéria. 

§ 4°. O Conse.lho dP Reprt>sentantt>s apreciará a defP<;a P pronunciará sua 
dPcisâo dPvidamente fundamentada, em votação secreta e por maioria dt> seus 
membros com direito a voto. 

Art. 47. Aquele que perder o mandalo não poderá candidatar-se a 

qualquer cargo de direção ou de representação da CNR durante os seis anos 
subsequenLes. 

CAI'ÍTULO V-DA REN L:NCJA 

Art. 48. A rt>n{mcia de qualquer membro da Diretori~i~ do Conselho 
risrnl cleverá sn form11lizada, por escrito, ao Presidente da C,i \ 

~R r,·--. Ql ,l<!l\1 701 Lut.: º-' Bloco 1\. Sa .l :1;. L..:ntlj,) rn-rr~•·, [' ,li :J: .. 1: 'li.:: - 7l).J.1:11S10ú - 0··.1:--.lic1fDf 
.d.: t~l > ;1:n1-11:; 
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A.rt. 49. Tratando-se de renúncia do PresirlPntP da CNR, a mesma deverá 
ser dirigida, por escrito, à Diretoria, a qual terá cinco d ias para se reunir e dar 
ciência do ocorrido ao Conselho de Representantes. 

Art. 50. Ocorrenrlo rPnúnciil rnlPtiva dos membros da Di.returia e do 
C'onsPlho Fiscal, o Presidente, ainda que resignatário, com'ocurá novas eleições 
no pra70 de -,ptp dias, devendo permanecer no cargo até a designação de Junta 

Governiltiw1, rnmposta de três membros, pelo Conselho de Representantes. 

CAl'ÍTULO VI - DAS ELETÇÕES 13 0 11 9 
Rll<lia1ro de-P..,.oas Jurídicas 

Art. 51. As eleições para a composição da Diretoria e Conselho fiscal 
serão realizadas por escrutínio secreto, dentro do prazo estabelPcido pelo 
Regulamento Eleitoral, observados os sf:'guintes princípios: 

l - convocação por edital, que mencione data, local e horário da votação, 
pra:.w para registro de chapas, horário de funcionamento da Secretaria, prazo 
para impugnação de chapas ou candidatos e quonim para eleição; 

II - as chapas conterão candidatos suficientes para o preend1imento dos 
cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

III sigilo e inviolabilidade do voto, garantidos pela u tilização de cédula 
única e cabine que euanta o -,igilo º" votilç~o; Pm rnso <iP chapa única, a 
eleição será por aclam;ição; 

TV - o nmdida to deverd cmnprovar o f-'fetivo exPrcírio da atividi!dP 
notarial ou de registro há pelo menos dois anos mediante apresentação do 
documento de outorga da delegação pelo Poder Público; 

V - o candidato não poderá e:;tur incurso em qualquer das 
inelegibilidade:; previstas neste Estatuto; 

VII - o candidato não pode ter sido condenado, com Lránsilo cm julgu<lo, 
por crime doloso, enquanto persistirem os efeitos da condenação. 

Parágrafo Único. O ECÜtill de que Lrala o inciso 1 do caput destf' Clrtigu 
será publicado no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de trinta 
e máxima de sessenta dias em relação à data prevista para a realização das 
eleições, dando-se ciência às filiadas por correspondência eletrônica. 

Art. 52. O Regulamento Eleitoral será aprovado pelo Conselho .f,1 
Rcprcscnt.'lntcs e qualquer alteração cm su;:is normas dar-se-á por ig"o/, 

~Rrv~ Qu~,c.,u 701 Lul.! o.-.. Blt11.o ..... S.1 ,J ~I;""~ (1..'lHr\, f mpíl'· JfiJl Br.~ :11.-, ;J_,.li) l),)b Rr;: ,li;-tf)f 
cl.: 1111) ~:t>I 11-: 
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procedimento, valendo para a próxima PIPição dPsdP que a aprovação ocorra 
antes da publicação do edital de convocação das PIPiÇÕPs. 

Art. 53. A eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fi5rnl 
implica gratuidadP do Pxerdcio tio cargo parn u y_ua l tenham sido eleitos e 
proibição dP desempenho cumulativamente com o de emprego remunerado 
pela Entidade. 

CAPÍTULO Vll- 00 JlATRlMÔNIO 130119 
1 """"•t!O oe Pe&80aS Jurldicas 

A.rt. 54. Constituem patrimônio da CNR os bens, haveres adquiridos e os 
que venham a ser adquiridos a qualquer título. 

Art. 55. A receita da CNR compor-se-á de: 

I - contribuição sindical; 
II - contribuição para custeio do sistema confederativo; 
III - contribuição assistencial; 
IV - contribuição social das filiadas; 
V - doações, legados e contribu ições espontâneas; 
VI - rendas prociuzicfas pPlos bc>ns e valores atlquiritlos, inclusive 

al11e11Pi<;, juros, rnrret,:ão monetária e rernlimentus de aplirnçãu fü1a11ceirn; 
Vil - multas e outras rendas; 
VTTT - rcmvf>nios firmados com outras entidades, públicas ou privadas; 
TX - rPPmbolso de despesas por servi<;os prestado:,. 

A.rl. 56. Os bens que não fo rem necessários às atividades da CNR 

poderão ser vendidos ou cedidos a titulo gratuito, por deliberação da 
Diretoria, com autorização prévia do Conselho de Representantes. 

CAPÍTULO v1II - DA DISSOLUÇÃO DA CONFEDERAÇÃO 

Art. 57. A CN"R somente poderá ser dissolvida por deliberação de mais 
de duas terças partes dos membroc; do Conc;elho d~ Representantes, em 
reunião extraordinária convocada para esse fim especific''\ 

~I\ 1 \." lJu~,dr:i. 71> l l1t -~ lH. nlr:(H ,\ 1...,, 1 ... J; t •n•1._, l- mpr,·-..'.lrilll 8rc--.,IJ," - ; J_1--M-'11l6- Rr:· ... iJi.,J_)l 
e!.: ibl) 1:tll-11~2 
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Art. 58. Decidida a dissolução du CNR, o Conselho de Representantes 
constituirá umr1 Comissão de Li4uidução e deslÍ..llclfá, upós o pugamcnlo de 
eventuais dividas, o pdtrimônio remanescente à entidade que a suceder, ou 
não existindo tal hipótFse, às federações filiadas, ou ainda, a insliluições 
sociais, conforme delibernr a rcuniJo do Conselho de Representantes. 

CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS 1301 19 
m de Pessoos Juri<11ca• 

Art. 59. A CNR integra u Si:,terna Confederntivo de Representação 
Sindical Brasileira em conjunto com as demais entidades de mesmo grau. 

Art. 60. Ao término do mandato, os admi.nistrndores da CNR prestarão 
contas de sua gestão no respectivo exercício financeiro, nos termos da Lei, do 
ri>gulamenlo em vigor e deste Estatuto. 

Art. 61. As despesas dos mPmbros da Diretoria, quando em viagem para 
reuniões ou a serviço da Cl\:R correrão por conta desta, de acordo com os 
valores estabelecidos pelo Conselho de ReprPsPntantes ou, c;p assim não for 
estipulado, por ressarcimento mediante apresentação de comprovantes. 

§ lº. O disposto neste artigo serú uplicadu lurnbém aos membros du 
Conselho Fiscal e aos empregados e prestadores de serviços contratados da 
Cl\1R quando viajarem a serviço, autorizados pelo Presidente. 

§ 2Q. As diúrias que vierem a ser fixadas pelo Conselho de 
Reprcsenlanles serão contadas por inteiro quando houver pernoite e pela 
metade quando não houver. 

§ 31l. Serão considerudns despesas de viagem àquelas realizadas com 
passagem, hospedagem, trasladas urbanos e alimentação, bem como todas 
aquelas necessárias à consecução dos objetivos da viagem. 

A rt. 62. O prPsPntE' Estatuto podE>rá ser rf'formado, a qualquer tempo, 
mediante deliberação favorável de duas terças partes dos membros do 
Conselho de Rep,esentant,s. (::; 

Art. 63. O presE>nte Estatuto foi aprovado @m r@união do Consi>lho de 
Representantes, reali:!ada em 23 de outubro de 2015 e entrará em vigor a~! 

~RT\'~ Q\ 1dr., 7ü1 l ,t.,_\ \=. flln<"<' A. -~1:1 ;17 Ct. ""lt,o [ r'l'I J"lrt:~ir Jl 3:·\'l~:!iJ-70.3-iv~90ó - [J:·~1!-.ili,1_ Df 
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seu registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Brasília, 
1 )1strito Federal. 

CAPÍTLLO X- DAS DISPOSIÇÕES TRASTTÓRTAS 

Art. 64. O mandato rlos Pleito,; pard a Diretoria e e.lo Cu11sellio Fiscal na 
primeira eleição subsequente à aprovação deste fatatuto, será 
excepcionalmente de 9 (nove) anos. 

Parágrafo Úrúrn. É garantido aos eleitos na hipótese do caput deste 
artigo o direi.tu de serem rnndidcJLos na eleição posterior para o mandato de 
seis anos, previsto no artigo 16 deste Estatuto. /\s eleições previstas no arl. 51 
do presente Estutulo dizem respeito a partir do próximo mandato, pois a atual 
diretoriíl será eleita na Assembleia Geral de Fundação desta L:ntidade e terá 
manda to de 9 (nove) anos. 

~c~ ..__.._---=~
~ rio furtugãt"Bcrcellar 

Presidente 

( i j{ç,_/A ~<\ ~J foto 1I-;;1~rf que Nardelii Pinto 
Advogado 
OAB/Df l l93 
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ATA DA ASSEMBLEIA GbRAL DE RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO :'.'lACIONAL DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES, 
APROVAÇÃO DR SEU ESTATUTO SOCIAL, BEM COMO ELEIÇÃO E 
POSSE DE SUA PRIMEIRA DIRETORIA, REALIZADA AS !OH0O DO DIA 23 
DE OUTUBRO 2015, SRTVS QUADRA 701 LOTE 05 BLOCO A SALA 517 
KRASÍLIA DF, CEP 70.340-907. 1º Oficio de Srasllla-OF 

Nº de Pratncolo 

13 0 118 

As dez horas do dia vinte e três de outubro de dois mil e ,wõ:p;.:,:.,;:.,f.,,~,rr-vc;-< 

Quadra 701 lote 05, bloco A, safa 517/519, Brasília DF, CEP 70.340-907, 

rcu1úram-se integrantes da categoria de Notários e Registradores do l'aís, para 
a Assembleia Gera] de ratificação da fundação da Confederação Nacional dos 
Notários e Registradores, a qual irá congregar a atividade desses Notários e 
Registradores. O Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial da União -
DOU, seção 3, página 216 edição do dia 24 de setembro de 2015, tem esta 
redação: 11 A Comissão Organizadora para ci fimdação da Confederação NC1cional 
dos Notários e Registradores, Entidade Si11dical de grat1 superi.or, represmtativa 
dos Notários e Registradores, composta pela Federação Bmsileira de Notários e 
Registrtidores - FEBRA.1\JOR; Federação Interestadual dos Notários e 
Registradores dos Estados de Alagoas, Ama.zonas, Ceará, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul - Fil\WOTAR; e Federação fote,·estadual dos Notá.rios e 
Registradores do Si1deste e Centro-Oeste -1- INOHSC, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelos Estattttos Sociais e pela I.egis lação Sindical 11igente, 
co11voca.m todos os membros da categoria para Assembleia Geral Extraordinári.a. 
Conjunta, a ser realizada às 10h00 do dia 23 de outubro de 201.5, tta SRTVS, 
Quadra 701, Lote 05, Bloco A, Salas 517/519- Edifício Centro Empresarial 
Brnsília - Brasília/DF, a fim de: a) RATIFICAR a ftmdaçiío ,ta Confedernçi'ío 
Nacional dos Notários e Registradores, conforme aprovação realizada 
preterita111e11te em suas Assembleias Gerais individuais; b) Aprovação do 
Estatuto Social da Entidade; e) Eleição e Posse dos membros que irão compor os 
Órg,ios Diretivos da Confederaçiío; d) Demais assuntos afins. Caso não haja, em 
primeira convocação, número significativo de presenças, a Assembleia será 
iniciada., em segunda convocação, uma hora após, 1w mesmo local, com qualquer 
número de presença. Brasília, 22 de setembro de 2015. COMLSSÃO 
ORGANIZADORA - Rogério Portugal Ba.cellar". Aberto os trabalhos, Rogério 
Portugal Bacellar foi indicado para presidi-los, tendo convidado Emival 
Moreira para Secretário. O Presidente comunicou que José Marcelo de Castro 
Lima Filho e Maurício Leonardo são também os delegados federativos junto a 
entidade que ora se cria, todos devidamente autorizados pelas suas respectivas 
Assembleias Gerais, a fim de concessão da investidura desta entidade como 
representante classista dos Notários e Registradores cm todo território 
nacional. Estiveram presentes a esta assembleia de ratificação de funda1~> 

flm,1,.,;í'>I· ;[J\ 
~ 

-.;R-, .3Q~,~-:dr., ;'UI l <l{t,, IJJ. }101..n ,..\ ::,,1)J .llí L1,.;.•11lJt1 l:.11JH .. ~ .. tr1,•I Bu~•l i.1- ;-o -:.:o 9('.o 

fel.. c,,J j.1~01· 11,, 
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Sindicatos de Notários e Registradores de todo país, bem co,rln'?"í'lffi-+Piffi~ =eeJ 
serventias de todas as naturezas de oficio, conforme lista de presença que 
ficará arquivada na Secretaria. Na sequência, Rogério Portugal Bacellar, que 
foi um dos idealizadores da criação desta entidade sindical de grau superior, 
fez questão de agradecer a presença de todos os representantes das Federações 
fundadoras (FEBRANOR, FINNOTAR e FINORSC). Passando à ordem do dia, 
de acordo com o edital de convocação, colocaram em discussão o item "a) 

RATIFICAR a fundação da Confederaçíio Nacional dos Notários e 
Registradores, conforme aprov ação realizada preteritamente em suas 
Assembleias Gerais frtdividttais.". Rogério Bacellar fez uma explanação 
detalhada sobre o assunto, enaltecendo as vantagens de se ter uma entidade 
sindical de grau superior e cuja representação será nacional, sem deixar de 
salientar que, somente com a união dos :-.Jotários e Registradores em âmbito 
nacional, é que poderemos doravante reivindicar junto aos Poderes Públicos 
de nosso País melhores condições de trabalho para toda a categoria. Disse, 
ainda, que somente uma entidade verdadeiramente fo rte poderá fazer frente à 
quantidade de legislações ordinárias que, ao longo du tempo, têm sido 
promulgadas. Solicitou, então, ao Secretário que encaminhasse de forma 
democrática, pelo voto, a manifestação pela concordância ou não de ratificação 
da fundação da Confederação. Neste momento, houve manifestação unânime 
do plenário no sentido de aquiescer à fundação de tão relevante entidade que, 
assi m como as demais Confederações no país, obedecerá ao princípio da 
Unicidade Sindical sendo reconhecida como COI\FEDERAÇÃO NACIONAL 
DOS NOTÁRIOS E REGJSTRADORES. Da mesma forma foi aprovada a sigla 
que doravante designará a entidade: "CNR". Dando continuidade aos 
trabalhos, os presentes referendaram a localização da sede da entidade, no 
Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS Qd. 701 Lote 05, Bloco A, Sala 517, Centro 

Empresarial Brasília, Asa Sut Brasília/DF, CEP 70.340-907. Ato continuo 
passou-se a discutir os termos do Estatuto Social da Entidade, a fim de que os 
integrantes dos Conselhos de Representantes das Federações pudessem 
realizar as suas observações e deliberassem acerca da aprovação do texto do 
Estatuto da CNR. Assi m, após ser discutido artigo por artigo, o Estatuto 
obteve a plena concordância dos presentes, ficando assim redigido: 
"ESTATUTO DA CON"FEDERAÇÀO NACIONAL DOS NOTÁRIOS E 
REGISTRADORES - CNR CAPÍTULO I - DA CONSTITUIÇÃO, DA SEDE E 
DOS OBJETIVOS Art. 1º. A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
NOTÁRIOS E REGISTRADORES - CNR, cnlilfade sindical de grau supPrior, 

com prazo de vigência indeterminado, é a cnlidade classistas representante (t\ 
dos Nolários e Regislradores brasileiros, mm jurisdição em todo o território V 
nacional, com fo ro e sede no Centro Empresarial Krnsilia - SRTVS, Quadra 701 
Lote 5, Bloco 1\ , Saln 517, Drnsilia - Distrito Federal. Pa rágrafo Ünico. A C~~ \lí'i. 
regida pelo Código Civil, pelas demais d isposições legais apl ir.ávPis " P~J}À '~/ 

~Rl \'~ l,.)\lJ(dd 7(.1 L\>t\! 05 lLJitt1 ,\ '''·~ ~17. ( &'7\t .. (I fmp~-. .... ;i MI 8Jcl~I Í<': -70 34C, .. 90!)- lj)'a!-ili.i/Df 
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presente Estatuto. Art. 2°. São prerrogativas mnstitu 

1° Oficio d& Bras,1ls-ü F
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130118 
j~ePéMOOÇ~ S 

instihtcionais da CJ\:R: T - representar, nacionalmente, o.s direitos e interesses dos 
J\:otúios e Registradores, dentro de toda a sua bast! territorial (Comtituição 
Federo!, arl. 8º, III); II · organizar e disciplinar o sistema confederativo de 
representação sindical dos Notários e Registradores, de que é a entidade máxima 
(Constituição Federal, art. s~, IV); III · eleger ou designar representantes da área 
de Notários e Registmdores junto aos órgãos de jurisdição nacional ou 
internacional, públicos e privados; 1V - conciliar divergências e co1úlitos enh·e 
Federações filiadas, desde que solicitada; V - celebrar Convenções ou contratos 
coletivos de trabalho e prestar assistência em acordos coletivos na localidade 
onde não haja sindicatos ou federações representativas da categoria.§ 1°. A CNR 
manterá relação com organi7açôes h1temadonais de finalidades idênticas ou 
assemelhadas, podendo a elas se filiar, desde que autorizada pelo Conselho de 
Rt>presentr1ntes. § 2°. Os objetivos previstos no caput destP artigo contemplam, 
dt!ntre outros: J - o apoio e o desenvolvimento de ações para a implantação de 
políticas públicas e privadas de interesse das categorias econômicas 
represenladas, inclusive a comunicação de venda ele trônica de imóveis, de 
veículos e de outros bens; 11 · a colaboração com o Poder Público, em todas as 
suas esferas, como órg5o té01ico, parn fins de estudo e solução de questões 
relacionadas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de atuação das categorias 
representadas; III - a celebração de convênios, acordos, contratos e outros 
instrumentos legais com órgãos da administração pública, em todas as suas 
esferas, visando o acP.sso a informaçôes contidas na base de dados dos sistemas 
desst>s úr~,'.ios gnvernamP.ntais; IV · a celebrac;ão clt> nmtratos, acordos ou 
convênios com entidc1des públicas e privc1das, nacionais e internacionais, no 
interesse das cotegorias econômicos representadas. CAPÍTULO li - DA 
FILIACÂO. DA CLASSIFICAÇÃO. D OS DIREITOS E DOS DEVERES DAS 
FILIADAS E DE SEUS REPRESENTANTES Art. 3u_ As federações criadas 
dentro dos princípios sindicais da área de Notários e Registradores têm direito 
de se filiar a CJ\:R desde que isso niio implique duplicidade ou supt!rpusição, 
parcial ou total, de representação sindical ou de bose lcrrilorial, e sejam 
cumpridas as demais exigências legais e cslalulárias. Art. 42• As filiadas 
classificam-se em: 1 - fundadoras: as que participaram da Assembleia de 
fundação da CNR; 11- efetivas: as que obtiverem filiação após a data da fundação 
da CNR. Art. 5°. O pedido dP fi liação, apresentado ao Presidente e por ele 
submetido ao exame e à análise da Diretoria, deverá ser instruído com: l 
prova de constituição regular e de arquivamento de seus atos constitutivo~ 
perante o órgão competente; II - cópia do edital dt! convocação P ela ata d , 
reunião do Consefüo de Rcprescnlanles ou da As~embleia Geral da i>nhrlade, que 
tiver autorizado o pedido; lil - relação de todos os membros dd Diretoria, 
Conselho Fiscal, representantes junto a CNR, e respectivos suplentes, indirnndp 

as datas de início e término dos mandatos; 1V - côpia do respi>rlivo F.st,i tuto; ~ 

::,1,:J\~Uu.1dr .. ,,u Lr"l'-:l•--•. U!l ... ,1 \ ~.1 IJ 7.l,•1 1,1,,1 mpr•~.1rial Rr,1'ill1l 
ld ~I) '!.li 17~ 
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documento probatório, no caso de Federação, 

1
iJi~~~~élJu9&cm 1aior base 

territorial concordou em ceder parte dessa base para compor, tola! ou 
parcialmente, a área de atuação da federação por desmembramento e 
de que a nova enti<ldde tenhu como filit1dos, pelo meno~, ünco sindicatos. § 12 A 

decisão será comunicuda, por escrito, no prazo máximo de dez dias, após a data 
du reafu:ação dc:i reunião, à inleressada e às filiadus du C1'1R. ~ 2~ Da decisâo 

negativa ao pedido de filiação, caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao 
Conselho de Represçntanles. § 3º 1\ CNR mc:inlerá livro de registro das filiadcls, 
do qual constarão dados extraídos dos documentos mencionados nos incisos I a 

IV do caput deste artigo. § 41! Perderá a qualidode de filiado quem requerer, e 
estiver deferido, o seu desligamento do quadro social. Art. 6°. São direitos da 
filiada, todos intransferíveis: l - tomar parte, votar e ser votada nas reuniões do 

Conselho de Representantes; II - requerer, com número não inferior a uma 
quinta parte das filiadas, convocação do Conselho de Representantes para 
reunião extraordinária; III - utili7.ar-sP dos serviços da CNR, reembolsando 
eventuais gastos financeiros; IV propor quaisquer medidas reputadas 
convenientes aos interesses dos seus filiados. Art. 7°. São deveres da filiada: I -
cumprir o disposto no presente Estatuto e nas deliberações do Conselho de 
Representantes e da Diretoria; TI - pagar, pontualmente, as contribuições fixadas 
pelo Conselho de Representan tes; TTI - seguir, no plano nacional, as orientações da 
CNR cm conformidade com as deliberações do Consefüo de Representantes. Arl sv. 
As filiadas não respond1>m, c:@qu@r c;ubc;idiariamente, pelas obrigações contraídas em 
nome da CNR. CAPÍTULO IH - DA AD MIN ISTRAÇÃO Arl. 9<!. A <::struturn 
organizacional da Confederação compreende: I - Conselho de Representantes: 
órgão deliberativo, de definição normativa 31.lperior; TI - Diretoria: órgão de 
direção superior; m - Conselho Fiscal: órgão de fiscalização dc:i gestão financeirn e 
patrimonial; IV - Conselho Consultivo: órgão auxiliar de assessoramento superior. 
Seção 1 - Do Conselho de Representantes Art. 10. O Conselho de Repres<::ntantes, 
órgão máximo deliberativo da Confederação, é constituído pelos representantes das 
filiudas, em número de dois, sendo tun titulM <:: outro suplen te, com direito a apenas 
um voto por filiada. Parágrafo Único - Para partkipar das deliberações <:: votar, a 
entidade filiada deverá estar em pleno gozo de seus direitos e quites com as 
contribuições financeiras definiàas pelo Conselho de Representantes ou previstas 
neste Estatuto. Art. 11. Ao Conselho de Representantes compete: I eleger e 
destituir os membros da Diretoria; Il - eleg@r f' destituir os membros do 
Conselho Fiscal, e respectivos suplentes JII - elaborar e aprovar o s<::u Regimento 
lnterno; IV - aprovar o l{egulame:nto Eleitoral; V - apreciar e votar a previsão 
orc,umcntúriu anual e u pruposh:i de créàitos adicionais, podendo dispor sobre 
mitras rendas a serem acrescidas à receita da CNR, previstas neste Estatuto; VI 
- analisar e deliberar sobre o relatório anual da Diretoria, o balanço financeiro 
e o balanço pah·imonial comparado, após pareceres du Conselho Fiscal; VII -
ju l~ílr os n-'cursos íl 1:>le dirigidos; Vil L - referendar atos praticados pela Diretoria~ C\ /:;;i 
- dt>liht>nir sobn:• ttss1rntos de interesse da CNR; X - alterar o estatuto Soe\ ~\\.../ 

..:.R-1 \'~ Q11.·1tir,, 7111 1 ll'r' CS, Rk:ro .\. St1:t'i i: 17. C-.'.'11tro Er.1pr1.·"':iri,1. BrJ,jJi,1 
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XI - deliberilr sobre a extinção da CNR e a ~ oaPA?rfü;,..,l;/ ns 

remanescentes, na forma disposta pelo Código Civil; XII - defirur as 
contribuições das filiadas; XIII - designar representantes du categoria em 
qualquer instância (M1.micipal, Estadual e Federal) nos limites das atribuições da 
CNR; XIV deliberar sobre a participação da CNR cm órgãos ou entidades de 
natureza sindical, ou não, existentes ou que venJ,am a ser criados. Parágrafo 
único. A escolha de representantes junto aos órgãos de jurisdição será feita pela 
Diretoria ou, havendo urgência, pelo Presidente ad referendum da Diretoria. Art. 

12. Os ato!> baixados pelo Conselho de RepresentantPs denominam-se 
"RESOT UÇÕF.S NORMA TTZADORAS" e terão numernção sequencial, com 
indicação do ano de sua edi<;âo. Art. 13. O Consdho de Representantes reunir-sP-
á: I - ordinariamente: a) até o último dia do mês de abril de cada ano, para 
examinar o balanço, o relatório anual e a prestação de contas da Diretoria, 
referente ao exercício anterior; b) até o último dia do mês de novembro de cada 
ano, para examinar o plano de alividadcs, a proposta de crédiLos adicionais e a 
previsão orçamenlária para o exercício subsequente; II - exLraordinariamente, 
sempre que necessário. Parágrafo Único. As reuniões do Conselho de 
Representantes realizar-se-ão, em primeira convocação, com a presença mínima 
de duas terças partes do total de representantes das filiadas e, em seg1.U1da 
convocação, com uma terça parte, uma hora após. Art. 14. A convocação do 
Conselho de Representantes será feita pelo Presidente, com antecedência mínima 
de cinco dias úteis, mediante publicação de edital no l)iário Oficial da União, 
dando-se ciência às filiadas por correspondência Pletrônica. Parágrafo único. Em 
caso de urgência, o prazo previsto no caput deste drt igo poderêÍ ser reduzido 
para dois dias úteis. Art. 15. As reuniões cxlraordinárias do Conselho de 
Representantes serão convocadas: l - pelo Presidente da CNR, por iniciativa 
própria, 01.1 sempre qne mais de uma quinta parte das filiadas o requerer; II - por 
requerimento escrito de todos os membros da Diretoria ao Presidente, expondo 
os motivos da convocação. § 1". Nas rewúõcs previstas neste artigo somente 
serão h·atados assuntos constantes do edital de convocação, observados o~ 
pra7.0S e a forma previstos nos artigos anteriores. § 2~. A reumao 
convocada pelas filiadas somente se realizará, cm últim a chamada, com a 
presença de todos os requerentes. Seção 11 - Da Diretoria Arl 16. l\. CNR será 
admüústrada por uma Diretoria composta de quarenta e três membros elPitos 
pelo Conselho de Re-presentantes, na forma do Regulamento Eleitoral, com 
mandato de seis anos, contado<; da data da posse, permitida a reeleição. Art. 17. ~ 
A Diretoria tem a seguinte composição: T - PresirlPntP; TT - três Vice Presidentes ~ · 
Executivos; III - oito Vice Pre.sidentes; IV - vinte P sPte Diretores; V - Diretor 
Senetcirio-Geral; VJ - Diretor St'.crt>tário-Gernl Arljunto; Vll - Diretor Financeiro; 
VllJ - Dirclor Financeiro Adjunto. Art. 18. Compete à DirPtoria: l - apre-ciar 
qualquer assunto de interesse dos serviços notariais e dP rt->gi~tro, em todo o Pa\ 
deliberando sobre as medidas concretas c1 serem adotadas pela C.NR; TT - cump~tt 1)\ 

tv~'f/lib \\ 'RT'.'"' (Jt ldra i(I) L )~L,ri; Pl.ic:o .;, S.1 l ~!7. l. ,•ntro mpr, .... , .. ri.c:tl 8-J .. di:i - i0.J4{_).c.,0c, _ O ,, .. :l1t1IDF \)1 
Ttl.: lbl i32fi •• J ·i: 
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e fazer cumprir as normas disciplinadoras da ativi <lia or 
autoridade competente, pelo Conselho de l<eprescntantes, pela Diretoria ou pelo 
Conselho Fiscal; ili - administrar o patrimônio da CNR; lV - autorizar a 
aquisição, oneração ou alienação de bens imóveis e outros de valor significativo; 
V - organizar e submeter a aprovação do Conselho de Representantes, com 
parecer do Conselho Fiscal, o relatório e o bal,mço do ano anterior, bem como a 
proposta orçamentária para o exercício seguinte e suas alterações; Vl - elaborar o 
regimento interno da CNR; VII - aplicar as penalidades previstas neste Estatuto; 
VIII - deger, ou escolher ad reíerendwn do Conselho de Representantes, seus 
representantes junto aos órgãos de jurisdição nacional; IX - desempenhar as 
funções 4ue lhe sejam cometidas pelo Conselho de Representantes. Parágrafo 
único. Ao termino do mandato, a Diretoria fará prestação de contas de sua 
gestão, incluindo a do exerdcio em curso. Art. 19. Os atos de caráter normativo 
ou que devam gerar efeitos permanentes, aprovados pelo Conselho de 
Representantes e pela Diretoria, denominam-se "RESOLUÇÕES", tendo 
numeração sequencial, com indicação do ano de sua edição. Art. 20. Compete ao 
!'residente: 1 - representar a C~R. ativa e passivamente, em qualquer juízo ou 
fora dele, podendo para tanto nomear procuradores, outorgando-lhes os poderes 
das cláusulas ad judicia et extra, bem como preposto~ para representar a CNR 
Pm Pventuais audiências; IJ - convocar e presidir as reuniões de Diretoria; ITT -
assinar a correspondci1eia, as atas das reuniões, os documentos e o~ livros 
legalmente exigíveis; TV - ordenar as despPsas autorizadas bem como assinar os 
cheques e demais documentos de movimentação financeira, juntamente com o 
DirPtor Financeiro; V - gerir e fiscalizar os serviços e as atividades da CNR; VT -
fixar normas de organização e de execução dos serviços; VII - cumprir e fazer 
cumprir as resoluções do Conselho de Representantes e da Diretoria; VIII 
admitir e demitir empregados e contratar pessoas naturais ou jurídicas consoante 
as nPCPssídades de serviço e a disponibilidade de verbas orçamentárias, fixando-
lhes os salários ou respPCtiva remuneração; TX - contratar, quando solicitado, 
mediantP indicação do Con,;elho Fiscal, auditoria externa para verificação das 
contas dos administradores da Cl\R; X - el,1borar e encaminhar, para referendo 
do Conselho de Representantes, o Regulamento Eleitoral. § 1º. O PresidentP, em 
caso de impedimento temporário, será substituído pelo Vice-Presidente 
ExccuLivo por ele indicado. § 2~. Em caso de vacância do cargo, o sucessor sPrá 
eleito pelo Conselho de Representantes para completar o mandato. Art. 21. As 
decisões de caráter normativo ou que devam gerar efeitos pcrmanentes,0/ 
adotadas pPlo PrPsidentP, denominam-se" ATOS" e terão numeração sequencial, 
com indicação do ano de suu edição. Art. 22. Aos Vice-Presidentes Executivos 
compele: I - auxiliar o Pl'csidente no de:;empenho de suas atribuições; Il -
substituir o l'residente em suas eventuais ausências ou afastamentos. Art. 23. Aos 

~~;~:::~:::: ~~=~::.~~ ~::~:~:~º:.~:::~:~~::.~:~:d~::~:::ºv~ &\ 
r.•I. .<· I) º2Jk 17~ :.J... 
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Presidente poderá responsabilizar-se por mais de 1 2º A 
designaçfiu du Vice-Presidente para a coordenação de Departamentos será feita 
pela Diretoria, mediante prévia consulta ao mesmo. Art. 24. Compete aos 
Diretores: l - participar das reuniôes de Diretoria; Il - auxiliar o Presidente na 
tarefa de supervisionar os serviços e as a tividades da C>JR; III - exercer funções 
específicas deliberada~ pela Diretoria; IV - cumprir missões especiais, por 
designação do Presidente. Art. 25. Ao Diretor Secretário-Geral compete: 1 -
exercer todas as atribuições da gestão administrativa da Secretaria; Il - organizar, 
de acordo mm o Presidente, o calendário e a agenda de reuniões e 
comemorações; III - assinar, com o Presidente, atos de sua área de atuação e de 
sua competência. Art. 26. Ao Diretor Secretário-Geral Adjunto compete: T • 
auxiliar o Diretor Secretário-Geral nas suas atribuições; 11 - substituir o Diretor 
Secretário-Geral em suas faltas e impedimentos. Art. 27. Ao Diretor Financeiro 
compete: l ter sob sua guarda e responsabilidade os fundos e valores 
financeiros da CN 1~; TT - ac;sinar, em conjunto com o Presidente, cheques e 
demais papéis de movimentação financeirn e efetuar pagamentos e recebimentos 
autorizados; m - dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria; IV - apresentar 
ao Conselho Fiscal balancetes seme1,trais eu balc1111,o anua l, bem como quais4uer 
inform,u;iiP!'. P doeu rnenlos financeiros quando pelo mesmo solicitado; V -
depositar os recursos findnLeirus Jispuniveis da CNR em estabelecimentos de 
créditos auturi.lados pela Diretoria, conservando na Tcsoural'ia valores 
indispensáveis às necessidades imediatas; VI - manter registros dos bens da 
CNR e administrar seu patlimônio destinado à produção de renda. Art. 28. Ao 
Diretor Financeiro Adjunto compete: I - auxiliar o Diretor Financeiro em suas 
atribuições; 11 - substituir o Uiretor financeiro em suas faltas ou impedimentos. 
Arl. 29. Ocorrendo vacância de mais de uma terça parte dos cargos da Diretoria, 
far-se-á eleição suplementar no prazo trinta dias, observado o disposto no 
Regulamento Eleitoral. Parágrafo Único. Os eleitos completarão os mandatos de 
seus antecessores. Art. 30. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, a cada três 
meses e, extraord inariamente, sempre que convocada pelo Presidente ou pela 
maioria dt> St:>u<; membros, deliberando pelo voto da maioria dos presentes. Art. 

31. As reuniões de Diretoria poderão ser realizadas em qualquP.r cidade ou local 
do território brasileiro, previmncnte escolhido. Art. 32. A administração da C>JR 
terá como órgãos auxiliares os Departamentos, as Comissões e os Grupos de 
Trabalho, de caráter permanente ou tcmporáüo, para cumprimento de tarefas 
específicas. Parágrafo único. ü exercício dos cargos previstos nesle artigo não % 
será remunerado, devendo, no entanto, haver ressarcimento das despesas feitas a 
serviço da C:-JR. Art. 33. A C:-JR terá tantos Departamentos quantos forem 

1 

necessários, sempre coordenados por mn Vice-Presidenle, cabendo à Diretoria a 
propostr1 cle <;ua criação ou extinção, mediante aprovação clo Conselho de 
RPpri>si>ntanli>s. Seção IJI - Do Conselho Fiscal Art. 34. O Const>lho Fiscal~ 

ócgâo de fiscaH,ação da gestão finance;,a, é composto de rrês membros efetiv'P çf ~~1 
~R f\ ,QL10.1,.• ;c1 1 ois~~- 131,,c,, ,\ :,alJ ,1:; Ccnl ,, íirp"""' 11 !l,,1,1 ,., - ,T 3K-'lU<,- 8i.isd1,1/IJ, 'l..--:[_ 
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igual número de suplentes, eleitos pelo Conselho d esen antes, na mesma 
oporh.midade da eleição para a Diretoria, para um mandato de seis anos, 
pemútida a reeleição. Parágrafo único. O Conselho Fiscal somente poderá reunir-
se P deliberar sobre matéria de sua competência com a presença de, pelo menos, 
metade de seus membros. Art. 35. Compete ao Conselho Fiscdl: I - emitir parecer 
sobre relatório unual da Diretoria, balanço financeiro e palrimonial da CNR, 
créditos adicionais, compra, venda e oneração de bens imóveis, bem como de 
bens móveis de valor significativo; li - praticar todos os atos necessários ao 
exame da gestão financeira e patrimonial da CNR, e si1a adequação às no1mas 
legais e estatutárias. Parágrafo Único. O Conselho Fiscal reunir-se-á 
ordinariamente para apreciação da matéria constante no inciso l do caput deste 
artigo: l - duas vezes por ano, a primeira no transcorrer do primeiro trimestre e a 
segunda no transcorrer do quarto trimestre; TI - extraordinariamente, para o 
exame do constante no inciso l1 do caput deste artigo, sempre que se tornar 
necessário ou que for convocado na forma deste Estatuto. Secâo JV - Do 
Conselho Consultivo Ar!. 36. O Conselho Consultivo, órgão auxiliar da 
Diretoria, de assessornmenlo superior, scrc1 constituído de pessoas de destaque 
na sociedade civil que tenham dado contribiüção relevante na consecução dos 
ideais dos Notários e Registradores, cujos nomes serão indicados pelo Presidente 
da CNl{, não tendo tempo determinado de mandato por não serem eleitos. 
Parágrafo único. O Conselho Consultivo será presidido pelo Presidente da CNR 
e secretariado por um membro por ele designado. Art. 37. Compete ao Conselho 
Consultivo: 1 - levantar um diagnóstico da sih1ação do setor onde for solicitado 
pela Presidência ou Diretoria; II - analisar a política adotada pelas autoridades 
para o setor, oferecendo subsídios que possam contribuir para sua viabilização 
ou aperfeiçoamento; III - sugerir ações à Diretoria, visando defender os 
intnPsses do setor representado; IV - propor à Diretoria a ediç,fo de normas de 
defesa do sistema preconizado na Lei nº 8.935, de 18 dP novembro de 1994, a 
serem enviada:; às autoridades competentes para avaliação; V - propor ou 
sugerir qualquer ação a ser adotada pela CNR em defos.i drn, direitos e interPsses 
dos representados. Art. 38. O Conselho Consultivo reunir-se-á : I -
ordinariamente, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, 
preferencialmente na primeira quinzena; II - exlrnordinariamente, sempre que 
convocado pelo Presidente da CNR. CAPÍTULO IV - DAS PENALIDADES E 
DA PERDA DO MANDATO Seção l - Das penalidades aplicáveis às filiadas 
Art. 39. As filiadas estão sujei tas às penalidades de suspensão e de eliminação do 
quadro social. Art. 40. A pena de SU'lpensào SPriÍ r1plkada à filiada que: l - sem r\;\ 

1 motivo justificado, atrasar por mais de três meses consecutivos o pagamento das V 
mntrihuiçÕPs rlPvi,fas à CNR.: TI - não cumprir os dispositivos estatutários. Ar!. 
41. A pena de elimina<,iío <lo qua<lro a!',sociativo sPrá aplicr1,fa à filiada que: I -
por seus atos e procedin1enlos Lorna:-se indigna de fa.1:er parh> do <p1;.idrc., socia\ 

Jl - vier a se dissolver lll - tiver cassado o seu registro por decisJo ud11ú1tistrnt'\~M

1

,~ 

<e;Rf\ "> r.1,,.,d,., itll I Otl'l'> Bk e•>-, Se'a •1:-. CenT> 1 npr,•,1ria fü ·,dij-i1.J~.1-QúG r,, ,,,Lv::>f \\ Y 
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ou judicial; IV descumprir disposição do presente lls prir 
delibcraçiio do Conselho de Representantes. Art. 42. A penalidade de suspensão 
será aplicada pela Diretoria e a de eliminação pelo Conselho de l<epresentantes, 
em votação secreta e por maioria de seus membros, devendo a decisão ser 
fundamentada. Art. 43. Nenhuma penalidade será aplicada sem notificação 
prévia à filiada infratora 4ue terá prazo de dez dias, contados da notificação, 
para apresentar defosa escrita. Art. 44. As filiadas eliminadas por inadimplência 
financeira poderão reingressar no quadro social da CNR, mediante nova 
proposta, desde que liquidem seus débitos, na forma estipulada pelo Conselho 
de Representanles, e cumpram as demais condições pari.l admissão. Parágrafo 
Único As filiadas eliminadas por qualquer outro motivo poderão ser 
reintegradas il CNR desde que se reabilitem, a juízo do Conselho de 
Representantes. Art. 45. A pena de suspensão não poderá ser aplicada por 
período superior a cento e oitenta dias. Seção I1 - Da perda do mandato Art. 46. 

Os membros da Diretoria e os do Conselho Fiscal estarão sujeitos à perda do 
mandato nos seguinte:, casos: I - malversação ou dilapidação do patrimônio da 
Cl\l\; TT - grave violação de du,posição dóte Estatuto; III - aceitação de emprego 
remunerado na CNR, Federação fili.id<1 ou Sindic<1to pertencente ao sistema 
confederativo; IV - atastamento compulsório que acarrete perda, ainda que 

temporária, do cargo ou função de direç.'io e de aclministraç.'io sindical, dn CNR 
ou de qualqi1er entidade integrante do sistema confederativo de representação 
sindical.§ 111• A perda do mandato poderá ser proposta por qualquer membro da 
Diretorin ou do Conselho Fiscal, bem como pela metade das filiadas, devendo ser 
fundamentada e dírigida ao Presidente da CNK § 2~. A perda do mandato 
produzirá seus efeitos após expressamente declarada pelo Conselho de 
Representantes, assegurada ampla defesa ao envolvido. § 3°. O envolvido será 
cientificado de todas as acusações formalizadas, mediante c:omunkação escrita, 
com antecedêncid mínima de de.l dias da data da realização da reunião do 
Conselho de Representantes. que apreciará a matéria. § 4Q. O Conselho de 
Representantes apreciará a defesa e pronunciará sua decisão devidamf'ntf' 
fundamentada, cm votação secre ta e por maioria de seus membros com direito a 
voto. Ait. 47. Aquele que perder o mandato não poderá candidatar-se a quulquer 
cargo de direção ou de representação da CNR durante os seis anos subsequentes. 
CAPÍTULO V - DA RE~ÚNCIA Art. 48. /\ renúncia de qualquer membro <la 
Diretoria ou do Conselho Fiscal deverá ser formalizada, por escrito, ao 
Presidente da CNR. Ait. 49. Tratando-se de renúncia do !'residente da CNR, a 
mesma deverá ser dirigida, por escrito, à Diretoria, a qual terá cinco dias parn se 
reunir e dar ciêncid do ocorrido ao Conselho de Reprec;entantes. Art. 50. ~ 1 
Ocorrendo renúncia coletiva dos membros da Diretoria e do Consell1o Fiscal, o \J 
Presidente, ainda 4ue resignatário, convocará novas eleições no prazo de sete 
dias, devendo permanecer no cargo até a designação de Junta Govcmativ\ 

compc::: :::~::~,'.:~~,,::,"~:I::,:~>::::~~ ,:: .. :~:~:,~:::: :::,:A :,i,~'~ :~ 'tri\ 
rl'l .. '~J>J2,ll· 1,2 ~ \ 
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DAS ELEIÇÕES Art. 51. As eleições para a composiçã . • selho 
fiscal serão realizadas por escrutínio secreto, dentro do prazo estabelecido pelo 
Regulamento Eleitoral, observados os seguintes princípios: I - convocação por 
edital, que mencione data, loccll e horário da votação, pra;:o para registro de 
chapas, horário de funcionamento da Secretariil, prazo para impugnação de 
chapas ou candidatos e quorum pura eleição; II - as chapas conterão candidatos 
suficientes para o preenchimento dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
Ili - sigilo e inviolabilidade do voto, garantidos pela utiJizuç5.o de cédula única e 
cabine que garanta o sigilo da votação; em caso de chapa única, a eleição será por 
aclamação; IV - o candidato deverá comprovar o efetivo exercício da atividade 
notarial ou de registro há pelo menos dois anos median te apresentação do 
doom1ento de outorga da delegação pelo Poder Público; V - o candidato não 
poderá estar incurso em qualquer das inelegibilidades previstas neste Estah1to; 
Vll - o candidato não pode ter sido condenado, com trânsito em julgado, por 
crime doloso, enquanto persistirem os efeitos da conàenac;ão. Parágrafo Único. O 
Edital de que trata o inciso I do capu l deste artigo será publicado no Diário 
Oficial da União, com antecedência mínima de LrinLa e máxima de sessenta dia:,, 
em rclaç5o à data prevista para a realização das eleições, dando-se ciência i:ts 
filiadas por correspondência eletrônica. Art. 52. O Regulamento Eleitoral será 
aprovado pelo Conselho de Representantes e qualquer alteração em suas normas 
dar-se-á por igual proced imento, valencio para a próxima eleição desde que a 
aprovação ocorra antes da publicação do edital de convocação das eleições. Art. 

53. A eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscul implica grntuida<le 
do exercício do rargo para o qual lenham sido eleilos e proibição dt> desempenho 
cumulativamente com o de emprego remunerado pela Entidade. CAPÍTULO 
VH - DO PATRIMÔNIO Art. 54. Constituem p.itrimônfo da CNR os bens, 
haveres adquiridos e os que venham a ser adquiridos a qualquer título. Art. 55. A 
receita da CNR compor-se-á de: 1 - contribuição sindical; li - contribuição p.ira 
custeio do sistema co11federativo.: m - contribuição assistencial; IV - contribuição 
social das filiadas; V - doações, legados e contribuições espontâneas; VI - rendas 
produzidas pelos bens e valores ad4uiri<los, inclusive aluguéis, juroc;, correção 
monPtária e rendimentos de aplicação financeira; VTI - multas e outras rendas; 
VIII - convênios firmados com outras entidades, públicas OLI privadas; IX -
reembolso de despesas por serviços prestados. Art. 56. Os bens que não forpm 
necessários às atividades da CNR poderão ser vendidos ou cedidos a título 
gratuito, por deliberação da Diretoria, com autorização prévia do ConsPlho de 
Representantes. CAPÍTULO VIII - DA DISSOLUÇÃO DA CONFEDERAÇÃO 
Art. 57. A CNRR somente poderá ser dissolvida por deliberação de mais de duas ~ 1 

terças partes dos membros do Conselho de Represcnlanlcs, cm reunido V 
extraordimíria convocada para esse fim específico. Art. 58. Decidida a dissolução 
dd CNR, o Con'.:ielho de Repre::;entantes constituirá uma Comissão de Liquidaçãt 

e destina,á, após o pagamento de eventuais dividas, o pat<imõnio <emanosco~~t:7 

""tRf'..'"-l(.,_'?t1cldr1 illl LlrL~r~ ôlt11..o \ S,11 J ~17. L-'lltrO ::.r.1pr ... •-.,,1rt1 BrJ~'Jia i•1.J~~).(1J6-e-1.1 ... ·1ia,-•r 
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à entidade que a suceder, ou não existindo tal hipótese, às ~~m,i,',:ffiffin'fili~ 

ainda, a instituições sociais, conforme deliberar a rewúão do Conselho de 
Representantes. CAI'ÍTULQ [X - DISPOSIÇÕ~S GERAIS Art. 59. A C.\lR 
integra o Sistema Confederativo de Representação Sindical Brasileira em 
conjunto com as demais entidades de mesmo grau. Art. 60. Ao término do 
mand.i to, os íldministradores da Cl\1R prestarão contas de suo gestão no 
respectivo exercício financeiro, nos termos da Lei, do regulamento em vigor e 
deste Estatuto. Art. 61. As despesas dos membros da Diretoriu, quando em 
viagem para reuniões ou a serviço da C:\IR correrão por cont.:i desta, de acordo 
com os valores estabelecidos pelo Conselho de Representantes ou, se assim não 
for estipulado, por ressarcimento mediante apresentação de comprovantes.§ 1". 

O disposto neste artigo será aplicado também aos membros do Consell-to Fiscal e 
aos empregados e prestadores de serviços contratados da CNR quando viajarem 
a serviço, autorizados pelo Presidente. § 2". As diárias que vierem a ser fixadas 
pelo Conselho de Representantes serão contadas por inteiro quando houver 
pernoite e pela metade quando não houver.§ 3Q. Serão consideradas despesas di> 
viagem àquelas realizc1dc1s com passa~em, hospedagem, traslados urbanos e 
alimentação, bem como todas aquelas necessárias à consecução dos objclivos da 
vingcm. Art. 62. O presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, 
mediante deliberação favorável de duas lerças parles dos membros do Con::;elho 
de Representantes. Art. 63. O presente Estatuto foi aprovado cm rewuão do 
Conselho de Representantes, realizada dia 23 (vinte e três) de outubro de 2015 
(dois mil e quinze) e entrará em vigor após seu registro no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas de Brasília, Distrito f-ederal. CAPÍTULO X - DAS 
DJSPOSIÇÕES TRASITÓRJAS Art. 64. O mandato dos eleitos para a Diretoria 
e do Conselho Piscal na primeira eleição subsequente à aprovação deste Estatuto, 
será excepcionalmente de 9 (nove) anos. Parágrafo Único. É garantido aos elcilos 
na hipótesi> do caput dn;ti> artigo o direito de sert>m candidatos na eleição 
posterior para o mandato dt> seis anos, previc;to no artigo 16 deste Estatuto. As 
eleições previstas no art. 51 do presente Estatuto dizem respei to a partir do 
próximo mandnto, pois a aluai diretoria será eleita na Assembleia Geral de 
Fundação desta Entidade e terá mandato dt> 9 (novt>) anos.". Na sequência e por 
solicitação do Secretário, fez-se uma pausa de quinze minutos para a escolha 
consensual dos membros que comporão a primeira Diretoria, a qual irá 
conduzir os destinos da entidade pelos próximos nove anos. Reaberto os 
trabaJhos, foi apresentada a seguinte chapa única: Diretoria: Presidente: 
Rogério Portugal I3acellar, brasileiro, casado, inscrito no CPF/1,1F sob o nº 
058661629-20, RC 620.802-9 SESP/PR e CNPJ n.º 06.293.184/0001-01 
(FEBRANOR), residente na J\venida Paraná, nQ 1330, Bacacheri, Cabral, 
Curitiba/PR, CF.P 80íl:lS-B0; Vices Presidentes Executivos: Cláudio Marcai 
freire, brc1sileiro, cc1sado, tabelião, inscrito no CPF/Iv1F sob o n" 640886428-72 e 

C~ :~:,:7
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34 1~, 2° e 3º andares, Centro, CEl': 01005-010, São Pa 
Castro Lima filho, brasileiro, casado, registrador, portador da cartt-in:i de 

identidade n"' 1075492-0 SSl,/AM, inscrito no CPF/1\tfF sob o nº 563.022.3.12-72 e 
CNPJ nY 07.352 .335/000l-·18 (STI\OREl"';/AMt residente e domiciliado na Rua 
Ribeiro Júnior, número 989, bairro Centro, Manarapuru - AM, CEP 69.400-000; 
Maurício Leonardo, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 355.094.496-
91, CJ M-594.68..5 expedida pela SSP/MG, inscrito no CNPJ n.º 25.694.076/0001-95 
(STl\'OREG/MG), residente e domiciliado na Rua Professor Antônio Aleixo, n~ 
760, apar tamento 1.302, bairro Lourdcs, CEP 30170-130, Belo llorizonteíMG; 
Vices presidentes: Carlos Alberto Firmo Oliveira. brasileiro, casado, tabelião, 
inscrito no CPF/MF sob o n .'1 713.886.997-53, domiciliado à Av. Nilo Peçanha, 26-
6Q Andar - Centro - Rio de Jru.1eiro - RJ, inscrito no CNPJ n.Q 40.174.278/0001-08 
(Sinorcg/RJ); Glória Alice Ferreira Bertoli, brasileira, casada, registradora, 
portadora da carteira de identidade n.0 000.935 SSP/MT, CPF n .Q 229.895.791-68 e 

CNPJ n.º 08.251.216/0001-31 (SlNOREG/Tv1T), residente e domiciliada na Av. 

Getúlio Vargas, 141, bairro Centro. CEP: 78005-370. Cuiabá/lvIT; José Eduardo 
Guimarães Alvesj brasileiro, rns<1do, inscrito no CPF/tv[F sob o nº 102028111-13 e 
CNPJ n."' 38.050.530/0001-17 (SII\OREGiDF). domiciliado na CRS 505 81. C Loles 
1,2 e 3, J\sil Sul, CEP 70350-530, Brasilia-OF; l-'aulo Roberto de Carvalho l{eso, 
brasileiro, cusildo, oficial, portador da cédula de identidade n" 39.162.973-9 
SSP/SP, CPF nº 865.595.087-49 e CNPJ nY 67.979.021/0001-71 (Sl)JORCC/SP), 
domiciliado na Rua Dr. ~figucl Coulo, nY 44, Centro, CEP 01008-010 São Paulo 
- SP; Paulo Alberto Risso de Souza, brasileiro, casado, oficial, portador do l{G M-
584.684 SS!'/.:vtG e CPF 263.739.]26-04, domiciliado à Avenid;1 R;1ja Gabágli;1 

1670, 52 Andar - Gutierrn - Belo Horizonte - ~1G, inscrito no CNPJ n.r 
38.731.2S3/0001-08 (Reci vil/.\1G); Rainev Alves Madnho, brasileiro, casado, 
oficial, portador da cédula c.le identidade n·2 797.401 SSP/Al e CPF n2 564.154.541-
72, residente no Condomínio Aldebaran Omega, Quadra "H", lote 5 - Tabuleiro 
dos Martins, :Vfaceió, Alagoas, i11Scrito no CNPJ n Y 07,052.805i0001-28 
(SJKOREG/AL); Sérgio Afonso Manica. brasileiro. casado, inscrito no CPF/lv!F 
sob o n" 098281170-53 e CNPJ n.º 94.595.485/0001-57 {SI \li JIRLGLS/RS), 
domiciliado na Rua Siqueira Campos, n5 1185, CF.P 90010-001, Porto Alegre/RS; 
Teresinha Ribeiro de Carvalho, bra:,,ileira, divorciada, registradora, inscrita no 
CPF n.0 460168059-04 e CNPJ n.º 04-867.787í0001-44 (SIKOREG/PR), domiciliada 
na Rua Rachel Cândido SiquPirn nQ 780, CF.P: 835ffl-l 30 - Almirante Tarnandaré-
PR; Diretores: J\cre (,'\C) Ricardo de Vasconcelos Martins, brasileiro, casado, W' 
rcgistrndor. portador RI n11 15.388-2 SSP/AC, CPF n9 050.901.848-36 e Cl\:PJ n.0 1 

08.842.803/0002-86, domiciliado na l{ua Três de Maio, n." 1770, Centro, CEP 
69.925 000, Senador Cuiomard/AC; Alagoas (AL) .\,1anocl Iran Vilar Malta, 
brasileiro, casado, Oficial portador da cédula de identidade n11 95.895 SSP/AL e 
CPf nº 004.264.314-72, domiciliado na Av. Humberto Mendes,179- Poço Ivlaceió, 
AL CEP 57020-580, STNOREG/AL, inscrito no Cl\'PJ n.º 07.052.80b/00ff~ 

._ :zn--; Q~T.1d ... , ;ui l(•lt.: o~. ~lc.•:11 \ 5 l.'I:; i o.~rt1n E,n __ )f1.•~L1.ri.-l 6r.1-.ih.1 
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Amapá (AP) Ninojesus Aranha Nunfs, brasileiro, casado, o 1cia, porta or . nº 
00.523-1 CNS/Al, CPf nº 001.354.53291 e CNPT 04.181.640/0001-04, domiciliado 
na .'-\venida Ernestino Borge:,, n.!-' 923, Centro, CEP: 68908-010, Macapci - Amap6; 
Amazonus (AM) Cloves Barbosa de Siqueira. brasi leiro, divorciado, tabelião, 
portador da carteira de identidade n.Q 1149689-4 SSP/ /\M, CPF n.º 
195.796.401-49 e inscrito no CNPJ n. 11 07.352.335/0001-18 (SlNOREG/AM) 
domiciliado na Rua Joaquim Sarmen to, n Y 418, 2° andar, bairro Centro, 
.\ ,fannus - J\M, CEP: 69.010-020; l:lahia (HA) Marli l'into 'lrindadeJ brasi leira, 
casada, tabeliã, portadora do CPF 262.6-18.985-53, carteira de identidade n.Q 
0152006206 SSP/HA, inscrita no CNPT n.0 ·13.100.722/0001-60 domiciliado na Rua 
Pará, Edifício Ama:wnas Empresarial, 278, Sala 201, Pituba, Salvadort'BA, CEP 
41830-070; Ceará (Cb) Dênis Anderc;on da Rocha BezPrra, brasileiro, casado, 
rabelião, portador da cédula de identiddde n 2 93017011604 SSP/CE e CPF nº 
621.560.473-9·1, residente no Av. Rui Barbosa, nº 343, AP 501, Ed. PnLricia, Bnirro 
Al<iPota, Fortaleza-CE, CEP 60.000-000, SINOREDI/CE, inscrita no Cl\'.PJ n Y 
09.284.222/0001-58; Distrito Federal (DF) Allan Nunes Gllerra, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF/MF sob o n.0 528131426-20 e C>IPJ n.° 38.050.530í0001-17 
(SIKOREG/DF), domiciliado na Area Especial 04 Bloco B lote 02, Setor 
Tradicional, I3rasíliaíDI;, CEI': 72720-640; Espirito Santo (ES) remando Brandão 
Coelho Vieira, brasileiro, casado, portador do RG \.f 8.668.769 SSI'-MG e CPl· 
034.245.116-25, residente em Cachoeiro de Itapemirim-ES, SL"\lOREG/ES inscrito 
no C>IPJ n.0 02.510.599/0001-39; Goiás (GO) Marconi de Faria Castro, brasileiro, 
casado, Tabelião e Oficial, .inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.475.611-
34, domiciliado na Rua 06, n." 225, o~n tro, CEP 74.023-030, (;oiânia-CO, 
Sinoreg/C,0 inscrito no CNPJ nY 02.249.018/0001-57; Maranhão (1'1A.) ]ose Tadeu 
Cantuária de /\Levedo, brasileiro, cnsado, oficinl, CPF/M:F sob o n.º 
055.392.853-87, portador do R.I 02.992-6 Cl'\S e CNPJ ll.011.392/0001-00, 
domiciliado no Beco Catarina Mina, n.11 84, Centro, São Luís/MA, CEP 65010-170; 
Mnto Grosso (~T) Maria Aparecida Bianchin Pacheco, brasileira, casada, tabeliã, 
portadora do crr 524.939.899-53, RG 1155280 SJ/MT e CNl 'J 08.251.216/0001 -31 
(SINOTffG/MT), domiriliada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 80, Jardim 
das Américas, Poxoréu/1\tIT, CEP: 78800-000; Mato Grosso do Sul (MS) Marcelino 
Cesar \.'ledeiros de Olivcirn, brnsileiro, divorciado, Tabcli5.o, portador da cédula 
de identidade nu 014146 SSl'/ MS e Cn· nu 174.630.841-91, rcsidenlc na /\venida 
Presidente Vargas, 329, Centro, Campo Grande, MS, SlNOREG/MS, inscrito no 
CJ\PJ n.º 06.789.599/0001-70; Minas Gerais (MG) Francisco Tosé Resende dos 
~ brasileiro, divorciado, registrador, inscrito no CPF/1',1F sob o nD, , 
124.590.976-20 e CT M-741.946 SSP/lvíG, residente e domiciliado na Rua Rio d~ 
Janeiro, J .848, apartamento 901, bairro T.ourdes, Relo Hori7onte/l\.1G, Sinoreg/MG 
inscrito no C.\JPJ n.º 25.694.076/0001 95; Pará (PA) Neky Man:inhão Campos, 
brasileira, casada, tabcli5., por tadora do CPF 041.129.462-87, RG 107838 SSP/A~~1 e 

r-
C:-!PJ n.ll 07.867.922/0001-40, domiciliada nu Rua Senador Antônio Lemos, ~ 11 

i 
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Centro, Castanhal/PA, CEP: 68740-010; Paraíba (PB) ÇG~'e:rina:j1 ~~~~~~~!12 

de Brito, brasileiro, casado, tabelião, inscrito no CPf nY 039.972.004 91, portador 
R.I nº 07.337-9 CNS e CNPJ n.º 06.293.184/0001-01 (FEBRJ\NOR), domiciliado na 
Rua Cândido Pessoa, n.º 31, Varredouro, João Pessoa/Pl.3, CEP 58.010-160; 
Paraná (PR) RicMdo Baslo da Costa Coelho, brasileiro, casado, inscrito no 
CPF/MF sob o rfl99.567.629-20 e CNl'J n., 04.867.787/0001-44 (ST:---JOREG/PR), 
domicili<1do na Rua Osvaldo Cmz, 510, 14º andar, sala 1402, Apucarana - PR, 
CEP 86800-720; Pernambuco (l'E) Luiz Geraldo Correia da Silva, brasileiro, 
casado, tabelião, inscrito no CPF n.° 137.916.484-20, portador do RG 1193648 

SDS/PE e CNPJ 11.350.196/0001-60, domiciliado na Rua José Vitorino de Barros, 
321, Centro, Sa lgueiro/PE, CEP 56000-000; Piauí (PI) Lysia Bucar Lopes de Sousa 
Filho, brasileira, casada, tabeliã, portadora do CPF n.Q 134.115.003-87, RG n .'-1 
270892 SJSP/Pl e inscrita no CNPJ sob n.º 63.349.542/0001-94 domiciliada na Rua 
David Caldas, 180, Snla 207 Centro/N - TeresinaíPI, CEP 64000-190; Rio de 
Janeiro (RJ) léo Barros Almada, brasileiro, casado, cartorário, portador do RG 
l .375.213-4 TFP e CPF 043.591.867-20, domiciliado à Rua da Assembleia, n11 10 -
10º Andar - CenLro - Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ n Y 40.174.278/0001-08 

(Sinoreg/RJ); Rio Grande do Norte (Rl\') A.irenP Tosé Amaral de Paiva, brasileiro, 
casado. registrador, portador ck, RC n.Q 847822 SSP/RN, CPF 702.34..5.404-78 e 
CNPJ 12.759.379/00o-l-05, domiciliado na Av. Tenente Medeiros, 850 - Centro, 
Parnamirim/RN, CEP: 59140-020; Rio Grande do Sul (RS) Edison Ferreira 
Espindola, brasileiro, divorciado, registrador, portador do RG 400i344932 
SSP/RS, CPF 296.026.290-53 e C>!PJ n.º 94.595.485/0001 57 (SINDIREGISíRS), 
domiciliado na Rua Dr. Otto Sthal, 585 Sala 208/210 Centro, CEP 99470-000, Não
.Me-Toque - RS; Rondônia (RO) Patrícia de Fátima Assis Barros. brasileira, 
divorciada, registradora, portadora do CPF 150.667.031-87, RG 27•1.<196 SSP/RO e 
CNPJ 04.613.526/0001-06, domiciliada na Rua D. Pedro 11, 637, 10u andar, salas 
1006/1008 Centro Empresarial, Centro, Por to Velho/ Rondônia, CEP 7890001; 

Roraima (RR) Deusdele Coelho filho. brasileiro, casado, notário, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 149.737.582-72, portador do L<C 61600 SSl'/RR e CNPJ: 
84.050.038/0001-69, Avenida Ville Roy, 5623, Centro, Boa Vu;ta/RR, CEP: 69301-

001; Santa Catarina (SC) Otávio Margarida, brasileiro, casado, notário, inscrito 
no CPF/t,.,1F sob o nº 902211509-78 e CNPJ n.!? 08.780.875/0001-65 (SINOREG/SC), 
domiciliado na Rua F:meli ne Matildes Crisemann Scheidt, 277 - Centro - CEP: 
88130-290 - Palhoça - SC; São Paulo (SP) Tosé Ernndio de Carvalho Filho, 
brasileiro, casado, registrador. inscrito no CPF/MF sob o nº 835.477.548-87 e 
CNPJ n.'167.979.02lí0001-71 (SlNOREG/SP), domiciliado na Rua das Primaveras, V 
10.30 Loja 42. Shopping Parque Mali, Jardim l 'ompéia - lndaiatuba/SP, CEP: \;; 
13345-020; Sergipe (SE) Estelita .\Junes de Oliveira, brasileira, casada, tabeliã, 
portadora do CPF 234.845.435-15, RG 541719 SSP/SE e CNPJ 08.%0.463/000'1 -07, 

domiciliéldu nu Praça Princesa Isabel, s/n, Sanlo Anlônio, Aracaju/SE, CEP: 49060-

560; Tocon1;ns (TO) Em,nud Aco;oba Rds de Sous,. bmsildco, cusodo, not~ r~ 
<;1; r, ~ (~ ,.,.1 ,1 71)1 1 .~. J'i, llrn" \,..,d.,,,, ( l'llll< 1 11 m•.1r1,1I !ir '""ª ;e 1-l1 'I(" llr1•,1h.,;nF I p 
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domiciliado na Av. JK, Quadra 1061\"orte (ACSV'\JE-12) Lote 19, Centro, Palmas-
TO, CEP: 77006-044; Secretário Geral: Emivul Mureira Arnújo, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 185.853.701 06 e CNPJ n.º 38.050.530/0001-17 
(STNOREG/DF}, <lomiciliudo na Ql 11, Bloco B, Lojas 01 e 02, Guaní, Brasília/DF -
CEP: 71.020-629; Secretário Adjunto: Mario de Carvalho Cumargo Neto, 
brn;ileiru, casado, inscrito no u~F/!v1F sob o nY 315.201.288-86 e CNPJ n.11 
67.979.021/0001-71 (SI\IOREG/SP), domiciliado na Rua Senador Flaquer, 135 
Sobreloja, Centro, Santo André-São Paulo, CEP: 09010-160; 'Iesoureiro: Me 

Arthur Oi Andrade Camargo. brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n" 
512.188.791-49 e CNl'J n.º 38.050.530/000J -17 (Sll\i01H:GíU1•), domiciliado na cm, 
505 Bloco "e", Lotes 1/3, Brasília/D!' - CEl': 70350-530; Tesoureiro Adjunto: Ary 
!osé de Lima. brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 291.323.718-53, RG 
39782268 SSP/SP t-> CNPJ n.~ 67.979.CJ21/0001-71 (STNORF.G/SP), domiciliado na 
Avenida Dino Bueno, 22, Ponta da P raia, Santos/SP, CEP: 11030-350; Conselho 
Fiscal: Luiz Gustavo Leão Ribeiro, brasileiro, casado, inscrito no CPF/lVIF sob o 
nn 584.885.531-53 e CNPJ n.U 38.050.530/0001-17 (SL'\JOREG/DF), domiciliado na 
SCS Qd. 08, Bloco B-60, Sala 240-A, Ed. Venâncio 2000, Brasilia/Df - CEP: 70333-
900; Oscar Pucs de Almeida Filho. brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 
551.072.738-15 e CNl'J n." 08.780.875/0001-65 (SlNOREG/SC), domiciliado na Rua 
Visconde de Tnhaúma, 1315, Centro, Ribeirão Preto/SP, CEP: '14010-'IOO; Ricardo 
Augusto l eão, brasileiro, casado, registrador, inscrito no CPF/T\.1F sob o nº 
876.652.479-20 e CNPJ n.!! 04.867.787/0001-44 (SINOREG/PR), domiciliado na 
Travessa :Jestor de Castro, 271 - Ed . da Glória, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80020-
120; Conselho Fiscal Suplente: Gustavo Seba:,tiau Lessa Rafare, brasileiro, 
cusado, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.526.687 15, 08.971-4 C:JS e no CNPJ n.Q 
40.174.278/0001-08 (Si.norcg/RJ), domiciliado na Rua José Clemente, n.2 

38, Centro, Niterói-RJ, CEP 24020-103; Marco Antônio Schocreder, brasileiro, 
casado, inscrito no U'F/MF sob o n" 002.659.349-15 e CNPJ nY 08.780.875/0001-65 
(SlNOREG/SC), domiciliado na Rua 2550, 363 - Sala 03, Centro, Balneário 
Camboriú, Santa Catarina, CRP: 88330-388; l<obert !onczyk brasileiro, casado, 
inscrito no CPF/Ml:< sob o nc 541607909-68 e CNPJ n.11 04.867.787/0001-44 
(SlNOREG/PR), domiciliado na Rua Padre Damaso, 35, Centro, Castro, J'araná, 
CEP: 84165-210. A Assembleia decidiu que, por haver apenas uma chapa, a 
votação seria por aclamação. Colocando em votação, a chapa apresentada foi 
eleita por unanimidade. Não foi apresentado qualquer recurso. O Presidente(1 
Ja Assembleia Geral proclamou o resultado e, logo em seguida deu posse aos \ ' 
eleitos. Os eleitos terão o mandato com início ua data de 1° de janeiro de 2016, 
devendo findar em 1° de janeiro de 2025. O Presidente comunicou ao Plenário 
que houve erro material no cabeçalho da lista de assinaturas dos eleitos: onde 
se lê "mandato de 01/02/2015 a 01/02/2023" o correto é "mandato de 19 de 

jane;•::: ::.~, :,'.; ,~,:,:•: :::~ :: ~:,,::. ~:::~,~:•:~ :::•~:~::ri:,-.~, ~~: ~ (!\ 
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dos trabalhos registrasse o fato e, explicitou que fizesse co a expressamen e 
que o mandato dos eleitos é de 1° de janeiro de 2016 a 1u de janeiro de 2025. 
Dando sequência, Entival Moreira, em nome dos membros que compõem os 
órgãos diretivos da Confederação Nacional dos Notários e Registradores, 
agradeceu a confiança neles depositadas, comprometendo-se com uma gestão 
voltada ao exercício pleno e satisfatório dos objetivos traçados para a 
Confederação, bem como para a ampla defesa dos interesses e direitos da 
categoria em todas as esferas. O Presidente da Assembleia, colocou em votação 
a proposta feita pelos representantes da FEBRANOR, FINNOTAR E 
FINORSC, representados pelos presentes na assembleia, para autorizar todos 
os organismos diretivos da Confederação ~acional dos Notários e 
Registradores - CNR a representarem a entidade, confonne as atribuições que 
lhes são conferidas pelo recém aprovado estatuto social, em qualquer esfera do 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, mormente para todos os atos 
complementares necessários ao pedido de registro sindical perante o 
MinistéTio do Trabalho e Emprego (l\iITE), segundo as normas constantes da 
Portaria n.0 186/2008, alterada, parcialmente, pela Portaria n.0 2.451/2011 do 
MTE, o que é certificado pelo Secretário da Assembleia nesta ata. Bacellar 
ressaltou que a criação da Confederação para a categoria dos notários e 
registrndorcs beneficiará todos, uma vez que haverá condições apropriadas de 
amparar de maneira mais eficiente as entidades, investir na atividade e 
desenvolver melhor h·abalho institucional. Expôs ainda que o Minislério do 
Trabalho e Emprego, empossou novo Ministro, Miguel Soldatelli Rossetto, e 
que ficou bastante confiante com a mudança. Sendo assim, na sequência, o 
presidente eleito colocou a palavra livre para quem dela quisesse fazer uso e 
como não houve manifestações sobre a eleição, passou a discutir, por ser 
assunto pertinente a Assembleia Geral, a questão sobre as Contribuições 
vinculadas à Confederação. Esclareceu que a Contribuição Assistencial é 
cobrada tendo como base o art. 513 da CL T que prevê as prerrogativas dos 
sindicatos para imporem contribuições a todos aqueles que participam das 
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 
representadas. O artigo su, inciso IV, da Constituição Federa de 1988 estabelece 
que a assembleia geral fixará a contribuição confederativa que, em se tratando 
de categoria profissional, será descontada para custeio do sistema 
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da 
contribuição prevista em lei. Assim, foi estipulado o valor mínimo de R$ ~ / 
500,00 (Quinhentos reais) e máximo de RS 5.000,00 (Cinco mil reais), podendo a V 
C~R enviar mensalmente, a todos os Sindicatos da Categoria, boletos das 
Contribuições Assistenciais e/ou Confederativas. A Assembleia Geral aprovou 
esses valores, ficando a critério da Diretoria fixar especificação, a contribuição 
de cada sindicato associado, observadas suas peculiaridades. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às quinze horas e ~~

9
n 

)r 
1 '? 

'"'-lrr:~ Ch H.ira :-01 l,)t..'C;> Hl.,Cl•,\ ·,11 .l ::;f;-. Ct.!nt(H ,-rnpru-,,rtitl U.il'-llt~1 - ,1> .• >'111•\fJc, H ., .... r11. 1'1)1 \.,,.1 / 
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minutos, do que, para constar foi lavrada esta ata, que lida e aprovada, vai 
assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelo Consultor Jurídico, 
devidamente acompanhada da lista com a assinatura dos integrantes eleitos e 
empossados, bem como da lista de todos os presentes, que permanecerão 
arquivadas na Secretária. 

~~~~~~~~-_J~-----
/ 

o . ~ ,/4,_ L,. ~;;,.;.. ~{ 

~ o Ft;~rlque Nardelli Pinto 
Advogado 
OAB/DF 1193 

1 1. OFICIO - BRASIW! 
1 REGISIRO CIVIL DAS PESSOAS JIJRIDIUIS 
1--------------- ----···-----
lficou ar'lllivi'fa cóFia e, 11crofilae 
lsob o n.00130118 

1 CARTORIO MARCEi.O RIBAS 
11. OF .OE RE3lSTRO -OE PESSOAS JIJRIOICAS 
f SUPER CE'fTER - ED. VEIIAWCIO 2000 
1 ses. Q.08 81.. 8-eô SL. 140-i. 1. AIIDAA 
1 BRASILIA/Df - TEI. FFONE: 3224-~026 !---- ------·----- - -----
,P.1m s tr adQ ~ Anu1 v:idü ,ob o n1.111ero 
1000◊8082 do livro n. 1H8 •• 
129í 12/2006. DOII fé, Prolocolaôo e 
'dmt~ll,<ld•'.l sob r~•i' 13t _ 
!Brasília, 29/10/2015 ~ 
1 • 
1 , • • / 

1--- ---- ~ -------
1 Titular: · rcelo Caetano Ribas 
1 Subst. :Edlene Hi:34lel Pereira 
1 Ros i~r 41 v1:s de Jesus 
ISelu: 'JOFT2D150210060281YOUT 
IPar.a .:or,sult3r iww.t.J•jf .ms.br 

--.rz "\':>(1u:·dtt 7Lll Lnt\.' :.>3~ Bl,>cr .-\. S'.lJ .. , 5t7 Ccnt~c ÍO'l;.."lr ... ~lr: .. d Br.i!!-i:i.:i -;-f .::4\1~)0,:, Drd .... ili(1,.'D. 
Te:': (,.J. ~1Gl·JI~ 



 

Num. 3835555 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR - 13/12/2019 17:47:30
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19121317473041400000003468272
Número do documento: 19121317473041400000003468272

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO 

CERTIDÃO 

O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo inciso VITI do art. 17 do anexo I, do Decreto nº 5.063, de 3 de maio 
de 2004 e disposto na Po1iaria nº 1 86, de 14/04/2008 cc da Portaria nº 326, de 
11 /03/2013, ce1iifica para fins de direito, que consta no Cadastro Nacional de 
Entidades Sindicais - CNES, o registro sindical referente ao Processo de nº 
46206.004027/2016-31, da CNR - Confederação Nacional de Notários e 

Registradores, inscrição no CNPJ nº 08.606.363/0001-87, para coordenar as 
entidades a ela filiadas, que tenham representação da (s) categoria (s) Econômica 
dos notários e registradores, com abrangência Nacional. Certifica, ainda, que se 
encontra informada junto ao CNES a seguinte diretoria com mandato até 
01/01/2025. 

MEMBROS DIRIGENTES 
NOME - FUNÇÃO 

ROGERIO PORTUGAL BACELLAR - Presidente 
CARLOS ALBERTO FIRMO OLIVEIRA - Vice-Presidente 

CLAUDIO MARCAL FREIRE - Vice-Presidente 
GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI - Vice-Presidente 
JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES- Vice-Presidente 

JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO - Vice-Presidente 
MAURICIO LEONARDO - Vice-Presidente 

PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO- Vice-Presidente 
SERGIO AFONSO MANICA - Vice-Presidente 

TERESINHA RIBEIRO DE CARVALHO - Vice-Presidente 
AIRENE JOSE AMARAL DE PAIVA- Diretor 

ALLAN NUNES GUERRA - Diretor 
CLOVES BARBOSA DE SIQUEIRA - Diretor 

DENIS ANDERSON DA ROCHA BEZERRA - Diretor 
DEUSDETÉ COELHO FILHO - Diretor 

EDISON FERREIRA ESPINDOLA - Diretor 
EMANUEL ACAIABA REIS DE SOUSA - Diretor 

ESTELITA NUNES DE OLIVEIRA - Diretor 

FlmNANDO BRANDAO COELHO VIEIRA - Diretor 
FRANCISCO JOSE REZENDE DOS SANTOS - Diretor 

GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO- Diretor 
JOSE EMVGDIO DE CARVALHO FILHO- Diretor 

JOSE TADEU CANTUARIA DE AZEVEDO - Diretor 
LEO BARROS ALMADA - Diretor 

LUIZ GERALDO CORREIA DA SILVA - Diretor 
LYSIA BUCAR LOPES DE SOUSA - Diretor 
MANOEL m.AN VILAR MALTA- Diretor 

MARCELINO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA - Diretor 
MARCONI DE FARIA CASTRO - Diretor 

MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO - Diretor 
MARLI PINTO TRINDADE - Diretor 

NELCY MARANHAO CAMPOS - Diretor 
NINO JESUS ARANHA NUNES - Diretor 

OTAVIO GUILHERME MARGARIDA- Diretor 
PATRICIA DE FATIMA ASSIS BARROS- Diretor 

CER -133 íMCS 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO . 
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO 

RICARDO BASTO DA COSTA COELHO - Diretor 
RICARDO VASCONCELLOS MARTINS - Diretor 

GUSTAVO SEBASTIAO LESSA RAFARE- Membro do Conselho Fiscal 

LUIZ GUSTAVO LEAO RIBEIRO - Membro do Conselho Fiscal 

MARCO A TONIO SCHROEDER - Membro do Conselho Fiscal 

OSCAR PAES DE ALMEIDA FILHO - Membro do Conselho Fiscal 

RICARDO AUGUSTO DE LEAO - Membro do Conselho Fiscal 

ROBERT JONCZYK - Membro do Conselho Fiscal 
EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO- Secretário Geral 

ARY JOSE DE LIMA - Suplente de Diretoria 

MARIO DE CARVALHO CAMARGO NETO - Suplente de Diretoria 

MC ARTHUR DI A DRADE CAMARGO - Tesoureiro 

Eu, Paulo Edson Rosário ~ r---:--..__ Coordenador-Geral de 

Registro Sindical - Substituto, a c;~f;1~ 

Brasília, 23 /06/2016. 

Certifico. 

Secretário de Relações do Trabalho - Substituto 

Dou fé. 

Ministro de Estado do Trabalho 

CER HJ TMC\ 



 

A Procuradoria-Geral da República encaminha a petição PGR-201790/2019.
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N.º 392/2019– AJA/SGJ/PGR
Sistema Único n.º PGR- 201790/2019

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0000665-50.2017.2.00.0000 
REQUERENTES: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 
REQUERIDO: Corregedoria Nacional de Justiça
RELATOR: Ministro Humberto Eustáquio Soares Martins

Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça,

Trata-se de Pedido de Providências apresentado pelo Instituto de Registro Imobili-

ário do Brasil em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça, em que se discute a criação

do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.

Com efeito, a Lei 13.465/2017 institui o Sistema de Registro Eletrônico de Imó-

veis (SREI), a ser implementado e operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis (ONR) – pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 

O art. 76 desse diploma traz regramento sobre o novo sistema de registro, vincula

todas as unidades de registro de imóveis estaduais e distritais ao ONR, bem como confere à

Corregedoria Nacional de Justiça a função de agente regulador. 

Eis o conjunto das normas a respeito:

Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será implementado e ope-
rado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de
Imóveis (ONR).

§ 1º O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão fei-
tos preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei no 11.977, de
7 de julho de 2009.

§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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§ 3º (VETADO).

§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer

a função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto.

§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal inte-
gram o SREI e ficam vinculadas ao ONR.

§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário, ao Po-
der Executivo federal, ao Ministério Público, aos entes públicos previstos nos regimentos
de custas e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de
investigações criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos.

§ 7º A administração pública federal acessará as informações do SREI por meio do Sis-
tema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), na forma de regulamento.

§ 8º (VETADO).

A petição inicial aponta inconstitucionalidade formal, por usurpação da iniciativa

legislativa reservada ao Judiciário para dispor sobre serventias judiciais e extrajudiciais, nos

termos do art. 96-II-b e d da Constituição. 

Alega, também, inconstitucionalidade material, por afronta ao art. 236 da Consti-

tuição, que define o sistema de delegação dos serviços notariais e de registro.

Antes da MP 759/2016 e da Lei 13.465/2017, a integração eletrônica nacional dos

serviços de registros públicos foi objeto de disciplina da Lei 11.977/2009 que, no art. 37, de-

finiu a competência dos próprios serviços de registros públicos para instituir sistema de regis-

tro eletrônico. A Corregedoria Nacional de Justiça, por sua vez, editou o Provimento 47/2015

para disciplinar a sua implementação.

O art. 76 da Lei 13.465/2017 vai além da legislação existente, determinando a cri-

ação de Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, pessoa jurídica de

direito privado, responsável por implementar e operacionalizar o SREI. Além disso, estipula

que as unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram

o SREI e ficam vinculadas ao ONR, bem como define atribuição da Corregedoria Nacional

de Justiça de agente regulador do ONR.

As funções registrais e notariais são atividades estatais de interesse público, desti-

nadas a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos – art. 1.º

da Lei 8.935/1994. O desempenho desse serviço público é cometido a particulares, por dele-

gação do Poder Público, conforme determina o art. 236 da Constituição, e está submetido à

fiscalização do Judiciário. 
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Segundo o art. 236-§1º da Constituição, cabe à lei regular as atividades dos notá-

rios, a fiscalização de seus atos e a responsabilidade civil e criminal relacionada.

 Já o art. 236-§2º reserva à lei federal o estabelecimento de normas gerais para fi-

xação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

Sobre o tema, José Afonso da Silva ressalta a natureza pública das funções exer-

cidas pelas serventias notariais e registrais, 

mediante  a  qual  o  Estado intervém em atos  ou  negócios  da  vida  privada  para  con-
ferir-lhes certeza, eficácia e segurança jurídica; por isso, sua prestação indireta configura
delegação de função ou ofício público, e não concessão ou permissão, como ocorre nas
hipóteses de prestação indireta de serviços materiais.1

E, nas palavras do Ministro Ayres Britto, 

as serventias extrajudiciais se compõem de um feixe de competências públicas, muito
embora exercidas em regime de delegação a pessoa privada. Competências que fazem de
tais serventias uma instância de formalização de atos de criação, preservação, modifica -
ção, transformação e extinção de direitos e obrigações. Noutros termos, uma instância de
emanação de atos jurídicos aptos a submeter terceiros à imperiosidade do que neles se
contém.2

As previsões de que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis será implemen-

tado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrô-

nico de Imóveis, e de que os serviços de registros públicos estarão vinculados a essa nova

configuração não se inserem na competência privativa da União para legislar sobre registros

públicos.  A normativa  interfere  diretamente  na  organização  das  serventias  extrajudiciais,

usurpando a reserva de iniciativa do Judiciário para dispor sobre organização das serventias3,

criando uma instância não prevista no modelo constitucional de delegação dos serviços nota-

riais e de registro a pessoas naturais4 e ferindo a atribuição fiscalizatória do Judiciário5.

Tratando-se de um conjunto de competências e atribuições públicas conferidas a

particular – que  atuará na administração pública de interesses privados –, é  imperioso que

sua definição, alteração e conformação sejam efetivadas por lei em sentido formal. Aplicam-

se ao tema o art. 96-II-d da Constituição, segundo o qual cabe ao Judiciário propor ao Legis-

lativo a alteração da organização e da divisão judiciárias, o que abrange a criação, a extinção,

1 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 7 ed. São Paulo: 2010, Malheiros, p. 896.
2 ADI 2.415/SP, Rel.: Min. Ayres Britto, Dje 28, 8/2/2012.
3 CF, art. 96-II-d.
4 CF, art. 236.
5  CF, art. 236- §1º.
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a alteração, a anexação e a desanexação de serventias extrajudiciais, e o art. 125-§1º, que re-

serva à iniciativa do Tribunal de Justiça a lei de organização judiciária.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal superou precedentes antigos e consoli-

dou o entendimento de que a organização de serventias judiciais está reservada à lei em sen-

tido formal de iniciativa do Judiciário, conforme o seguinte julgado6:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES 2, DE 2.6.2008, e
4, de 17.9.2008, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO
DE GOIÁS. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CARTÓRIOS EXTRAJU-
DICIAIS, PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL, MEDIANTE ACUMU-
LAÇÃO E DESACUMULAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS.  ESTABELECIMENTO DE
REGRAS GERAIS E BEM DEFINIDAS, ATÉ ENTÃO INEXISTENTES, PARA A RE-
ALIZAÇÃO, NO ESTADO DE GOIÁS, DE CONCURSOS UNIFICADOS DE PROVI-
MENTO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ART. 236, CAPUT E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AOS
PRINCÍPIOS DA CONFORMIDADE FUNCIONAL, DA RESERVA LEGAL, DA LE-
GALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA.  PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PE-
DIDO FORMULADO NA INICIAL.

[…]

3. A matéria relativa à ordenação das serventias extrajudiciais e dos serviços por elas de-
sempenhados está inserida na seara da organização judiciária, para a qual se exige, nos
termos dos arts. 96, II, d, e 125, § 1.º, da Constituição Federal, a edição de lei formal de
iniciativa privativa dos Tribunais de Justiça. Precedentes: ADI 1.935, rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 4.10.2002; ADI 2.350, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 30.4.2004; e ADI
3.773, rel. Min. Menezes Direito, DJe de 4.9.2009.

[…]

7. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga, por unanimidade, proce-
dente em parte.

Dessa forma, o art. 76 da Lei 13.465/2017, proveniente de medida provisória, não

observa a reserva de iniciativa do Judiciário para dispor sobre organização de serventias ex-

trajudiciais. 

Frise-se que a norma não se limita a determinar a concretização de registro eletrô-

nico, o que estaria respaldado pela competência privativa da União para disciplinar registros

públicos. O dispositivo impugnado interfere indevidamente na disposição das serventias ex-

trajudiciais, vinculando-as a pessoa jurídica de direito privado. Além disso, o art. 76-§4º con-

fere à Corregedoria Nacional de Justiça a função de agente regulador do ONR, alterando

diretamente as competências do Judiciário.

6 STF, ADI 4.140/GO, Rel.: Min. Ellen Gracie, Dje 180, 19/9/2011.
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Verifica-se também inconstitucionalidade material da norma, por afronta ao re-

gime  constitucional  dos  serviços  notariais  e  de  registro  delineado  pela  Constituição.  De

acordo com o modelo constitucional previsto no art. 236, (a) os serviços notariais e de regis-

tro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público; (b) caberá à lei a disci-

plina  das  atividades  e  da  responsabilidade  civil  e  criminal  dos  notários;  (c)  o  Judiciário

exerce fiscalização dos atos praticados; (d) lei federal estabelecerá normas gerais para fixação

de emolumentos; e (e) o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso pú-

blico de provas e títulos.7

Ora, o art. 76 traz a previsão de uma nova figura no contexto das atividades regis-

trais, não prevista no modelo constitucional. O Operador Nacional do Sistema de Registro

Eletrônico de Imóveis (ONR), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, será

responsável pela implementação e operação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Nessa forma, os serviços de registro de todo o território brasileiro ficarão a ele

vinculados. A interposição de terceira figura, estranha ao modelo constitucional, implica des-

virtuamento do modelo de delegação previsto pela Constituição da República. Isso porque o

regime constitucional importa em delegação direta a pessoa natural, aprovada em concurso

público de provas e títulos. Não é cabível a delegação dos serviços notariais e de registro a

pessoa jurídica de direito privado.

Vejam-se, a respeito, as observações do Ministro Ayres Britto no julgamento da

ADI 2.415/SP:

III – a delegação que lhes timbra a funcionalidade não se traduz, por nenhuma forma, em
cláusulas contratuais. Ao revés, exprime-se em estipulações totalmente fixadas por  lei.
Mais ainda, trata-se de delegação que somente pode recair sobre pessoa natural e não so-
bre uma “empresa” ou pessoa mercantil, visto que de empresa ou pessoa mercantil é que
versa a Magna Carta Federal em tema de concessão ou permissão de serviço público;

IV – para se tornar delegatária do Poder Público, tal pessoa natural há de ganhar habilita-
ção por êxito em concurso público de provas ou de provas e títulos. Não por adjudicação

7 Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Pú-
blico.
§ 1.º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de
registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2.º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro.
§ 3.º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se
permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por
mais de seis meses.
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em processo licitatório, regrado pela Constituição como antecedente necessário do con-
trato de concessão ou de permissão para o desempenho de serviço público;

Ora,  a implementação e operacionalização do sistema eletrônico são atribuições

que se inserem nas atividades delegadas com fundamento no art. 236 da Constituição. Dessa

forma, a transferência dessas atividades à pessoa jurídica estranha às posições subjetivas pre-

vistas na Carta Magna afronta diretamente o modelo constitucional.

Ao submeter os serviços de registro ao ONR, responsável pela implementação do

sistema de registro eletrônico, o art. 76 afronta a atribuição fiscalizatória do Judiciário8, bem

como a competência correicional e de controle administrativo do Conselho Nacional de Jus-

tiça9.

É indene de dúvidas que a sobreposição de pessoa jurídica de direito privado

como operadora nacional do sistema de registro eletrônico interfere na atuação fiscalizatória

do Judiciário.  Ainda que o art.  76-§4º  preveja  a  Corregedoria  Nacional  de Justiça  como

agente regulador do ONR, a norma admite a atuação de pessoa jurídica estranha ao modelo

constitucional, que poderá trazer embaraço ao desempenho das funções de controle do Judici-

ário.

No julgamento da ADI 2.415/SP, o Supremo Tribunal Federal consignou que os

serviços de registro estão submetidos à fiscalização do Judiciário, e não à entidade do Execu-

tivo: 

8 Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Pú-
blico.
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de
registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

9 Art. 103-B. […] 
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cum-
primento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferi -
das pelo Estatuto da Magistratura: 
[…]
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos ad-
ministrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou
fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da
competência do Tribunal de Contas da União;
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra
seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por de-
legação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribu-
nais,  podendo avocar processos disciplinares  em curso  e determinar a  remoção,  a  disponibilidade  ou a
aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções admi-
nistrativas, assegurada ampla defesa;
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Cuida-se ainda de atividades estatais cujo exercício privado jaz sob a exclusiva fiscaliza-
ção do Poder Judiciário, e não sob órgão ou entidade do Poder Executivo, sabido que por
órgão ou entidade do Poder Executivo é que se dá a imediata fiscalização das empresas
concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Por órgãos do Poder Judiciário
é que se marca a presença do Estado para conferir certeza e liquidez jurídica às relações
inter-partes, com esta conhecida diferença: o modo usual de atuação do Poder Judiciário
se dá sob o signo da contenciosidade, enquanto o invariável modo de atuação das serven-
tias extra-forenses não adentra essa delicada esfera da litigiosidade entre sujeitos de di-
reito.

Desta feita, a criação de entidade desvinculada da estrutura do Judiciário e desti-

nada à implementação do sistema de registro eletrônico ofende o sistema de controle e fisca-

lização estruturado pela Constituição e atribuído ao Judiciário. 

Registre-se, ademais, que o Presidente da República vetou dois parágrafos do art.

76 (3.º e 6.º), que versavam sobre a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, por enten-

der que apresentariam inconstitucionalidade material, por  afronta ao princípio da separação

dos poderes, ao alterar a organização administrativa e competências de órgão do Poder Judi-

ciário.

Na verdade, as normas não vetadas do art. 76 padecem do mesmo vício de in-

constitucionalidade.

Diante do exposto, considerando a função institucional do Ministério Público de

velar pela defesa da ordem jurídica e do regime democrático,  bem como a atribuição da Pro-

curadora-Geral da República de oficiar perante o Conselho Nacional de Justiça10, manifesto-

me pela impossibilidade de se aprovar o Estatuto do Operador Nacional de Registros de Imó-

vel  Eletrônico  –  ONR,  ante  a   flagrante   inconstitucionalidade  do  art.  76  da   Lei

13.465/2017.

Pugno, ainda, pelo ingresso ministerial no feito, na condição de terceiro interes-

sado.

Brasília, 3 de julho de 2019.

Luciano Mariz Maia
Vice-Procurador-Geral da República

no exercício do cargo de Procurador-Geral da República

10 CF, art. 103-B-§6º.
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Segue anexa a manifestação da Associação dos Notários e Registradores do Brasil - Anoreg-BR. 
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SRTVS Quadra 701, Lote 05, Bloco A, Sala 221/231, Centro Empresarial Brasília – CEP 70340-907 – Brasilia/DF  
 www.anoregbr.org.br / anoregbr@anoregbr.org.br  - Telefone: (61) 3323-1555 

Brasília, 21 de maio de 2019 

Ofício nº 0521/2019 – ANOREG-BR 

         

 

A Sua Excelência o Senhor  

Ministro HUMBERTO MARTINS 
Corregedor Nacional de Justiça - CNJ 

Brasília - DF      
 

 

Ref.: Pedido de Providências – 0000665-50.2017.2.00.0000 
Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico. 

 

Prezado Ministro, 

 

A Associação dos Notários e Registradores do Brasil - Anoreg-BR, 

entidade nacional com legitimidade reconhecida pelos poderes 

constituídos para representar todas as especialidades dos cartórios 

extrajudiciais brasileiros, vem, respeitosamente, reiterar a Vossa 

Excelência o integral apoio ao Estatuto do Operador Nacional do 

Sistema de Registro Eletrônico – ONR, já apresentado no Ofício ID 

2299208, protocolado nesses autos.  

 

Em atenção a determinação dessa Corregedoria, o IRIB, entidade de 

caráter nacional, representativa dos Cartórios de Registro de Imóveis do 

Brasil, elaborou e aprovou com os seus associados o anteprojeto sobre o 

ONR. 
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Em seguida, o IRIB encaminhou esse anteprojeto à ANOREG/BR, que 

por deliberação de sua Diretoria Colegiada, aprovou o referido Estatuto 

e o encaminhou a essa Corregedoria Nacional, em 09 de novembro de 

2017 (ID 2299208).  

 

Assim, a ANOREG-BR requer a regulamentação do ONR, como previsto 

na Lei 13.465/2017, e conforme foi aprovado por ambas entidades, 

tendo em vista a necessidade da imediata implantação de uma central 

nacional do Registro de Imóveis.   

 

Sendo o que nos cumpria comunicar, aproveitamos a oportunidade 

para reiterar a Vossa Excelência os protestos de estima, consideração e 

respeito. 

   

 
Claudio Marçal Freire 

Presidente 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA – MINISTRO
HUMBERTO MARTINS
 
Autos: PEDIDOS DE PROVIDENCIAS – 0000665-50.2017.2.00.0000 
Requerente: SÉRGIO JACOMINO E OUTROS 
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
 
A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÂO PAULO – ARISP, entidade
representativa dos oficiais de registro de imóveis do estado de São Paulo, por seu procurador que
esta subscreve, vem à presença de Vossa Excelência MANIFESTAR INTEGRAL APOIO À
CONSTITUIÇÃO DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE
IMÓVEIS – ONR, na forma dos estatutos apresentados pela Associação dos Notários e
Registradores do Brasil – ANOREG-BR e pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB,
visto que essa instituição será essencial para implantação do registro eletrônico no País. 
A presente manifestação é decorrente de expressa decisão do Conselho Deliberativo em
Assembleia Ordinária devidamente convocada, realizada em 21/2/2019. 
Assim, requer que todas manifestações anteriormente subscritas pelo então procurador da
ARISP, bem como os pareceres a elas anexados, contrários à constituição do ONR, sejam
integralmente desconsideradas por esse E. Conselho Nacional de Justiça, em todos os seus
aspectos, por não representarem a opinião dos oficiais de registro de imóveis do estado de São
Paulo.
 
Nestes termos, 
P. Deferimento
 
São Paulo, 29 de abril de 2019.
 
JOSÉ DE MELLO JUNQUEIRA
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SUBSTABELECIMENTO
 
Substabeleço, sem reservas de poderes, na pessoa de JOSÉ DE MELLO JUNQUEIRA,
brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 18.789, e-mail: mellojunqueira@uol.com.br, com
escritório na cidade de São Paulo, Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 580 - 11º andar – Bela
Vista – CEP: 01318-000, São Paulo/SP, os poderes outorgados pela Associação dos
Registradores Imobiliários de São Paulo – ARISP, para atuar no Pedido de Providências nº
0000665-50.2017.2.00.0000, que tramita perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
 
São Paulo, 19 de março de 2019.
BETO VASCONCELOS
OAB/SP nº 172.687
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SUBSTABELECIMENTO 

Substabeleço, sem reservas de poderes, na pessoa de JOSÉ DE MELLO 

JUNQUEIRA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 18.789, e-mail: 

mellojunqueira@uol.com.br, com escritório na cidade de São Paulo, Avenida Brigadeiro 

Luiz Antonio, nº 580 - 11º andar – Bela Vista – CEP: 01318-000,  São Paulo/SP, os poderes 

outorgados pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – ARISP, para 

atuar no Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000, que tramita perante o 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

 

São Paulo, 19 de março de 2019. 

 

BETO VASCONCELOS 

OAB/SP nº 172.687 
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70300-200 
F: +55(61)2196.7842 

XAVIER 
VASCONCELOS 
VALE RIM 
advogados 

xvvadvogados.com.br 



 

 
De ordem do Exmo Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará, Desembargador Teodoro Silva Santos, sirvo-me

do presente para encaminhar o Despacho/Ofício nº 1032/2019.

Respeitosamente,

Num. 3570094 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: RAFAELLA LOPES FERREIRA - 01/03/2019 16:56:28
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19030116562850900000003225311
Número do documento: 19030116562850900000003225311



 

214

Num. 3570095 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: RAFAELLA LOPES FERREIRA - 01/03/2019 16:56:28
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19030116562878700000003225312
Número do documento: 19030116562878700000003225312

ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

GABINETE DO CORREGEDOR 

Referência: Processo nº 8500605-31.2017.8,06.0026 

Assunto: Pedido de Providências - Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico 

(ONR) 
Requerente: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB 

Interessado: Conselho Nacional de Justiça - CNJ 

Resposta ao Pediqp de Providências nº 0000665-50. 20172 00 0000/CNJ 

DECISÃO/OFÍCIO N°t10~2019/CGJCE 

Trata-se de Pedido de Providências (fL104, e-SAJADM-CPA), instaurado 

pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ através de provocação do Instituto de 

Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), em face desta Casa Censora, com a finalidade de 

dar amplo conhecimento e demonstrar a possibilidade de implementação do Operador 

Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico (ONR), visando controle de informações 

registrais e padronização dos atos dos registradores de imóveis de forma célere, eficiente 

e segura. 

Distribuídos os autos à Auditoria (fls.110/111, e-SAJADM-CPA), esta se 

manifestou favorável ao pedido de providências e consequente aprovação do Estatuto do 

ONR (Informação nº 235/2017 - AUD/CGJCE), sendo ratificado em parecer realizado 

pelo Juiz Corregedor Auxiliar responsável pelas serventias extraJudiciais, à época, Dr, 

Gúcio Carvalho Coelho. 

Após tramitação, foi prolatado o Despacho/Oficio nº 1011 /2017/CGJCE 

(fls.114/115, e-SAJADM-CPA), acolhendo o parecer integralmente, encaminhado ao 

Conselho Nacional de Justiça. Apresentada minuta final do Estatuto da ONR pelas 

associações interessadas ao CNJ, esta Casa Censora foi oficiada novamente para 

manifestar-se sobre o ato constitutivo (fl.129, e-SAJADM-CPA). 

Encaminhado os autos ao Juiz Corregedor Auxiliar, Dr. Gúcio Carvalho 

Coelho, foi requerida concessão de maior prazo para manifestação das Corregedorias 

Estaduais (Informação nº 108/2018-INSP/CGJCE, fls.164/165, e-SAJADM-CPA), diretiva 

adotada em Despacho/Ofício nº 303/2018/CGJCE (fl. 168. e-SAJADM-CPA). 

Após apresen1ação de parecer acadêmico da lavra do doutor em Direi1o 

CGJ09 / CGJOf 
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Constitucional pela Universidade de São Paulo, Paulo José Renato Nalini, patrocinado 

pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP (fls.177/195, e

SAJADM-CPA), foi emitido novo parecer pelo Juiz Parecerista nesta Casa Censora 

(fls.197/198, e-SAJADM-CPA) reiterando a anuência manifestada anteriormente, 

ressalvando-se a questão da constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.465/2017 

(Decisão/Oficio nº 188/2019, fls.201/202, e-SAJADM-CPA). 

Por fim, após nova distribuição ao Juiz Corregedor Auxiliar, atualmente 

responsável pelas serventias extrajudiciais, Dr. Demétrio Saker Neto (fls.209/21 o, e

SAJADM-CPA), este opinou ratificando os demais pareceres proferidos anteriormente. 

Ante o exposto, ACOLHO as razões expostas nos pareceres, anuindo com a 

possibilidade de implementação do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrõnico 

(ONR), visando controle de informações registrais e padronização dos atos dos 

registradores de imóveis, salientando as ressalvas apresentadas nos pareceres 

supracitados, determinando, por conseguinte, o encaminhamento do conteúdo desta à 

douta Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, com o fito de corroborar para deliberação 

final da matéria em análise. 

Ultimado o expediente, arquive-se. 

Ressalve-se, ainda, a possibilidade de desarquivamento imediato dos autos 

caso haja novo pedido de providências PJJa-Corrggéci;;iaN~;iortal,~e Justiça - CNJ. 

Cópia deste despacho,{{r~irá coms' ~;;;lo: . . 
I I ' \ 

À Diretoria-Geral d1sta Corregedoria para providências. ) 

Fortal~za «3 /de fevereiro,be 2019 \ ... / 

\ ! 1 1 / 

1 
. . . . ; --/r / 

_:rv .1,,.: ...,. t Í. '" ·• ./ . _ -----~/'' 

!DESEMBARGADOR TEÓDORO SILVA SANTOS 

\ ' Corregedor GJ~al da Justiça 

\ ' ·. 

\ 
i 

. 1 

\ 
\ / ., 

) 

CG-.:oo / CGJ06 



 

 
 
 
Cumprimentando Vossa Excelência e de ordem do Desembargador Marcelo Carvalho Silva,

Corregedor-geral da Justiça, encaminho-lhe o OFC-GCGJ 452/2019.
 
Respeitosamente,
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OFC-GCGJ - 4522019
( relativo ao Processo 57012017 )
Código de validação: FD8FE2767E

São Luís/MA, 27 de fevereiro de 2019.

 

A Sua Excelência o Senhor

Ministro HUMBERTO MARTINS

Corregedor Nacional de Justiça

Brasília/DF

 

Ref.: Pedido de Providências nº 665-50.2017.2.00.0000

 

 

Senhor Corregedor Nacional,

 

Cumprimentando Vossa Excelência e em atenção ao despacho proferido

nos autos do pedido de providências acima identificado, segue manifestação da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão em relação à minuta de

estatuto do ONR.

 

O pedido de providências foi instaurado com a apresentação, pelo Instituto

de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB, da minuta do Estatuto do Operador Nacional

do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos, que o fez em cumprimento ao disposto

no art. 54, § 3º, da Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016, depois

convertida na Lei nº 13.465/2017.

 

Em 13 de novembro de 2017, V. Exa., antes de deliberar sobre a aprovação

do Estatuto, determinou o envio, às Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados, da

respectiva minuta final, para sugestões ou simples aquiescência.

 

No caso desta CGJ/MA, ainda não foi possível concluir a análise dos termos

da minuta, tendo em vista a assunção recente à direção deste órgão em 19.12.2017, o

Estado do Maranhão
Poder Judiciário

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

_
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que implicou em mudanças também no quadro de servidores e alteração da equipe

que estava com esse encargo.

 

Desta feita, e considerando a importância da análise dos termos do

Estatuto, à luz não apenas da legislação federal, como também da normatividade

estadual acerca do tema, dado que o Poder Judiciário tem o papel fiscalizatório e de

regulação da atividade extrajudicial, foi solicitado de Vossa Excelência, em 01.02.2018,

a prorrogação do prazo para a manifestação desta Corregedoria-Geral da Justiça do

Maranhão, por mais 30 (trinta) dias.

 

Em 10.12.2018, o Corregedor Nacional proferiu despacho deferindo "a

dilação do prazo por 30 dias para que as Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados

da Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará e Rondônia manifestem-se sobre

a redação final do Estatuto da ONR, esclarecendo que o inteiro teor da minuta final se

encontra juntado aos autos na petição apresentada sob o Id. 2299209".

 

Pois bem.

 

Inicialmente, considero que é salutar a criação do Sistema de Registro de

Imóveis Eletrônico, com fins de congregar em nível nacional e disponibilizar aos

usuários todas as informações das bases de dados das serventias de registro de

imóveis do país, pois essa integração facilitará o acesso à informação.

 

Destaco um ponto sobre o qual entendo ser pertinente uma reavaliação de

conteúdo pela Corregedoria Nacional de Justiça, em conjunto com as Corregedorias

Estaduais:

 
Art. 6º. O ONR poderá administrar fundos estaduais destinados à

compensação, total ou parcial, dos custos referentes aos atos registrais

da Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb-S, previstos no art.

73, da Lei nº 13.465, de 2017, ou outros fundos que vierem a ser criados

para ressarcimentos de atos gratuitos e complementação da renda

Estado do Maranhão
Poder Judiciário

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

_
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mínima das serventias de registro de imóveis.

 

 

Segundo a redação proposta, a gestão dos fundos estaduais destinados à

compensação dos custos referentes aos atos do Reurb-S e também dos fundos

destinados ao ressarcimento de atos gratuitos e renda mínima ficaria a cargo do ONR,

sem qualquer participação ou até mesmo fiscalização do Poder Judiciário o que, a

rigor, afronta a norma constitucional prevista no art. 236, §1º, da CF.

 

Ocorre que tais fundos são criados por lei estadual e com composição que

evidencia a gestão deles pelo Poder Judiciário prioritariamente, ainda que contem com

a participação de representantes de delegatários.

 

Nesse caso, trata-se de gestão de dotação pública por ente particular,

prática vedada pelo Código Tributário Nacional, conforme art. 7°, § 3º:

 
Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções

de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou

decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa

jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da

Constituição.

[...]

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a

pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar

tributos.

 

Ressalto também que a criação do ONR deveria objetivar a coordenação do

registro eletrônico entre as diversas Centrais Eletrônicas, já criadas em cumprimento

ao Provimento n. 47/2015 do CNJ (art. 3º, §§ 2º e 3º), mas, na situação em epígrafe, a

entidade funcionaria como órgão de execução, como previsto na minuta final.

 

Nesse aspecto, discordo da atribuição dada ao ONR, no que tange a criação

de uma infraestrutura para armazenagem de dados, pois entendo que os dados

Estado do Maranhão
Poder Judiciário

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
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referentes aos registros deverão permanecer nas serventias de origem.

 

Destarte, ratifico meu posicionamento pela criação da ONR apenas para

interligação das informações registrais por meio das Centrais.

 

Outro dispositivo que merece atenção é o art. 68 (Das Disposições Finais e

Transitórias), que permite a filiação de qualquer entidade, pública ou privada, que

represente registradores de imóveis ou, ainda mais elástica, a abertura dessa

possibilidade para “qualquer pessoa física ou jurídica que desenvolva atividades fins”,

expressões que se mostram muito abertas e abrangentes.

 

Ante o exposto, manifesto-me pela aprovação do estatuto nos termos

propostos, salvo em relação ao art. 6º, cuja sugestão é que seja excluído, bem como

para que o ONR opere apenas para interligação e interoperabilidade das mais diversas

serventias de registro de imóveis por meio das centrais, assim como para que seja

restringida a abrangência do art. 68.

 

Na oportunidade, coloco-me à disposição de Vossa Excelência,

apresentamos protestos de estima e consideração.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/02/2019 09:50 (MARCELO CARVALHO SILVA)

Estado do Maranhão
Poder Judiciário

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
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Segue em anexo cópia do Parecer e da Decisão proferida pelo então Corregedor Geral de
Justiça, Des. José Aurélio da Cruz, nos autos do Pedido de Providências CGJ nº 0000092-
95.2017.8.15.1001.
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13/02/2019

Número: 0000092-95.2017.8.15.1001 
 

Classe: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

Órgão julgador: Corregedoria Geral de Justiça 

Última distribuição : 09/02/2017 

Assuntos: Registro de Imóveis 

Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Corregedoria
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

Conselho Nacional de Justiça (REQUERENTE)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

13543
8

30/01/2019 16:11 Parecer Parecer

13578
9

31/01/2019 17:26 Decisão Decisão
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Poder Judiciário da Paraíba
Corregedoria Geral de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000092-95.2017.8.15.1001
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
   
Requerido: Não encontrado
   

  

PARECER

 

           Trata-se  encaminhado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, referentepedido de providências
à decisão extraída do processo nº 0000665-50.2017.2.00.0000 solicitando-se deste órgão censor
manifestação acerca do objeto daquela demanda, qual seja, minuta do Estatuto do Operador Nacional do
Registro de imóveis Eletrônico - ONR, notadamente diante da previsão de que as Corregedorias serão
diretamente interessadas no desenvolvimento e aplicação do sistema.

            Esta Corregedoria emitiu, preliminarmente, posicionamento favorável à supracitada nos termos do
parecer (id. 60065 - Págs. 1/3), e respectiva decisão homologatória (id. 60325 - Pág. 1), que foram
enviados à douta Corregedoria Nacional de Justiça, consoante certidão de id. 60982 - Pág.1.

           Posteriormente, este Órgão Censor se posicionou favoravelmente a criação do ONR, sustentado
pela Corregedoria Nacional, com base na Lei n. 13.465/2017 (id. 89016 - Pág. 1).

           Após a juntada da redação final da minuta do Estatuto da ONR, a Corregedoria Nacional de Justiça
solicitou nova manifestação das Corregedorias sobre o normativo (id. 131190 - Pág. 8).

            Informações da Gerência de Fiscalização Extrajudicial (id. 134748 - Págs. 1/2).

            É o relatório.

          

        Conforme narrado, este pedido de providências, encaminhado pelo Conselho Nacional de Justiça,
visa obter informações desta Corregedoria sobre a redação final da minuta do Estatuto do Operador
Nacional do Registro de imóveis Eletrônico - ONR.

         Ressalte-se, inicialmente, que debruçando-se sobre o texto legislativo em comento, publicamos um
artigo sobre o tema, entendendo pela pertinência e constitucionalidade do ONR, especialmente sob o
prisma do princípio da Supremacia do Interesse Público
(https://jus.com.br/artigos/61635/operador-nacional-do-sistema-de-registro-de-imoveis-eletronico-e-a-atividade-regulatoria-da-corregedoria-nacional-de-justica-uma-nova-realidade-instituida-pela-lei-n-13-465-de-11-de-julho-de-2017),
merecendo destaque dos seguintes trechos abaixo:
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Vê-se que o Operador Nacional de Registro não desempenhará atividades próprias e exclusivas de
registradores, não sendo órgão substituto de cartório de registro imobiliário, muito menos exercerá a
atividade-fim dos respectivos delegatários. A finalidade é propiciar a interconexão das unidades de
registro, buscando a eliminação ou diminuição das assimetrias na prestação desse serviço público
delegado. Entende-se que o ONR não suprimirá o exercício da delegação cartorária e nem assumirá
as atribuições locais das centrais dos serviços eletrônicos compartilhados, já funcionando em diversos
Estados.

A proposta de conferir ao ONR a atribuição de baixar “instruções técnicas” para a operabilidade do
funcionamento uniforme do Sistema não retira o poder de edição de normas técnicas pelo Judiciário
(art.37, Lei 8.935/94), sendo certo que os oficiais de registro continuarão como protagonistas da
delegação constitucional, sem perder o controle dos atos e serviços registrais da serventia.

O Operador Nacional de Registro será constituído como pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, com características distintas das pessoas jurídicas mencionadas no art.44 do Código
Civil18, mais se assemelhando aos serviços sociais autônomos.19

O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico foi criado com a edição da Lei n.º 11.977/2009, não
sendo razoável somente agora se ventilar a ilegalidade desse valioso instrumento de “governança
corporativa” que tem como visão institucional aumentar a eficiência tecnológica dos serviços
cartorários, com redução de custos e prazos, para garantir a segurança da informação e melhorar a
acessibilidade dos serviços pelos cidadãos em geral, contribuindo, inclusive, com órgãos de
investigação criminal e de fiscalização tributária, além de cooperar com o Estado Brasileiro e
entidades privadas no sentido de concretizar uma Governança Fundiária Nacional e de aperfeiçoar o
ambiente de negócios e financiamentos imobiliários.

Por tais considerações, à guisa de conclusão sumária, entende-se que a criação e implantação do
Sistema Nacional de Registro de Imóveis Eletrônico (SREI) e do Operador Nacional de Registro
(ONR), em respeito ao princípio da Supremacia do Interesse Público, possuem amparo constitucional
pela interpretação teleológica a ser dada ao comando do § 4.º do art.103-B20 e 236 da CF/88.

 

               Some-se a estes argumentos o fato que de que a sistemática que vem sendo empregada de criar
centrais nacionais/estaduais constitui um excelente avanço, permitindo a prática de serviço eletrônico por
todos os oficialatos de registro de imóveis brasileiros, trazendo inúmeros benefícios e funcionalidade a
todos os usuários do sistema, a exemplo do que vem ocorrendo com os atos de registro civil da CRC e os
atos notariais da CENSEC.

                   Destarte, salvo melhor juízo, entendo que a minuta apresentada pelo IRIB ao CNJ atende em
linhas gerais à finalidade perseguida de viabilizar a implementação e a operacionalidade do Serviço de
Registro de Imóveis Eletrônico (SREI), contudo mister destacar temática a ser melhor avaliada contida no
art. 6º, a seguir:

 

Art. 6º. O ONR poderá administrar fundos estaduais destinados à compensação, total ou parcial, dos
custos referentes aos atos registrais da Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb-S,
previstos no art. 73, da Lei nº 13.465, de 2017, ou outros fundos que vierem a ser criados para
ressarcimentos de atos gratuitos e complementação da renda mínima das serventias de registro de
imóveis.

Parágrafo único. Para cada fundo deverá ser formado um comitê executivo composto por oficiais de
registro de imóveis da respectiva unidade da Federação, sendo 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes,
não remunerados. Cada fundo ficará vinculado à Diretoria Executiva do ONR, que o coordenará.
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          Pela leitura do texti, o ONR poderá gerir os fundos estaduais destinados à compensação dos custos
referentes aos atos do Reurb-S, contudo revela-se sensível a possibilidade de entidades privadas gerirem
verba de feição pública, especialmente quando não há participação da Corregedoria, notadamente no
aspecto de fiscalização do Poder Judiciário, desrespeitando norma prevista no §1º do art. 236 da CF.

          Portanto, sendo estas as considerações relevantes a esta Corregedoria sobre a matéria discutida, e    
certo do atendimento da solicitação, OPINO no sentido de que seja encaminhada cópia deste parecer à
Corregedoria Nacional de Justiça, ressaltando nossa disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

           Cumpridas as comunicações sugeridas, permaneçam os autos na Gerência de Fiscalização Judicial,
aguardando novas medidas/determinações que, porventura, sejam proferidas pelo CNJ no presente feito.

                       Caso a Corregedoria Nacional comunique o arquivamento do processo originário, arquive-se
também este pedido de providências independente de nova conclusão.

                       É o parecer que, salvo melhor juízo, submeto à apreciação do Exmo. Sr. Desembargador
Corregedor-Geral de Justiça.

 

 

            João Pessoa, datado e assinado eletronicamente.

 

            HERBERT LISBOA - JUIZ CORREGEDOR

Num. 135438 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: José Herbert Luna Lisboa - 30/01/2019 16:11:52
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje-corregedoria/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19013016114954200000000130168
Número do documento: 19013016114954200000000130168

Num. 3551559 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: MIGUEL ANTONIO CUNHA BARRETO MINDELLO FILHO - 13/02/2019 11:36:31
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19021311363103400000003208426
Número do documento: 19021311363103400000003208426



 

Poder Judiciário da Paraíba
Corregedoria Geral de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000092-95.2017.8.15.1001
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
   
Requerido: Não encontrado
   

  

DECISÃO

 

 

Vistos etc.

 

Compulsando os autos, não vislumbro incorreção no parecer retro, razão pela qual o homologo
para que surta seus regulares efeitos.

Cópia do parecer, bem como desta decisão de homologação, servirá de expediente de
cientificação, que deverá ser encaminhado às partes interessadas.

Diligências necessárias.

João Pessoa, datado e assinado eletronicamente.
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Petição anexa.
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Excelentíssimo Senhor Doutor Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto 
Eustáquio Soares Martins. 

Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000 

Requerente: Sergio Jacomino e Outros 

Requerido: Corregedoria Nacional de Justiça 

o INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO IMOBILIÁRIO - IBRADIM, inscrito no 
CNPJ sob o nº 28.666.831/0001-16, com sede na Avenida Paulista nº 726, 17° andar, 
conjunto 1707, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-910, representado pelo seu diretor 
presidente, Olivar Lorena Vitale Junior (atos constitutivos e ata de assembleia geral de 
fundação anexos como documentos 1 e 2), vem, respeitosamente, expor o quanto segue. 

O IBRADIM, fundado em 1°/06/2017, tem como finalidade, dentre outras, a de 
promover o desenvolvimento de estudos técnicos e científicos voltados para o direito 
imobiliário, com atuação em âmbito nacional por meio de suas diretorias estaduais. 

Seus membros são advindos da advocacia, magistratura, tabelionato de notas e 
registros de imóveis, o que atribui ao instituto uma natureza eclética para 
desenvolvimento dos temas que são tratados em suas comissões temáticas. 

Dentre as referidas comissões, há uma que se dedica especificamente ao estudo de 
temas notariais e registrários. E o registro eletrônico é um dos assuntos atualmente 
tratados nesta comissão específica. 

Nesse sentido, sempre respeitosamente, importante salientar que o segmento 
imobiliário também tem experimentado modificações em suas atividades em razão dos 
progressos tecnológicos ocorridos nos últimos anos. A internet noticia, por exemplo, 
incorporadoras que já admitem, nas aquisições de suas unidades imobiliárias, que os 
pagamentos sejam feitos por meio de criptomoedas. 

Ainda, há comercializadoras de imóveis que se valem de vídeos feitos por drones 
com visualizações 3 60° como forma de facilitar as escolhas pelos potenciais adquirentes, 
os quais, em razão de suas exaustivas rotinas aliadas às dificuldades de locomoção das 
grandes cidades, dispõem cada vez menos de tempo para visitas presenciais. A internet 
tem sido um facilitador na escolha do imóvel ideal. 

E o legislador mostrou-se sensível aos avanços tecnológicos ao admitir, no 
conteúdo da Lei Federal nº 11.977/2009, que os serviços de registros públicos 
estabelecidos na Lei Federal nº 6.015/1973, sejam prestados eletronicamente (artigos 37 
a 41). Fora previsto um prazo de 5 (cinco) anos para que os atos registrários fossem 
inseridos no sistema de registro eletrônico. 
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Decorrido o prazo legal, o registro eletrônico ainda não é uma realidade em nosso 
sistema juridico. 

É indiscutível que essa ferramenta representará um enorme avanço na prestação 
dos serviços públicos registrários e, ao final, representará um facilitador para o cidadão 
usuário desses serviços públicos. 

Reafirmando a necessidade de se ver implementado o registro eletrônico em 
âmbito nacional, a Lei Federal nº 13.465/2017, em seu art. 76, previu a criação do Sistema 
de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, o qual deverá, pelo referido texto legal, ser 
implementado e operado nacionalmente pelo Operador Nacional do Sistema de Registro 
Eletrônico de Imóveis (ONR). 

Para se alcançar o objetivo de implementação do sistema de registro eletrônico, 
parece imprescindível que haja um ente com atuação em âmbito nacional, capaz de 
centralizar e de viabilizar a operação do SREI, especialmente no que se refere ao auxílio 
que será necessário prestar às serventias imobiliárias de todo o país, sempre submetido à 
fiscalização do Poder Judiciário a ser realizada por essa Egrégia Corregedoria Nacional 
de Justiça, nos termos do quanto já determina a atual Constituição Federal. 

O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis 
desempenhará um papel fundamental na sistematização das centrais de serviços 
eletrônicos compartilhados que deverão ser criadas em cada um dos Estados da Federação 
e no Distrito Federal, consoante o quanto disciplinado pelo Provimento nº 47, de 
18/06/2015, dessa D. Corregedoria Nacional de Justiça. 

Pelo exposto, o IBRADIM, sempre respeitosamente, considerando que a 
implantação do registro eletrônico no Brasil é uma necessidade dos dias atuais e uma 
realidade que se concretizará muito em breve, por meio desta, manifesta seu expresso 
apoio à criação do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -
ONR, que deverá permanecer sob a fiscalização dessa Corregedoria Nacional de Justiça, 
em consonância com o quanto estabelecido no art. 236 da Constituição Federal. 

Ao ensejo, renovam-se os protestos de elevada estima e consideração. 
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INSTITUTO BRASILEIRO OE DIREITO IMOBILIÁRIO - IBRADIM 
ESTATUTO SOCIAL 

CAPÍTULO! 
O INSTITUTO E SEUS FINS 

Artigo 1!!: O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO IMOBILIÁRIO - IBRADIM, pessoa jurídica de direito privado, doravante denominada simplesmente "IBRADIM" ou "Associação", fundada em 12 de junho de 2017, é uma associação civil sem fins lucrativos nem filiação partidária; de cunho científico, técnico e pedagógico; tem por objeto precípuo a pesquisa, o aperfeiçoamento, a prestação de consultoria incluindo a elaboração de pareceres, a realização de trabalhos pro bono, a celebração de convênios para cooperação acadêmica, a divulgação de trabalhos acadêmicos, a promoção de grupos de estudo, congressos, conferências e cursos, e o permanente debate de temas ligado ao Direito Imobiliário, inclusive com a atuação junto a todas as esferas e órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. 

Artigo 22: No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, com as seguintes finalidades: (i) a contratação de serviços de especialistas, assessores e outros prestadores de serviços para o desenvolvimento de suas atividades; (ii) o desenvolvimento de pesquisas e estudos relativos a temas jurídicos; (iii) a celebração de convênios de cooperação acadêmica com quaisquer entidades públicas e privadas para fins de desenvolvimento das at ividades do IBRADIM; (iv) a prestação de consultoria; (v) a realização de conferências, seminários, congressos, palestras e outros eventos destinados à discussão e divulgação do Direito Imobiliário; (vi) a elaboração, edição, publicação e divulgação de livros, revistas, newsletters, coletâneas e outras obras jurídicas,i - ni'como o desenvolvimento de selo editorial a ser difundido em associação ou não co editoras; (vii) a atuação como amicus curiae em processos judiciais e arbitrais, no asiÍ~ou na exterior; (viii) a elaboração de site para divulgar as atividades do IBRA IM;;:kix~ realização, isoladamente ou em conjunto com outras entidades, de cursos, pref nci,~s ou-ad1stância, de especialização ou atualização; (x) a aquisição e manutenção de ibl5>g'l(.gr especializada e de banco de dados contendo os resu ltados das pesquisas e est dos; (xi) a captação de recursos para a concessão de bolsas de pesquisas na área jurídic · bejv como o desenvolvimento de concursos de monografias e outras atividades de tin.ulas ,~ estímulo da pesquisa jurídica; e (xii) o desenvolvimento de quaisquer outrab ati~idate~ 
rel,do,adas aos fios do •BRADIM. t : r -

rn O 
Parágrafo Único - Para cumprir suàs fina lidades sociais, a Associação se or anizará i~ _i_ tantas unidades quantas se fizerem necessárias, em todo o território naciona , · ·qJii§ funcionarão mediante delegação expressa da matriz, e se regerão pelas disposições contidas neste estatuto e, ainda, por um regimento interno aprovado pela Assembleia ~ 
Geral. f/ 
Artigo 32 : O IBRADIM tem sede e fo ro na cidade de São Paulo. Estado de São Paulo. na Av. ~/ Paulista, 726, 179 Andar, conjunto 1707, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-910, com atuação em todo o territó. rio nacional. podendo operar mediante sub~es, em ca.ráter r-transitório ou permanente, a critério da Diretoria Executiva. , ✓ 

{PT==fEiiJõfKfio7 11- I l J>(. , ,:oc-:::iJ -'f ' v-• . . ':' .... ~.!::.!.::_::§E.J ✓ 
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Artigo 42: A atuação do JBRADIM nos Estados se dará por meio das Diretorias Estaduais. 

Artigo 52 : O IBRADIM regular-se-á pelo presente Estatuto e pelas normas de direito que 
lhe fo rem aplicáveis, tendo personalidade distinta de seus associados. 

Artigo 62 : É vedado ao IBRADI>'l atuar em juízo na defesa de interesses que não sejam 
inerentes aos fins sociais. 

Artigo 72 : O IBRADIM durará por prazo indeterminado. 

Artigo 82 : A Associação se dedicará às suas atividades através de seus administradores e 
associados, e adotará práticas de gestão administrativa, suficientes a coibir a obtenção, de 
forma individual ou coletiva, de beneficias ou vantagens, lícitas ou ilícitas, de qualquer 
forma, em decorrência da participação nos processos decisórios, e suas rendas serão 
integralmente aplicadas em todo o território nacional, na consecução e no 
desenvolvimento de seus objetivos sociais. 

CAPÍTULO II 
PATRIMÔNIO 

Artigo 9 2: O IBRADIM terá seu patrimônio originado das contribuições de seus associados, 
venda de matrículas, mensalidades e patrocínio em eventos e cursos organizados 
diretamente ou em colaboração com outras entidades, honorários de consultoria e 
pareceres, doações, subvenções e legados de entidades públicas, particulares e de pessoas 
físicas. 

Artigo 102 : Toda receita será aplicada para a realização das finalidades precfpuas do 
IBRADIM, sendo vedada qualquer distribuição de dividendos para os associados. Contudo, 
é facultado ao Conselho de Administração a fixação de remuneração para colaboradores 
que efetivamente atuem na gestão executiva, ocupando cargo especifica por este 
Estatuto. r 

~! ~ 
•f ~ -, <-
~~ ~ 

CAPÍTULO Ili 
ASSOCIADOS 

(J 

Artigo 11: Será considerado associado a pessoa física ou jurídica que re,,,lizai; a 1ir 
inscrição junto ao IBRADIM, pagando pontualmente_ as contribuições mensaisrsti~uladas 
nos termos deste Estatuto, _ , ?i O) 

§ úni<•• o Coaselho de Admialstração pode,ã 'º""""· .,;ruitameote, t::.,:l,; notório saber jurídico e caráter ilibado~a condição de membro-honorário d IBlfflDlrf~ . .r-
Artigo 12: Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, in deh'&? 
de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa e, para seu ingresso, o 
interessado deverá preencher ficha de inscrição na secretaria da entidade, que a 
submeterá à Diretoria Executiva e, uma vez aprovada, terá seu nome imediatamente 
lançado no livro de associados, com indicação de seu número de matrícula e categoria à 
qual pertence, devendo o interessado: {i) Apresentar a cédula de identidade; (ii) 
Concordar com o presente estatuto e os princípios nele definidos; (iii) Ter idoneidade 
moral e reputação ilibada; (iv) Assumir o compromisso de honrar pontualmente com as 
contribuições associativas. ✓ 
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Artigo 13: Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocas, nem são eles 
responsáveis pelas obrigações sociais. Os associados e os ocupantes de cargos da 
Administração não respondem, solidária ou subsidiariamente, pelas dívidas do IBRADIM. 

Artigo 14: São direitos do associado: {i) participar das reuniões da Assembleia; (ii) votar 
e ser votado para os cargos eletivos vinculados às Diretorias Estaduais e à Diretoria 
Executiva, desde que esteja em dia com todas suas obrigações associativas; (iii) sugerir às 
Diretorias providências úteis aos interesses do IBRADIM; {iv1 observadas as normas 
regimentais, participar das reuniões e dos respectivos debates das Diretorias Estaduais; 
{v) usufruir, sem finalidade comercial, do produ;to das pesquisas realizadas pelo IBRADIM, 
observadas as normas de utilização fixadas pela administração; (vi) Recorrer à 
Assembleia Geral contra qualquer ato da Diretoria ou do Conselho Fiscal. 

Artigo 15: São deveres do associado: {i) respeitar e cumprir o presente Estatuto, os 
Regulamentos Internos das Diretorias Estaduais, outras normas emanadas dos órgãos do 
IBRADIM, assim como as deliberações da Assembleia; (ii) atender às solicitações de 
contribuições associativas; {iii) prestigiar o IBRADIM e suas iniciativas de caráter 
científico; (iv) não praticar atividades que, por sua natureza, sejam contrárias aos 
objetivos do lBRAD[M; (v) exercer o cargo para o qual for eventualmente eleito, 
respeitando as normas deste Estatuto, dos Regimentos Internos e das demais deliberações 
das Diretorias, do Conselho de Administração e da Assembleia. 

Artigo 16: No caso de infringência dos deveres associativos, o associado ficará sujeito às 
seguintes penalidades: (i) advertência; (ii) suspensão, até o limite de 60 (sessenta) dias; e 
(iii) exclusão. 

Artigo 17: Perde-se a qualidade de associado do IBRADIM: (i) a pedido, por escrito; {ii) 
em razão de decisão proferida pelo Conselho de Administração, por maioria de votos dos 
presentes à reunião que será convocada tendo como ordem do dia a deliberação~·ara destituição da qualidade de associado dos quadros do IBRADIM, em razão de pr ticas 
contrárias às finalidades previstas neste Estatuto e que impliquem em prejuí. o ~ 
IBRADI M, assegurado o contraditório e a ampla defesa; (iii) por decorrência d . nã'ô; 
pagamento de 03 (três) contribuições a que estiver sujeito, mesmo que com vencim ntqi/ 
não subsequentes; e (lv) pelo fal~cimento. :: l ,. 
Artigo 18: O não pagamento de 1 (uma) contribuição acarretará automaticamet' e n~ 
suspensão do direito de usufruir dos benefícios proporcionados pelo IBRADI aj 
associado, bem como do exercício de seu direito de voto. ~ 

~-~ Ê! i Artigo 19: O associado excluído não terá direito à restituição de qualquer anuída 
contribuição paga à entidade, nem de pleitear indenização ou compensação de qu 
natureza seja a que título fo r. 

Artigo 20: O associado excluído por inadimplemento poderá ser readmitido mediante o 
pagamento de seu débito junto à tesouraria da Associação. 

-..) 
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CAPÍTULO IV f( 
ASSEMBLEIA GERAL () 

Artigo 21: A Assembleia Geral dos Associados é órgão deliberativo soberano do IBRADIM , 
e é constituída pelos associados quites com as suas contribuições e em plen gozo de s~us y' 
direitos estatutários. ~ . - ~ 
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• ■ 
IBRADIM 

INSTITLITO ORASILE!RO 
o=. DIREITO IMOelL.IARIO 

Artigo 22: Compete à Assembleia Geral: (i) eleger os membros das Diretorias Estaduais, 
inclusive aqueles que comporão o Conselho de Administração e 

1
0s membros da Diretoria 

Executiva; (li) destituir Diretores; (iii) estabelecer normas para o funcionamento do 
1 BRADIM; (iv) alterar o Estatuto; (v) deliberar sobre a extinção do IBRADIM e destinação 
do seu patrimônio; e (vi) deliberar sobre outros assuntos de interesse da Associação. 

Artigo 23: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos primeiros quatro meses 
do ano e, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor Presidente, com a 
antecedência mínima de 10 (dez) dias, por carta, correio eletrônico, edital publicado no 
site do lBRADIM ou qualquer outro meio válido de comunicação, onde constará: local, dia, 
mês, ano, hora da primeira e segunda chamada, ordem do dia, e o nome de quem a 
convocou; podendo ser convocada, ainda, excepcionalmente, por 1/5 (um quinto) dos 
associados com direito a voto. 

Artigo 24: A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação, com no mínimo 2/3 
(dois terços) dos associados e, em segunda convocação, realizada 30 (trinta) minutos após 
a primeira, com qualquer número de associados presentes, inclusive mediante 
teleconferência ou qualquer outro meio de comunicação eletrônica simultânea, e será 
presidida pelo Diretor Presidente. 

Artigo 25: As decisões da Assembleia Geral serão tomadas pela maioria simples dos 
presentes. As modificações deste estatuto ou a destituição de Diretores dependem da 
aprovação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos presentes em Assembleia Geral 
Extraordinária especialmente convocada para esse fim. 

Artigo 26: A extinção do IBRJ\DIM depende da aprovação de no mínimo 2/3 (dois terços) 
dos presentes em Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada para este . fim. 

1\rtigo 27: Nas decisões da Assembleia, cada associado terá direito a um voto.cem caso 
de empate o Diretor Presidente terá direito ao voto de desempate. 1 

' I) 
~ ~ Artigo 28: O local da Assembleia Geral será, sempre que possível, a sede do. IBRÃDI~ 

podendo, todavia, a reunião se realizar durante congresso organizado pelo Institµto .d,u p~ 
meio de videoconferência ou conferência telefônica. J : - 10.11 

1 o . 
1 1 Artigo 29: As procurações outorgadas pelos associados para representação cm reunião da 

A,;s,mbl, ;, mão Umlt,d,s a 15 (qmm) proru,ações poc ma"daticlo, • delo,ji,ml';, poderes especiais nos casos de eleição e destituição dos D1 retores ou de ai era~o ~') 
Estatuto. i r·· 

"1 o 
-.., CAPÍTULO IV .. ..-

ADMINISTRAÇÃO •-v 
Artigo 30: A administração do IBRADIM é composta dos seguintes órgãos: (i) Conselho 
Administrativo, também chamado Conselho de Administração; (li) Diretorta Executiva, e a 
ela subordinadas a Superintendência, as Comissões e as Coordenações; e (iii) Diretorias 

·o 
r;-1 
1n 
ln.,,_ 
e;) r.> 
)?~ ;e 
! ii ~ 1l 
1.. C) 
f. : , t 

Estaduais. ~ 

~ 
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IBR/\DIM 
INSTITUTO BRASILEIRC 

o=. OIRCITO IMOelUÁRIO 

ConseJho de Administração 

Artigo 31: O Conselho de Administração é composto pelos membros da Diretoria 
Executiva e por mais S (cinco) Diretores Estaduais, eleitos pela Assembleia Geral para 
mandatos de 2 (dois) anos, admitida a reeleição. 

Artigo 32: Compete ao Conselho de Administração: (i) fixar a orientação geral das atividades do JBRADl M; (11) designar membro da Diretoria Executiva, das Diretorias 
Estaduais, das Coordenações ou das Comissões cujo cargo esteja vago por não ter sido eleito pela Assembleia Geral ou em razão de ausência ou renúncia; (iii) aprovação dos 
regimentos internos das Diretorias Estaduais; (iv) fixar o valor das anuidades dos associados e o modo de arrecadação e partilha com as Diretorias Estaduais; (v) deliberar 
sobre todas as matérias que não sejam da competência exclusiva dos demais órgãos. 

Diretoria Executiva 
Artigo 33: A Diretor ia Executiva, vinculada ao Conselho de Administração, é composta por 
1 (um) Diretor Presidente, até S (cinco) Diretores Vice-Presidentes, 1 (um) Diretor Administrativo e 1 (um) Diretor Financeiro, eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 (dois) anos, admitida a reeleição. 

Artigo 34: Compete ao Diretor Presidente: (i) representar o IBRADIM em juízo e fora dele; 
(ii) convocar e presidir as reuniões do Conselho Adminis trativo, da Diretoria Executiva e da Assembleia Gera l; (iii) conferir voto de desempate nas respectivas deliberações; (iv) 
admitir e demitir empregados; (v) indicar o substituto do Superintendente; (vi) assinar 
cheques em conjunto com o Diretor Financeiro; (vii) assinar, em conjunto com o Diretor 
Administrativo, contratos, procurações e demais documentos onde o IBRADlM seja parte ou nos quais intervenha. 

Artigo 35: Compete aos Diretores Vice-Presidentes, em conjunto ou separadamente: (i) 
auxiliar o Presidente no desempenho de suas funções, substituindo-o em sua ªF·o.da ou impedimento; (ii) coordenar e articular as Comisse)es e Coordenações; (iii) p omover a articulação e o desenvolvimento das Dir etorias Estaduais. -i, 1 

'.lJ '-l 
~ ( ·:i Artigo 36: Compete ao Diretor Administrativo: (!) coordenar as ttiviil\ad~ administrat ivas, emitindo Ordens Executivas para di~ciplinar o funcionamento nter.fio ão JBRADIM; (ii) responsabilizar-se pelos livros e arquivos da entidade, org<li izand?QJ7 mantendo os registros do IBRADl'.1-1; (iii) assinar, em conjunto com o Diretor ~residente, 

contratos, procurações. e demais documentos erp que o IBRADIM seja parte ou inte~ i:!nha. -, 1 3 m 
Artigo 37: Compete ao Diretor Fin; riceiro: (1) responsabilizar-se pelos rece im~tosCJ> pagamentos, assinando cheques em conjunto com o Diretor Presidente, e maj§:enef~ regulares as contas do IBRADIM; (i!) pr estar contas, anualmente, à Diretoria E cutl:va, ~ balanço financeiro da entidade. · 1'0 

Artigo 38: A Diretoria Executiva orientará os seguintes órgãos, definindo a sua f ' composição e divisão: (i) Superintendência; (ii) Coordenações; e (iii) Comissões. o 
§ Único: A Diretoria Executiva poderá instituir comitês especiais ou remanejar a 1 composição, dMsão e/ ou fuoção das Comi,,;,. • CoocdmçOes. ~ 

~~ 142 TABELIÃO. VAMPRÉ 

~~ 
w ·iampre.com.br 

RUAANTOIII 81CUDO, 64 - PINHEIROS 
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IBR/\DIM 
INSTITUTO 8::tASILEIRO 

DE 0l~EITO IMOBlllARIC 

Artigo 39: A Superintendência é composta de um Superintendente, responsável por dar suporte operacional à Diretoria Executiva, e a quem compete: (i) executar as decisões da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; (ii) operacionalizar a convocação e participar das reuniões dos referidos órgãos; e (iii) elaborar e coordenar projetos e atividades administrativas, comerciais e financeiras do IBRADIM. 

Artigo 40: As Coordenações r espondem pela organização dis atividades acadêmicas (publicações, pesquisa, cursos e eventos) e institucionais, tendo atuação conjunta com as Comissões e estando assim divididas: (I} Coordenação de Publicações e Pesquisa; (ii} Coordenação de Curso e Eventos; e (iii} Coord~nação de Relações Institucionais e Internacionais. 

Artigo 41: As Comissões respondem pela consecução de atividades nos ramos específicos a que se referem, tendo atuação conjunta com as Coordenações. 

Djretorjas Estaduais 

Artigo 42: As Diretorias Estaduais são subordinadas ao Conselho de Administração, sendo dirigidas por um Diretor Estadual. eleito em Assembleia Geral para mandato de 2 (dois) anos. admitida a reeleição. 

Artigo 43: Cada Diretoria Estadual possuirá seu próprio Regimento Interno, elaborado e aprovado de acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho de Administração, observando-se a peculiaridade de cada Estado. 

Artigo 44: Compete às Diretorias Estaduais: (i) promover, divulgar e representar o IBRADJM em seu Estado, de forma articulada com um ou mais Diretores Vice Presidentes e, se houver, com o Diretor da respectiva região; (ii) fornecer às Coordenações, quando solicitado, decisões, jurisprudência, material doutrinário e artigos para as publicações regulares e eventuais do IBRADIM; (iii) em seu Estado, organizar atividades e promover eventos no interesse do IBRADIM; e (iv) apresentar ao Conselho de Admi!JistrFação, anualmente, relatório das atividades desenvolvidas e eventos realizados, 4e forma documentada. · / . ., ' :o ...... _, 
u e,__ Artigo 45: As chapas para a _eleição da Diretoria Executiva e Diretorias Estaduals cq'0 ov;:;_sem cargo no Conselho de Administração deverão apresentar suas candidacliras,:, p~i:; escrito, por meio de carta, fac-símile ou-mensagem eletrônica, comprovadament~ entr-egál!jJ à Superintendência com, no mínimo, 2 (duas) hõrâs de antecedência do horárif pr;?isto para a realização da Assembleia. 1 ~

0

r• e:, 
~) (TI § Único: Encerrado o prazo para a apresentação de candidaturas, a Sec' etaí:ia dê'lnstituto deverá divu lgar a todos os associados a lista completa dos candidat se él\ap.is:> candidatas à Diretoria Executiva com, no mínimo, 1 (uma) hora de antec dência df"' horário previsto para a realização da Assembleia. f v 

Artigo 46: É vedado aos Diretores: (i) praticar ato de liberalidade às custas do IBRADIM; J (ii) sem prévia autorização da Assembleia Geral ou da respectiva Diretoria, tomar por empréstimo recursos ou bens do IBRADIM, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; e (iii) receber de , 

'!rl'WTABEUÃO DE IIOm5-VAMPRE 
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IBR/\DIM 

INSTITUTO BRASILE RO 
OE OIR~1TO J.V OBJLIÁRIO 

terceiros ou da Associação, sem autorização estatutária ou da Assembleia Geral, qualquer 
modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. 

Perda do mandato 

Artigo 47: A perda da qualidade de membro da Diretoria Executiva, Estadual ou do 
Conselho de Administração será determinada pela Assembleia Geral, sendo admissível 
somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, quando 
ficar comprovado: (i) Malversação ou dilapidação do património social; (ii) Grave violação 
deste estatuto; (iii) Abandono do cargo, assim considerada a ausência não justificada em 
03 (três) reuniões ordinárias consecutivas. sem expressa comunicação dos motivos da 
ausência, à secretaria da Associação; (iv) Aceitação de cargo ou função incompatível com o 
exercício do cargo que exerce na Associação; (v)Conduta duvidosa. 

§ Primeiro - Definida a justa causa, o diretor ou conselheiro será comunicado, através 
de notificação extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa 
prévia à Diretoria Executiva, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da 
comunicação; 

§ Segundo- Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 
independentemente da apresentação de defesa, a representação será submetida à 
Assembleia Geral Extraordinária, e somente será efetivada mediante a aprovação de no 
mínimo 2/3 (dois terços) dos presentes. A assembleia de que trata esse artigo será 
convocada em primeira chamada com a maioria absoluta dos associados e em segunda 
chamada, uma hora após a primeira, com qualquer número de associados, onde será 
garantido o amplo direito de defesa. 

Remuneração 

Artigo 48: Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não perceberão 
nenhum tipo de remuneração, de qualquer espécie ou natureza, pelas atividades exercidas 
na Associação. r~---- f 

CAPÍTULO VI - DA DISSOLUÇÃO I li ._:, ~ ' 
i '·) '--· V1 1 Artigo 49: A Associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constiltadã a ~ ~~ ';; ' impossibilidade de sua sobrevivência, face à impossibilidade da manutenção ~e ~(u521>n ' ' · . ..,. 

__ t-1 ..... u.a, ;; ·, .r1:i objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatutárias ou, ainna, por , c1 carência de recursos financeiros e humanos, mediante deliberação de Assemblej.a G:11ra1 , 
Extraordinária, especialmente convocada para este fim. composta de as ' oci,fjos 0) ;~: ·:r.;!{ 
contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar s m zPto O) t~ J{. concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes. A assembleia de que trata esse a ·goierá4""- ► convocada em primeira chamada com a maioria absoluta dos associados e em egl'lhdaC> tn 
chamada, uma hora após a primeira, com qualquer número de associados. ·' .r- j 

t\.) ri:---1 
§ Único - Em caso de dissolução social da Associação, liquidado o passivo, os bens tfr remanescentes, serão destinados para outra entidade assistencial congênere, com 
personalidade jurídica comprovada, sede e atividade preponderante nesta capital e 
devidamente registrada nos órgãos públicos competentes. f 

~!!~~ci,~ r 
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IBR/\DIM 
INS-ITUTO BR, S ILEIRO 

~ DE DIRE ITO l\,fQB IUA.~JP 

CAPITULO VI - EXERCICIO SOCIAL 

Artigo 50: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando será 
levantado o balanço anual. ocasião em que a Assembleia Geral decidirá a respeito dos 
modos de reaplicação dos 1·ecursos nas atividades do IBRADIM. 

, 1 -

CAPITULO VII DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITO RIAS 

Artigo 51: Admitir-se-á a cumulação de mais de um cargo por uma mesma pessoa sempre 
que necessário para evitar vacância. 

Artigo 52: A Assembleia de Fundação do IBRADIM elegerá uma Administração Provisória, 
a qual realizará, nos doze meses subsequentes, uma nova assembleia para a escolha da 
nova Administração. Até que isso ocorra o IBRADTM poderá ser representado pelos 
membros eleitos na Assembleia Geral de Fundação. 

~WTABB.IÃO OE ,tOTAS·VANPR~ 
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INSTITUTO BRASILEIRO 

OE OJREJTO IMOBIUÁ~IO 

Ata de Assembleia Geral de Fundação do 
Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário - IBRADIM 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezessete (lg /06/2017), na Av. Paulista, 726, 172 

Andar, conjunto 1707, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-910 reuniram-se na qualidade de 
fundadores os senhores: (1) ANDRÉ ABELHA DUTRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 
OAB/RJ sob o nº 104.578, portador do RG de n 2 102378399 lFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o 
n 2 071.701.367-75, com escritório na Av. Franklin Roosevelt, 115, 4º andar, Centro, Rio de 
Janeiro - RJ, CEP 20021-120; (2) BERNARDO AMORIM CHEZZI, brasileiro, solteiro, advogado, 

• inscrito na OAB/BA sob o nº 28.565, portador do RG de nº 950390585 SSP/BA e inscrito no 
CPF /MF sob o nº 024.562.565-81, com escritório na Rua Coronel Almerindo Rehem, 126, sala 
707 /708, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41820-768; (3) MELHIM NAMEM 
CHALHUB, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 3.141, portador do RG de 
nº 497412 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 082.830.877-20, com escritório na Rua XV de 
Novembro, 106, conj. 401, Centro, Niterói - Rf, CEP 24020-125; e (4) OLIVAR LORENA VITALE 
JUNIOR, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº 155.191, portador do RG de 
nº 249383068 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o ng 276.393.898-10, com escritório na Rua 
Inácio Pedroso, 211, Jardim Guedala, São Paulo-SP, CEP 05612-050, que assinam a lista de 
presença anexa e também são qualificados em relação anexa, tendo por finalidade: única e 
exclusiva, fundar uma associação de direito privado, sem fins econômicos, sem cunho político ou 
partidário. 

Para presidir os trabalhos, foi indicado, por aclamação, o Dr. Bernardo Amorim Chezzi, que 
escolheu a mim, Dr. André Abelha Dutra, para secretariá-lo. Os presentes enfatizaram a 
necessidade de se constituir uma associação de cunho científico, técnico e pedagr,.. ;-que tem 
por objeto precípuo a pesquisa, o aperfeiçoamento, a prestação de consultorf i~cluin10 a 
elaboração de pareceres, a realização de trabalhos pro bono, a celebraçã_o de c nv~ios-rutra;& 
cooperação acadêmica, a divulgação de trabalhos acadêmicos, a promoção de gru os éi1 esWo, tfl 1;-, 

congressos, conferências e cursos, e o permanente debate de temas ligado ao Direi :o l~~biltrrio,t; .;~~; 
inclusive com a atuação junto a todas as esferas e órgãos dos governos feder. , e~~cml:llil' e;;, ~~ii 
municipais. ·· ;11 L :::1 
Em seguida, os presentes aprovaram por unanimidade a denomina~ão social e o e : . e rio párà a ~r~~ 1 
instalação da sede da entidade, já previamente discutidos: Instituto Brasilei o . ~ Diffito {, ..... 
Imobiliário - IBRADIM, com sede e foro na Av. Paulista, 726, 17ª Andar, conjun ó ~7; ~a.~ ! 
Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-910. . i . · .~ t 

.. r ,J __,...! 
Os presentes também aprovaram por unanimidade o est~tuto social, previamente discutido, que 
segue em anexo, como parte inseparável da presente ata, para todos os fins de direito, ficando, 
portanto, definitivamente constituída a associação. 

Em ato cont ínuo, o Sr. Presidente deu início ao processo eletivo, visando a compor os cargos da 
Diretoria Administrativa Provisória, apresentando à assembleia os candidatos anteriormente 
inscritos, submetendo-os à votação. Após a contagem dos votos, presenciada por todos, ficou a 
Diretoria ·Administrativa Provisória composta da seguinte forma: (1) Olivar Lorena Vitale 
Junior, acima qualificado, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) Bernardo Amorim.Chezzi, f 
acima qualificado, que cumulará, como permit.id···o pelo Art. 51 d o Estatu~o, os c gos de Diretor r 
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INSTITUTO BRASILEIRO 
DE DIREITO IMOBILIÁRIO 

ice-Presidente e Presidente das Coordenações ' de Publicação e Pesquisa e Relações 
Institucionais e Internacionais beni como da Coordenação de Curso e Eventos; (iii) André 
Abelha Outra, acima qualificado, que cumulará, como permitido pelo Art. 51 do Estatuto, os 
cargos de Diretor Vice-Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, 
Superintendente e todas as Diretorias Estaduais. 

Os membros ora eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a 
administração do IBRADIM, por lei especial. ou em virtude de condenação, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, ou sob pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, ou em crime fal imentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou em crime contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra as normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. 

E, por fim, o sr. Presidente dá posse aos eleitos, para a gestão de 12 meses, cujo mandato durará 
até a próxima Assembleia Geral. a ser realizada em até 12 (doze) meses para eleger a nova 
Administração, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de 
manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a presente Assembleia Geral, determinando a mim, que servi como secretário, que 
lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir 
os efeitos jurídicos necessários. A presente segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente e por 
todos os eleitos, como sinal de sua aprovação. 

São Paulo, 1 2 de junho de 2017. 

Presidente da Ass 
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Conselho Nacional de Justiça 

 

 
 

DESPACHO  
  

Cuida-se de pedido de providências instaurado pelo INSTITUTO DE

REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL em desfavor da Corregedoria Nacional de

Justiça. 

Discute-se nos autos a criação do Estatuto do Operador Nacional do

Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

A Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR e o

Instituto de Registro Imobiliários do Brasil – IRIB apresentaram minuta final do

referido estatuto (Id. 2299209). 

Instadas a manifestar-se, as Corregedorias-Gerais de Justiça dos

Estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pará, Espírito

Santo, Alagoas, Amapá, Roraima, Bahia opinaram de forma favorável à aprovação

do estatuto. 

As Corregedorias-Gerais de Justiça do Distrito Federal e dos Estados do

Acre, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Tocantins, Minas Gerais,

Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul e Goiás manifestaram-

se desfavoráveis ou sugeriram alterações na minuta. 

As Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados do Rio Grande do

Norte, Maranhão, Ceará e Rondônia requerem a prorrogação do prazo para

manifestação. 

Por fim, a Corregedoria-Geral do Estado da Paraíba sustenta que emitiu

posicionamento favorável à versão preliminar do Estatuto da ONR, todavia a

redação final não foi juntada aos autos. 

É, no essencial, o relatório. 

Diante da complexidade e importância institucional da matéria tratada

nestes autos, entendo necessária a participação efetiva de todas as Corregedorias-

Gerais de Justiça.

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
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 Ante o exposto, defiro a dilação do prazo por 30 dias para que as

Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte,

Maranhão, Ceará e Rondônia manifestem-se sobre a redação final do Estatuto da

ONR, esclarecendo que o inteiro teor da minuta final se encontra juntado aos autos

na petição apresentada sob o Id. 2299209. 

Decorrido o prazo sem resposta, retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. 

Brasília, 10 de dezembro de 2018. 
  

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
Corregedor Nacional de Justiça 

 S18/Z07/S22/Z11.  
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Conselho Nacional de Justiça 

 

 
 

DESPACHO  
  

Cuida-se de pedido de providências instaurado pelo INSTITUTO DE

REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL em desfavor da Corregedoria Nacional de

Justiça. 

Discute-se nos autos a criação do Estatuto do Operador Nacional do

Sistema de Registro Eletrônico – ONR. 

A Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR e o

Instituto de Registro Imobiliários do Brasil – IRIB apresentaram minuta final do

referido estatuto (Id. 2299209). 

Instadas a manifestar-se, as Corregedorias-Gerais de Justiça dos

Estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pará, Espírito

Santo, Alagoas, Amapá, Roraima, Bahia opinaram de forma favorável à aprovação

do estatuto. 

As Corregedorias-Gerais de Justiça do Distrito Federal e dos Estados do

Acre, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Tocantins, Minas Gerais,

Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul e Goiás manifestaram-

se desfavoráveis ou sugeriram alterações na minuta. 

As Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados do Rio Grande do

Norte, Maranhão, Ceará e Rondônia requerem a prorrogação do prazo para

manifestação. 

Por fim, a Corregedoria-Geral do Estado da Paraíba sustenta que emitiu

posicionamento favorável à versão preliminar do Estatuto da ONR, todavia a

redação final não foi juntada aos autos. 

É, no essencial, o relatório. 

Diante da complexidade e importância institucional da matéria tratada

nestes autos, entendo necessária a participação efetiva de todas as Corregedorias-

Gerais de Justiça.

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
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 Ante o exposto, defiro a dilação do prazo por 30 dias para que as

Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte,

Maranhão, Ceará e Rondônia manifestem-se sobre a redação final do Estatuto da

ONR, esclarecendo que o inteiro teor da minuta final se encontra juntado aos autos

na petição apresentada sob o Id. 2299209. 

Decorrido o prazo sem resposta, retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. 

Brasília, 10 de dezembro de 2018. 
  

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
Corregedor Nacional de Justiça 
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AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA
Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SÉRGIO JACOMINO E OUTROS
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA –
ABECIP, com sede à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.485, Torre Norte, 13º andar, em São Paulo
(SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.781.436/0001-14, representada por seu Presidente, Sr.
Gilberto Duarte de Abreu Filho, ao final assinado, vem a V. Excia. e nos autos acima referidos
para aduzir o que segue:
A ABECIP, fundada em 19.08.1967, é a entidade que congrega as entidades que operam o
crédito imobiliário, tendo como associados bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário,
companhias hipotecárias, companhias securitizadoras e a Caixa Econômica Federal - CEF.
Desde a criação do Sistema Financeiro da Habitação – SFH através da Lei nº 4.380/64, do
Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, através da Lei nº 9.514/97, bem como dos demais
programas habitacionais geridos pela CEF e fundeados com recursos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS, em especial o “Minha Casa Minha Vida”, tem sido de fundamental
valia a utilização de instrumentos particulares que formalizam a aquisição do imóvel, a concessão
do financiamento e a garantia real perante os Registros Imobiliários.
Nesse contexto, não menos fundamental nesse período foi a atuação dos Registradores
Imobiliários para conferir a indispensável segurança jurídica aos milhões de atos de aquisição e
constituição de garantias que lhes foram fisicamente confiados.
Face ao inexorável avanço tecnológico, seria até natural que em determinado momento a lei
instituísse o registro imobiliário eletrônico como o fez a Lei nº 11.977/2009 através de seus art. 37
ao 41, prevendo prazo de cinco anos para implementá-lo, o que evidencia o desafio que esse
avanço haveria de enfrentar.
Ultrapassado esse prazo sem que o registro eletrônico seja uma realidade nacional, nova ordem
legal se fez necessária para avançar em tal direção. Em boa hora o art. 76 da Lei nº 13.465 de
11.07.2017 cuidou de prever a criação do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico
de Imóveis– ONR, destinado a implementar e operar o registro imobiliário eletrônico em âmbito
nacional.
De fato, fundamental que haja um ente nacional para atuar como órgão centralizador desse
Sistema ao qual estarão vinculadas todas as serventias imobiliárias do País para atuar com
autonomia, porém regulado e fiscalizado pelo Poder Público, através dessa D. Corregedoria.
Inclusive, esta Associação permitiu-se anteriormente sugerir a criação desse órgão centralizador
quando da audiência pública aberta pelo E. Conselho Nacional e Justiça para a operacionalização
do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
A partir das diretrizes gerais estabelecidas pelo Provimento nº 47 de 18.06.2015 da Corregedoria
desse E. Conselho, as Corregedorias Gerais de Justiça no âmbito estadual deveriam normatizar o
registro eletrônico visando a criação de centrais locais de serviços eletrônicos compartilhados. A
necessidade dessas centrais atuarem de forma coordenada entre si de modo a viabilizar o acesso
ao tráfego eletrônico e a prestação de serviços em âmbito nacional (§ 5º do art. 3º do citado
Provimento) traduz e evidencia a importância de um ente nacional que atue para que se obtenha
a coordenação prevista.
Assim, a criação do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis– ONR é
medida fundamental e decisiva para que o registro eletrônico em âmbito nacional venha a ser
uma realidade e, assim, contribuir para conferir maior segurança jurídica e agilidade na
formalização dos negócios imobiliários.
Diante da irreversibilidade da plena implantação do registro imobiliário eletrônico, esta Associação
vem manifestar seu irrestrito apoio à criação do ONR que, além de essencial, tem respaldo
constitucional (art. 236 da C.F.), a exemplo dos serviços notariais e de registro, que são exercidos
em caráter privado, por delegação do Poder Público.
Nestes termos, requerendo a juntada desta aos referidos autos.
P. Deferimento.
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São Paulo, 07 de agosto de 2018.
Gilberto Duarte de Abreu Filho
Presidente
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A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E 
POUPANÇA – ABECIP, com sede à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.485, Torre Norte, 13º 
andar, em São Paulo (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.781.436/0001-14, 
representada por seu Presidente, Sr. Gilberto Duarte de Abreu Filho, ao final assinado, 
vem a V. Excia. e nos autos acima referidos para aduzir o que segue: 

 
A ABECIP, fundada em 19.08.1967, é a entidade que congrega as entidades que 

operam o crédito imobiliário, tendo como associados bancos múltiplos com carteira de 
crédito imobiliário, companhias hipotecárias, companhias securitizadoras e a Caixa 
Econômica Federal - CEF.   
 

Desde a criação do Sistema Financeiro da Habitação – SFH através da Lei nº 
4.380/64, do Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, através da Lei nº 9.514/97, bem como 
dos demais programas habitacionais geridos pela CEF e fundeados com recursos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em especial o “Minha Casa Minha 
Vida”, tem sido de fundamental valia a utilização de instrumentos particulares que 
formalizam a aquisição do imóvel, a concessão do financiamento e a garantia real perante 
os Registros Imobiliários. 

 
Nesse contexto, não menos fundamental nesse período foi a atuação dos 

Registradores Imobiliários para conferir a indispensável segurança jurídica aos milhões de 
atos de aquisição e constituição de garantias que lhes foram fisicamente confiados. 
 

Face ao inexorável avanço tecnológico, seria até natural que em determinado 
momento a lei instituísse o registro imobiliário eletrônico como o fez a Lei nº 11.977/2009 
através de seus art. 37 ao 41, prevendo prazo de cinco anos para implementá-lo, o que 
evidencia o desafio que esse avanço haveria de enfrentar. 
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ABECIP 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES 
DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 13º andar – Torre Norte 

T: 55 11 3286-4855  F: 55 11 3816-2785  CEP: 01452-002 

Jardim Paulistano – SP – www.abecip.org.br 
 

Ultrapassado esse prazo sem que o registro eletrônico seja uma realidade 
nacional, nova ordem legal se fez necessária para avançar em tal direção. Em boa hora o 
art. 76 da Lei nº 13.465 de 11.07.2017 cuidou de prever a criação do Operador Nacional 
do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis– ONR, destinado a implementar e operar o 
registro imobiliário eletrônico em âmbito nacional. 

 
De fato, fundamental que haja um ente nacional para atuar como órgão 

centralizador desse Sistema ao qual estarão vinculadas todas as serventias imobiliárias 
do País para atuar com autonomia, porém regulado e fiscalizado pelo Poder Público, 
através dessa D. Corregedoria. Inclusive, esta Associação permitiu-se anteriormente 
sugerir a criação desse órgão centralizador quando da audiência pública aberta pelo E. 
Conselho Nacional e Justiça para a operacionalização do Sistema de Registro Eletrônico 
de Imóveis – SREI. 

 
A partir das diretrizes gerais estabelecidas pelo Provimento nº 47 de 18.06.2015 da 

Corregedoria desse E. Conselho, as Corregedorias Gerais de Justiça no âmbito estadual 
deveriam normatizar o registro eletrônico visando a criação de centrais locais de serviços 
eletrônicos compartilhados. A necessidade dessas centrais atuarem de forma coordenada 
entre si de modo a viabilizar o acesso ao tráfego eletrônico e a prestação de serviços em 
âmbito nacional (§ 5º do art. 3º do citado Provimento) traduz e evidencia a importância de 
um ente nacional que atue para que se obtenha a coordenação prevista. 

 
Assim, a criação do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis– ONR é medida fundamental e decisiva para que o registro eletrônico em âmbito 
nacional venha a ser uma realidade e, assim, contribuir para conferir maior segurança 
jurídica e agilidade na formalização dos negócios imobiliários. 

  
Diante da irreversibilidade da plena implantação do registro imobiliário eletrônico, 

esta Associação vem manifestar seu irrestrito apoio à criação do ONR que, além de 
essencial, tem respaldo constitucional (art. 236 da C.F.), a exemplo dos serviços notariais 
e de registro, que são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. 
 

Nestes termos, requerendo a juntada desta aos referidos autos. 
 

P. Deferimento. 
 

São Paulo, 07 de agosto de 2018. 
 
 
 

Gilberto Duarte de Abreu Filho 
Presidente 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 

PROCESSO Nº: T J-CNJ-2017 /06612 
REQUERENTE: BEL. MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 
INTERESSADO: SERGIO JACOMINO E OUTROS 
ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos 

PRONUNCIAMENTO 

O presente expediente refere-se ao Pedido de Providências 
(0000665-50.2017.2.00.0000) formulado pelo Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil. O Solicitante apresenta minuta do Estatuto do 
Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônicos - ONR e, de acordo 
com sugestão, o IRIB gerenciará o SREI - Sistema de registro de imóveis 
eletrônicos no País. 

Tal propositura realizada pelo IRIB para gerenciamento do ONR, 
está acompanhada de considerações registradas no parecer 
jurídico elaborado pelo professor Celso Campilongo (às págs. 
49/61) que, resumidamente, diferencia a atuação do operador em 
distinção àquela desempenhada pelo delegatário dizendo que "o 
Poder Público delegado diz respeito à atividade-fim dos serviços registrais 
e notariais. Naquilo que diga respeito à função jurídica e formal de garantia 
da certeza, segurança e fé pública dos atos lavrados ou registrados, os 
delegados provados desses serviços estão atrelados ao princípio da mais 
estreita e rigorosa legalidade. 

Não é assim com relação ao modo de gestão interna dos serviços, nas 
relações externas entre as serventias ou na organização de serviços 
nacionais que instrumentalizem os mecanismos necessarios ao 
cumprimento mais célere, integrado, moderno, transparente e eficiente dos 
serviços registrais ou notariais. 

As atividades-meio dos serviços registrais e notariais 
(organização econômica interna dos ofícios extrajudiciais e 
relações externas, cooperativas e sistêmicas do conjunto das 
serventias) não se confundem com as técnicas de gestão 
administrativa e jurídica das atividades-fim das delegações. As atividades
meio podem ser objeto de tratamento legislativo, regulatório e de 
fiscalização, mas sem os princípios do regime de Direito Público das 
atividades-fim." 

5ª Avenida do CAB, nº 560, Salvador, Bahia, CEP: 41745-971 -Tel: (71) 3372-5686 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Destaque-se a conclusão do professor ao enaltecer o caráter de direito privado 
àquele responsável pela gestão do Sistema de Registro Eletrônico, sugerido 
através do chamado Operador Nacional, proposto pelo IRIB enquanto entidade 
de direito privado. 

Outrossim, o T JBA através do Provimento Conjunto nº CGJ/CCl-07/2016, 
autorizou a adesão à Central Eletrônica de Registro de Imóveis do 
Estado de Minas Gerais, criada e mantida pelo Colégio Registrai 
Imobiliário de Minas Gerais - CORI-MG para operacionalização do SREI 
- Sistema de registro de imóveis eletrônicos no País. 

Esse fato balizou o entendimento do Exmo Sr. Desembargador Geral da 
Justiça, à época, ensejando comunicação ao Exmo. Ministro João Otávio 
de Noronha, Corregedor Geral de Justiça, dando-se o consequente 
arquivamento do pleito, por atendimento de sua finalidade, conforme 
publicação disponibilizada no DJE nº 1919 de 07 de junho de 2017. 

Em 27/11/2017, os autos foram desarquivados em face da juntada de 
despacho do Conselho Nacional de Justiça, dispondo que:" Com a 
apresentação da minuta final do Estatuto da ONR pelas associações 
interessadas, é necessária a manifestação das Corregedorias-Gerais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, a fim de apresentarem 
sugestões/aquiescência, conferindo maior legitimação ao ato constitutivo em 
apreço ... " 

É o breve relatório. 

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, através do Provimento 
Conjunto nº CGJ/CCI - 07/2016, autorizou a adesão do Estado da Bahia 
à Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de Minas Gerais, criada 
e mantida pelo Colégio Registrai Imobiliário de Minas Gerais - CORI-MG para 
operacionalização do SREI - Sistema de registro de imóveis eletrônicos no País. 

Estando regulamentada a matéria com a efetiva adesão pela Proposta do Colégio 
Registrai Imobiliário de Minas Gerais - CORI-MG para operacionalização do SREI 
- Sistema de registro de imóveis eletrônicos no País, foi opinado e acolhido pela 
Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia, o desinteresse pela proposta 
do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB. 

Ocorre que a MP n. 759/2016 traz novas condicionantes, inclusive a 
que aponta o IRIB como o responsável pela constituição e gestão do 
Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. Esta 
é a razão da reflexão ditada pelas seguintes premissas: 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

1) previsão legal estabelecendo o Sistema de Registro Eletrônico, contida 
na Lei n. 11.977/2009; 

2) a implementação do SREI se dará através do ONR, conforme previsto 
nos parágrafos do art. 54, da MP n. 759/2016; 

3) fica o IRIB autorizado a constituir o ONR e elaborar o seu estatuto, 
submetendo-o ao crivo do CNJ, conforme o§ 3°, art. 54, da referido MP; 

4) Cabe à Corregedoria Nacional exercer a função de agente regulador do 
ONR e zelar pelo cumprimento do seu estatuto. (§ 4°. art. 54, da MP). 

Ante o exposto,OPINO pelo acolhimento do Estatuto do Operador Nacional do 
Sistema de Registro Eletrônico - ONR (ld 2299209), por absoluto interesse em 
agir de acordo com o amplamente esposado no presente expediente. 

Registre-se que, uma vez acolhido o referido estatudo, sugere-se a revisão do 
convênio firmado pelo Egrégio T JBA com o CORI, dado o protagonismo do IRIB 
enquanto gestor do ONR, em face de possível incompatibilidade gerencial futura. 

Encaminhe-se os presentes autos à Excelentíssima Senhora Desembargadora 
Corregedora Geral de Justiça, Doutora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar 
Santos. 

Cumpra-se 

Em 18/07/2018 

MOACIR REIS FERNANDES FILHO 
JUIZ ASSESSOR ESPECIAL - CGJ 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 

PROCESSO Nº: T J-CNJ-2017 /06612 

REQUERENTE: BEL. MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 

INTERESSADO: SERGIO JACOMINO E OUTROS 

ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos 

DECISÃO 

Acolho o pronunciamento do M. M. Juiz Assessor Especial da Corregedoria, Bel. 
Moacir Reis Fernandes Filho, adotando como razões de decidir a motivação ali 
exposta, para anuir com o Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro 
Eletrônico - ONR (ld 2299209). 

Registro que, uma vez acolhido o referido estatuto, haverá de ser feita revisão do 
convênio firmado pelo Egrégio T JBA com o CORI, dado o protagonismo do IRIB 
enquanto gestor do ONR, em face de possível incompatibilidade gerencial futura. 

Encaminhem-se as informações ao Ministro João Otávio de Noronha, Corregedor 
Nacional de Justiça. 

Publique-se. 

Após, arquive-se. 

Em 20/07/2018 

LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS 
CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA 

5ª Avenida do CAB, nº 560, Salvador, Bahia, CEP: 41745-971 -Tel: (71) 3372-5686 

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, autorizado por: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR 
SANTOS. 
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Processo nº: 0000665-50.2017.2.00.0000
 
 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP, já

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de

Vossa Excelência, com fundamento no art. 77, V, do Código de Processo Civil, informar

mudança de endereço profissional de seus procuradores
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, 

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

 

 

 

 

 

Processo nº: 0000665-50.2017.2.00.0000 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE 

SÃO PAULO - ARISP, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 77, V, do 

Código de Processo Civil, informar mudança de endereço profissional de seus 

procuradores, que passaram a desenvolver suas atividades na Alameda Santos, 200, 2º 

andar, Sala 209, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01418-000 e no Setor Comercial 

Sul, Quadra 09, Bloco C, Torre C, Salas 1001-1003, Ed. Parque Cidade Corporate, 

Brasília/DF, CEP 70308-200. 

 

Na oportunidade, apresentam-se protestos de estima e consideração. 

 

 

São Paulo, 5 de junho de 2018. 

 

 

BETO VASCONCELOS 

OAB/SP nº 172.687 

MARINA LACERDA E SILVA 

OAB/DF nº 43.926 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, MINISTRO JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA
A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP, já devidamente qualificada,
vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e requerer o que se segue.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, 

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº: 0000665-50.2017.2.00.0000 

 

 

 

 

 

A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP, 

já devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e 

requerer o que se segue.  

 

No sentido da manifestação apresentada em 06 de abril do corrente ano, 

que destacou a inconstitucionalidade do art. 76 da Lei n. 13.465/2017, bem como 

revelou a sensibilidade do tema em pauta no presente processo, pede e espera a ARISP 

que: 

 

1. Seja ouvida por esta E. Corregedoria para discussão formal e 

material, a respeito da ordem jurídica do ONR, bem como sobre os 

objetivos estruturais da entidade e, por fim, sobre os estatutos 

propostos para tornar efetiva a existência da proposta entidade; 

Este documento foi assinado digitalmente por Beto Ferreira Martins Vasconcelos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E3AC-F903-516C-4990.
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2. Ratificar o pedido de promover uma ampla e aberta discussão formal 

e material sobre os objetivos, rumos, destinos e estrutura societária e 

jurídica da entidade, destacando, ademais, as expectativas dos atores 

envolvidos a respeito da futura e potencial participação da ONR no 

sistema extrajudicial brasileiro. 

 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

São Paulo, 23 de maio de 2018. 

 

BETO VASCONCELOS 

OAB/SP nº 172.687 

MARINA LACERDA E SILVA 

OAB/DF nº 43.926 

 

HELLEN ABREU 

Estagiária de Direito 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Beto Ferreira Martins Vasconcelos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E3AC-F903-516C-4990.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, MINISTRO JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA
 
 
Processo nº: 0000665-50.2017.2.00.0000
 
 A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP, já devidamente
qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e requerer o que se segue.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, 

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº: 0000665-50.2017.2.00.0000 

 

 

 

 

 

A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP, 

já devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e 

requerer o que se segue. 

 

As recentes manifestações apresentadas (Ids 2360577 e 2372033), assim 

como as opiniões e pareceres jurídicos juntados ao presente feito (Ids 2360578, 

2360580 e 2383340), demonstraram claramente a inconstitucionalidade do dispositivo 

legal da Lei n. 13.465, de 2017, que trata do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI). De igual modo, restou evidenciada a inconstitucionalidade, por vício 

de iniciativa, do estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (ONR) proposto pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib).  
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Considerando que se tratam de vícios insanáveis, inclusive no que tange 

aos argumentos relativos à usurpação de competência, tem-se que os argumentos 

apresentados expõem a sensibilidade do tema e a imprescindibilidade de ser objeto de 

notificação às Corregedorias Estaduais e do Distrito Federal - para que possam se 

manifestar acerca das razões trazidas.  

 

Importante frisar que referido pedido é convergente com a postura dessa 

respeitável Corregedoria Nacional de Justiça, que tem corretamente adotado esse 

procedimento e o fez em diferentes ocasiões neste processo, já que há impacto direto 

nas atividades desempenhadas pelos órgãos correcionais. 

 

Ademais, é preciso que se oportunize a participação dos diversos atores 

sociais envolvidos nas atividades de registro de imóveis e de sua fiscalização. Mostra-

se necessária, assim, a promoção de audiência pública, como forma de viabilizar a 

discussão e participação, formal e material, a respeito do estatuto do ONR. 

 

Sobre isso, cabe destacar que as entidades da área apenas se 

manifestaram quanto à primeira versão do estatuto, há aproximadamente um ano. 

Somente o CORI-MG teve a oportunidade de se posicionar acerca da última minuta 

(Id 2299209). 

 

Por fim, não obstante a convicção sobre a inconstitucionalidade integral 

do dispositivo legal que prevê e regulamenta o ONR na Lei n. 13.465, de 2017, a 

ARISP reputa relevante contribuir com o Pedido de Providências por meio de 

manifestações complementares e subsidiárias. Para isso, requer-se prazo para produção 

de subsídios. 
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DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, pede e espera a Associação dos Registradores 

Imobiliários de São Paulo: 

 

1. Sejam notificadas as Corregedorias Estaduais e do Distrito 

Federal para se manifestar sobre os argumentos, opiniões legais e 

pareceres juntados (Ids 2360577, 2360578, 2360580, 2372033 e 

2383340), em especial, sobre aqueles que as afetam;  

 

2. Seja conduzida, por essa r. Corregedoria, audiência pública para 

discussão, formal e material, a respeito do estatuto do ONR, como 

ferramenta democrática de participação dos atores sociais 

envolvidos; e 

 

3. Seja concedido prazo para apresentação de manifestações 

complementares e subsidiárias. 

 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

São Paulo, 6 de abril de 2018. 

 

 

BETO VASCONCELOS 

OAB/SP nº 172.687 

MARINA LACERDA E SILVA 

OAB/DF nº 43.926 
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Complementação da Petição 2372031 - Parecer Dr. Nalini.

Num. 2383329 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - 06/04/2018 11:26:20
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18040611262052100000002287360
Número do documento: 18040611262052100000002287360



 

Num. 2383340 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - 06/04/2018 11:26:20
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18040611262068900000002287371
Número do documento: 18040611262068900000002287371

PARECER SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 76 DA LEI NQ 

13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017 

Questiona-se a compatibilidade do artigo 76 da Lei Federal nQ 

13.465, de 11.7.2017, com a vigente ordem fundante. 

O teor do dispositivo é o que segue: 

Artigo 76 - O Sistema de Registro de Imóveis (SREI} será implementado e 

operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de 

Registro Eletrônico de Imóveis {ONR}. 

§ 1º - O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da 

Reurb serão feitos preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos 

arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 7.7.2009. 

§ 2º - O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos. 

§ 3º (VETADO) 

§ 4º - Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça exercer a função de agente regulador do ONR e zelar pelo 

cumprimento de seu estatuto. 

§ 5º - As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do 

Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 

§ 6Q - Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder 

Judiciário, ao Poder Executivo f ederal, ao Ministério Público, aos entes 

públicos previstos nos regimentos de custas e emolumentos dos Estados e 

do Dis trito Federal, e aos órgãos encarregados de invest igações criminais, 

fiscalização tributária e recuperação de ativos. 

§ 7g - A administração pública federal acessará as informações do SREI por 

meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais {Sinter}, 

na forma de regulamento. 

§ Bº {VETA DO} 

Anote-se, de in ício, que em regra sói prevalecer a regra da 

presunção de constitucionalidade das leis. É de longeva e consolidada 

orientação que "a validez da lei não deve por-se em dúvida, a menos que 

repugne tão claramente a Constituição que quando os juízes assinalem sua 

\ 
' 
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inconstitucionalidade, todos os homens sensatos da comunidade se deem 

conta da contradição entre a lei e a Constituição "1
. 

A incidência da excepcionalidade do controle de 

constitucionalidade, por fundado questionamento material, se faz 

presente na espécie, nada obstante a norma tenha ultrapassado as 

técnicas prévias de aferição de harmonia com o ápice do ordenamento. 

Teria superado, quanto menos, a fase de exame levado a efeito pela 

Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento. 

Não foi o que aconteceu, todavia, com o filtro controlador exercido 

pelo Executivo, ao afastar dois dispositivos da norma, os parágrafos 3º e 

8º do artigo 76, cuja dicção é a seguinte: 

§ 3º - Fica o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Jrib) autorizado a 

constituir o ONR, a elaborar o seu estatuto, no prazo de cento e oitenta 

dias, contado de 22 de dezembro de 2016, e a submetê-lo a aprovação por 

meio de ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça. 

§ 8º - Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça disporá sobre outras atribuições a serem exercidas pelo ONR. 

A justificativa para o veto a esses t extos assinala que "apresentam 

inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação dos 

poderes, ao alterar a organização administrativa e competências de órgão 

do Poder Judiciário; há também violação ao princípio da impessoalidade, 

entendido como oferta do princípio da igualdade, ao estabelecer 

atribuição para entidade privada constituir o ONR, em detrimento de 

outras". 

O cont eúdo inicia l do veto parcial já ostenta razões suficientes para 

evidenciar que a coerência reclamaria maior abrangência. O princípio da 

separação de poderes continua vulnerado com o acréscimo, por lei 

1 TH AYER, James Bradley, The origin ond scope of the american doctrina of constitutionol law, i__Q GARCIA, 
Enrique Alonso, Lo lntcrprctacion de lo Constitucion, Madrid, Centro de Estudios Constitucionalcs, 1984. 
p.200. THAYER foi o elaborador da rule of the cleor mistake, a regra da equivocação clara, que 
influenciou dois dos mais importa ntes ju1zes liberai, que os Estildos Unidos já tiveram: J.BRANDEIS e 
J.HOLM ES. 
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ordinária, de uma nova atribuição à Corregedoria Nacional de Justiça do 

Conselho Nacional de Justiça, não prevista no texto da Constituição. 

O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário: 

Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

1 - o Supremo Tribunal Federal; 

/-A - o Conselho Nacional de Justiça; 

Suas at ribuições estão explicitadas no Corpo da Constituição : 

Artigo 103-B - § 4º - Compete ao Conselho o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos 

deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que 

lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 

/ .. . a VII 

Só o futuro Estatuto da Magistratura ou Emenda Constitucional 

poderiam acrescentar competências ou atribuições a um órgão do Poder 

Judiciário, vedada a sua inclusão por lei o rdinária. 

Ta l bastaria a comprovar a manifesta a inconstitucional idade do§ 4º 

do artigo 76 da Lei 13.465/2017. Todavia, não é apenas esse o ponto a se r 

apreciado pelo Supremo Tribuna l Federal. 

Também padece de total desconformidade com a Constitu ição, o 

preceito contido no § Sº do artigo 76 da Lei 13.465/2017. O legislador 

impõe uma vinculação das "unidades do serviço de registro de imóveis dos 

Estados e do Distrito Federal" ao ONR, além de integração compulsória no 

SREI. 

No ensinamento do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, "É plena a 

liberdade de associação, de tal forma que ninguém poderá ser compelido a 

associar-se ou mesmo permanecer associado ... "2
. O direito a associar-se 

foi tão enfatizado pelo constituinte, que ao tema reservou cinco incisos do 

artigo Sº, exatamente os que consagram a plena libe rdade de associação -

(inciso XVII), a autonomia para a criação de associações, que independem 

de autorização, vedada a interferência estatal em seu funcionamento -

' MORAES, Alexandre, Direito Constitucional, São Paulo, Editora Atlas, 2015, p.85. 
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(inciso XVIII), a dissolução compulsória ou suspensão de funcionamento 

exclusivamente por decisão judicial - (inciso XIX), a vedação explícita a que 

qualquer pessoa possa vir a ser compelido a associar-se ou a permanecer 

associado - (inciso XX), além da legitimidade de representação judicial ou 

extrajudicial de seus associados - (inciso XXI). 

Írrita e inviável a permanência no ordenamento, de preceito que 

obrigue alguém a se vincular a uma "pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos"3
• Dir-se-á que a vincu lação menciona as unidades do 

serviço de registro de imóveis, mas tais entidades não têm personalidade 

jurídica. O que existe no sistema é o registrador, profissional liberal 

concursado e delegatário de uma função estata l para garantir a higidez do 

sistema dominia l e propiciar publicidade aos direitos reais, dentre outras 

finalidades. 

A previsão poderia mesmo caracterizar uma interferência estatal no 

direito individual a associar-se, manter-se associado ou deixar de 

pertencer a uma associação. E "a interferência arbitrária do Poder Público 

no exercício deste direito individual pode acarretar responsabilidade 

tríplice: a) de natureza penal, constituindo, eventualmente, crime de abuso 

de autoridade, tipificado na Lei n!? 4.898/65; b) de natureza político

administrativa, caracterizando-se, em tese, crime de responsabilidade, 

definido na Lei n!? 1.079/50 e c) de natureza civil, possibilitando aos 

prejudicados indenizações por danos materiais e morais'14
• 

O legislador ainda lesou o princípio federativo, pois "o Brasil é um 

Estado Federal, modalidade particular de Estado Composto, que se opõe, 

doutrinariamente, ao conceito de Estado Simples, de que é expressão o 

Estado Unitário. A Federação brasileira compõe-se de comunidades 

jurídicas parciais, dotadas de autonomia"5
• Embora assimétrica, a 

Federação Brasileira reservou autonomia a seus Estados-Membros, dentro 

na qual está a prerrogativa de manter a Justiça Estadual. É atribu ição da 

Justiça Estadual fiscalizar os atos dos oficiais de registro de imóveis - artigo 

236, § 1º, da Constituição da Repúbl ica. 

Os sistemas antigamente denominados "cartórios" e hoje objeto de 

delegação sempre estiveram afetos ao Judiciário Estadual. Mercê do 

3 Par;igrafo Sº do artigo 76 da Lei 13.465/20 17. 
4 MORAES. Alexandre, op.cit ., idem, ibidem. 
' MELLO FILHO, José Celso, Constituição Federo/ Anotodo, São Paulo, Saraiva, 1984, p.9. 



Num. 2383340 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - 06/04/2018 11:26:20
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18040611262068900000002287371
Número do documento: 18040611262068900000002287371

apuro no controle e fiscalização por parte da Justiça dos Estados

Membros, sedimentou-se edificação consistente de um paradigma de 

perfeito funcionamento. Tanto que são respeitados em todo o planeta, 

em virtude do grau de excelência atingido. A expertise dos registradores 

garantiu prestação de serviços de evidente gabarito, constru ída uma 

sólida doutrina e consolidada respeitável jurisprudência, a servir de 

parâmetro a inúmeros outros países. 

Sobrepor nova e desnecessária autoridade fiscalizatória à das 

Corregedorias Permanentes e das Corregedorias Gerais existentes em 

todos os Estados-Membros, é um atentado contra o Federalismo, que é 

cláusula pétrea da Carta de 19886
. A par d isso, representa indesejável 

insegurança jurídica, pressuposta provável d ivergência de orientação. O 

Conselho Nacional de Justiça é um órgão de composição heterogênea, 

integrado por membros transitórios, pois designados por mandato 

temporário. Ao contrário da permanência institucional do Judiciá rio 

Estadual, cuja estabilidade garantiu a cristalização de orientação serena, 

firme e confiável, suscetível de assegurar à nacionalidade a possível 

segurança jurídica em setor de extrema sensibi lidade, que é o dos direitos 

dominiais. 

Tranquilo, no STF, o reconhecimento de que ao Estado-membro 

incumbe o t rato particular dos serviços notariais e de registro. No MS 

33046/PR, o Ministro Luiz Fux explicitou: "Como aponta a Exposição de 

Motivos do Projeto de Lei nº 2.248/1991, que, aprovado, transformou-se 

na Lei nº 8.935/1994, o tema diz respeito mais diretamente aos Estados do 

que à União: 'A relevância territorial desses serviços aponta para que a sua 

exteriorização se faça no âmbito de cada Estado, e no Distrito Federal, 

dado o sistema federativo vigente no País, quando a autonomia estadual 

foi significativamente fortalecida pela Constituição de 1988"7
• Do teor do 

V.Acórdão ainda se extrai que o reconhecimento da compet ência dos 

Estados "é postura que se afeiçoa à compreensão mais recente do Plenário 

do Supremo Tribunal Federal no sentido de prestigiar, como regra geral, as 

iniciativas regionais e locais, a me nos que ofendam norma expressa e 

• Artigo 60, § 49, inciso Ida Constitu ição da República Federativa do Brasil. 

' M S 33.046-Paraná, 10.03.2015, Primeira Turma, Rei. Min. LUIZ FUX. 

r 

\ , ,, 
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inequívoca da Consti tuição de 1988 (cf. ADI n2 4.060, rei. Min. Luiz Fux, 

j. 25.02.2015)8. 

Na lição do Ministro Celso de Mello, a norma inscrita no art. 102, 1, 

"f", da Constituição Federal "confere ao Supremo Tribunal Federal a 

posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo a esta Corte, em 

tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias que, ao 

irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por 

antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função 

jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de 

velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio 

harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram 

a Federação Brasileira"9. 

O artigo 76 da Lei 13.465/2017 representa inadmissível quebra de 

paradigma de um sistema irrepreensível. A quebra de paradigmas nem 

sempre significa verdadeiro progresso . A polissemia reserva ao verbete 

paradigma vários concei tos. É um exemplo que serve de modelo - e, nesse 

sentido, a estrutura das delegações extrajudiciais no Brasil é reconhecido 

padrão de qualidade - mas é também conjunto de formas vocabulares que 

servem de modelo para um sistema de flexão ou de derivação10
• Interessa 

ainda enfatizar que um instigante conceito de paradigma está na filosofia 

da ciência de Thomas Kuhn, para quem "paradigmas são realizações 

científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 

fornecem problemas e soluções modelares para uma comun idade de 

praticantes de uma ciência"11
. Ideia que serve como orientação para 

reforçar a tese de que o artigo 76 da Le i 13.465/2017 não pode preval ecer 

tal conforme redigido . 

A mais saudável das intenções pode gerar consequências lesivas 

para um setor que funciona a contento. A Suprema Corte, na missão de 

guarda precípua da Constituição, tem se mostrado sensível para as 

peculiaridades que os inúmeros casos submetidos à sua apreciação 

oferecem. Uma coisa é o discurso legislat ivo de justificação, subordinado 

• MS 3304G/ PR, j. 10.3.2015, Rei. M líl . LUIZ FUX. 
9 Ag.Reg. em tutela antecipada na ação cível originária 2.179-Dí, 19.8.2015, Rei. M in. CELSO DE MELLO. 

Precedente: ACO 1.048-QO/RS, Rel.M in. CELSO DE MELLO, Pleno. 

11 KUHN, Thomas, A estrutura dos revoluções científicos, Sdo Paulo: Perspect iva, 1994, p.218. 

10 HOUAISS, Antônio, Dicionário da Lin1sua Portuguesa, Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001, p.2126. \' 

\ ~ 
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ao reclamo de universalidade e abstração. Outra, bem dif erente, é o 

discurso judicia l de aplicação concreta , atento aos requisitos de 

observância às especificidades e à realização do just o concreto em cada 

caso. Ao examinar se uma norma foi inteiramente acolhida pelo 

fundamento de validade que é a Constitu ição, cada Magistrado da 

Suprema Curul há de submeter o seu juízo ao senso de adequabilidade, na 

expressão de Klaus Günther12
. Adequação é critér io de verdade baseado 

na busca de conformidade, identidade, semelhança entre um 

conhecimento e o objeto que lhe corresponde no mundo real. É o 

ajustamento exato entre o intelecto e a realidade material . 

Cumpre indagar: houve adequação na elaboração da norma ora 

questionada? A resposta legal para o trato da questão específica foi 

adequada? Não foi. E isso, não só pela incompatibi lidade formal e material 

com a Constituição de 5.10.1988, mas a partir da interpretação dos fatos . 

A estrutura dos registros imobiliários, sua filiação natural e secular à 

disciplina emanada dos Tribunais Estaduais, dos Juízes Corregedores 

Permanentes, das Corregedorias Gerais de Justiça, tudo foi 

desconsiderado pelo legislador. 

Desconheceu-se a realidade de fato . E os fatos, a partir da 

concepção de paradigma de Thomas Kuhn, equivalem a textos e têm de 

ser apreendidos por uma atuação hermenêutica. A norma tem de ser a 

respost a adequada ao tratamento de uma quest ão tá tica, após juízo de 

valor sobre esta incidente . É a singeleza incontrastável da 

tridimensionalidade do direito, a ma is apreensível dentre as concepções já 

elaboradas sobre o fenômeno jurídico. 

Análise atenta de todo o contexto dent ro no qua l surgiu a resposta 

normativa, conduz à irrecusável conclusão de que, deixar no quadro legal 

um preceito como o do artigo 76 da Lei 13.465/2017, é gerar um cenário 

de insegurança jurídica, perplexidade e de prod ução resid ua l de injustiça . 

A complexidade do mundo contemporâneo e a inflação normativa 

impõem ao supremo intérprete a árdua exigência de não apenas dissecar 

os textos jurídicos, mas impregnar-se dos elementos fát icos, simultânea e 

12 GÜNTH ER, Kl11us, The SPnse of Approprioteness, Trad. John Farrel, NPw York : St at e Universi ty of New 

Yo rk Press, 1993. 

\ 
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obrigatoriamente interpretáveis, que não pode estar ausente do processo 

de aferição de compatibilidade a ele submetido. 

Por esse motivo é que a interpretação constituc ional 

contemporânea merece intenso debate na densa produção doutrinária de 

constitucionalistas prestigiados, quais Konrad Hesse, Peter Haberle, 

Robert Alexy, Friedrich Müller, Klaus Günther, Laurence Tribe, Ronald 

Dworkin, Gomes Canotilho, Jorge Miranda, Manoel Gonça lves Ferreira 

Filho, Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Gilmar Ferreira 

Mendes, José Celso de Mello Filho, Rica rdo Enrique Lewandowski e t antos 

outros. 

Para concluir que uma norma está integrada em perfeita conciliação 

com o documento fundante, não é suficiente atender aos cri térios de 

certeza jurídica, senão satisfazer igualmente aos ditames da aceitabil idade 

racional. A segurança jurídica não se contenta com o incremento na 

crença da legalidade, senão com observância da adequabilidade da norma 

às necessidades concretas do meio sobre o qual incidirá . 

A aceitabilidade racional é um requisito que o Supremo Tribunal 

Federal da República Federativa do Brasil, em sua composição atua l, tem 

considerado relevante. Toda e qualquer decisão judicial - e aquela 

resultante de uma pretensão que põe em xeque a higidez e a harmonia do 

sistema adquire extremo relevo - pressupõe ter sólida consistência à lu z 

do vigente sistema normativo simultaneamente à racionalidade de seus 

fundamentos. E não é difícil afirmar que a racionalidade se faz presente 

quando os cidadãos aceitam a decisão como resposta racional à questão 

posta . 

A aceitabilidade racional é imposição de um Est ado Democrát ico de 

Direito que incorporou a tese da comunidade aberta dos intérpretes da 

Constituição, de Pet er Haberle, como fórmula de se solidifica r o 

sentimento de Constituição que fará do Brasi l a verdadeira República 

Democrática de Direito, objetivo a que todos os seres humanos de bem, 

conscientes de se u protagonismo como cidadãos de uma Democracia 

Participativa devem se volt ar. 

Invocou-se aqui a noção de paradigma em ao menos dois sent idos. 

Um primeiro, de configuração singela, para evidenciar que o sistema ora 

em uso com o fito de executar a missão que o legislador t eve em mira ao 

\ 
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editar a Lei 13.465/2017, não necess ita de modificação. E sobre isso ainda 

se falará. No segundo contexto, para estabelecer a conexão entre o 

sistema jurídico e o ambiente social. Insuficiente cotejar o t exto jurídico 

da lei inquinada com o teor literal da Constituição. É preciso ter presente o 

horizonte de uma pré-compreensão da sociedade contemporânea. É sob 

tal vertente que Jürgen Habermas observa : 

"Nesse aspecto, a interpretação jurídica é sempre também uma 

resposta aos desafios de uma situação social percebida de 

determinada maneira (. .. ).Aquilo a que os atores ou agentes 

realmente respondem e realmente responderam com suas decisões 

e razões, só poderá ser entendido se se conhecer a imagem que 

esses atores implicitamente fazem da sua sociedade, se se sabe 

quais estruturas, operações, resultados, rendimentos, potenciais, 

perigos e riscos atribuem à sua sociedade, à luz da tarefa de realizar 

os direitos e de aplicar o direito"13
. 

Preservar no ordenamento um dispositivo que vulnera o princ1p10 

federativo, lesa a separação de poderes, invade competência de um órgão 

do Poder Judiciário e gera insegurança jurídica, de forma a desestabiliza r 

um sistema apto a cumprir com as finalidades presumivelmente 

objetivadas pela norma, seria desconhecer os efeitos nefastos que sua 

implement ação causará. Daí que o uso da noção de paradigma jurídico se 

propõe a reduzir a tensão entre realidade e legalidade, a par de preservar 

aquilo que espontaneamente já foi edificado por uma categoria que leva a 

sua profissão a sério. 

O legislador desconheceu aquilo que já mereceu adequada solução 

na vida real. As delegações extrajudiciais sempre se anteciparam no ajuste 

de seus préstimos com a contemporaneidade. Zelosos na senda de 

propiciar ao usuário o melhor serviço e a partir da expertise de quem 

domina a matéria, converteram-se em vitoriosos artífices da crescente 

evolução qualitativa dos serviços registrais e notariais no Brasil. Seja 

permitido ressaltar a simultaneidade do pre paro da Magistratura pátr ia, a 

13 HABERMAS, Jürgen, Focticidod y Volidez, Trod.Monuel Jiménez Redondo, M adrid: Tro tta, 1998, p.469-
470. r 

\ 
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intensificar estudos nessa área que se pratica neste solo desde o século 

XVI, cujo resultado é um acervo de conhecimentos a que o globo recorre 

de forma constante e crescente. A tanto contribuiu a séria assunção das 

responsab il idades comet idas ao Judiciário de realizar os concursos de 

seleção dos novos quadros cartoriais. Nítido o sa lto qualitativo na 

prestação dos serviços registrais e notariais após a prática do certame de 

provas e t ítulos para provimento das serventias, hoje delegações do 

chamado foro extrajudicial. 

Tudo isso foi ignorado pelo legislador. Confeccionou ele pretensa 

idealização - não se nega uma inicial inspiração benfazeja - como proposta 

de normatização e ofereceu um discurso de justificação jurídico-normativa 

que não chega a satisfazer a exigência de validade do preceito. Pois, à luz 

do princípio democrático, o discurso de justificação assim concebido não 

pode ignorar razões e argumentos de vertente plúrima, de maneira a 

contemplar aspectos morais, ét icos, sociais, econômicos, históricos e 

pragmáticos. Ao deixar de lado o que ocorre na prática, a lei desatendeu a 

um comando irrecusável : ajustar-se ao seu fundamento de validade. Toda 

lei, necessa riamente, precisa cuidar de sua adequação com o próprio 

fundamento de validade. Pois "somente podem pretender validade 

legitima as leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os 

parceiros do direito, num processo jurídico de normalização discursiva. O 

principio da democracia explica, noutros termos, o sentido performativo 

da prática de autodeterminação de membros do direito que se 

reconhecem mutuamente como membros iguais e livres de uma 

associação estabelecida livremente"14
. 

A parte final do texto de Habermas serve para alavanca r o 

argumento de que a obrigatoriedade de vinculação ao ONR significa grave 

vulneração ao direito fundamental à liberdade de se associar. Por outro 

lado, ao examinar a pretensão de declaração de inconst itucio nal idade do 

artigo 76 da Lei 13.465/ 2017, os eminentíssimos Julgadores do Pretório 

Excelso não devem olvidar que os registradores são os destinatários da 

norma e do provimento jurisdicional afeto ao órgão de cú pu la do Poder 

Judiciário Brasileiro. Na formulação t eleológica do Estado de Direito de 

1
' HABERMAS, Jürgen, Direito e dPmocracia: entre fact,cidade e validade. Tradução ílávio [lena 

Siebneichler . São Paulo: Tempo Brasileiro, 1998, v.l, p.145. 
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índole democrática desenhado pelo constituinte de 1988 para o Brasil, são 

eles, os registradores e notários, verdadeiros partícipes, em simétrica 

paridade, num efetivo exercício do contraditório, da mais adequada 

interpretação da norma cotejada. Vale lembrar o que já asseverou Elio 

Fazzalari: "O 'processo' é um procedimento no qual participam (são 

habilitados a participar) aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é 

destinado a produzir efeitos: em contraditório, e de modo que o autor do 

ato final não possa desconsiderar a atividade deles"15
. A participação dos 

principais responsáveis pelo funcionamento de toda a estrutura registrai 

foi dispensada quando se cuidou de disciplinar sua atividade ínsita. Se os 

serviços notariais e registrais se destinam a atender a legítimos interesses 

da cidadania, os rea lizadores da função merecem respeito. A lei inquinada 

não atende à vontade geral, se o processo legislativo de sua elaboração 

desprezou a imprescindível participação de todos os interessados. Por 

consequência, ela não subsistirá conforme deveria, fora - efetivamente -

uma relação necessária que se extrai da natureza das coisas. Ela não 

reveste essa natureza ínsita a toda lei legítima, senão representa um 

equívoco perpetrado por quem não conhece o ambiente registrai, não 

acompanha o que os registradores espontaneamente realiza ram para 

acompanhar o ritmo febril da quarta revolução industrial e despenderam 

recursos materiais e esforços para uma perfeita adequação às exigências 

das modernas tecnologias de comunicação e informação. 

Para quem de fato conhece e se empenha no contínuo 

aperfeiçoamento dos serviços afetos à delegação extrajudicial, a par dos 

vícios apontados, existe o acréscimo de um argumento pragmático: é 

totalmente despicienda a previsão do legislador. É desnecessária - e isso 

é evidente - a desnecessidade de criação de um novo órgão, chamado 

Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR. 

Cabe essa espécie de reflexão numa discussão a respeito da 

constitucionalidade de lei? Não padece dúvida de que a guarda precípua 

da Constituição não significa aferição meramente semântica ou formal de 

um ato normativo com a letra do texto fundante. Reclama-se 

protagonismo d iverso da Corte Suprema. O ápice do Poder Judiciário 

brasileiro tem de atuar como guarda precípuo não da literalidade da 

,, FAZZALARI, Elio, lstituzioni di diri tto processuale. Padova: Cedam, 1994, p.82. 
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Constituição, mas do espírito da Constituição, da vontade de Constituição 

que fez surgir a Carta Cidadã em 1988. 

Se a todos os brasileiros, os Magistrados incluídos, o constituinte 

confiou a missão de construir uma sociedade livre, justa e solidária16
, 

A presente quadra histórica brasileira não permite que o Supremo 

Tribunal Federal se omita do enfrentamento da policrise gravíssima em 

que o Brasil mergu lhou. A Corte Maior não pode se ausentar de uma 

retomada de consciência cívica. Não é estranha à sua missão, a urgência 

na adoção de práticas de gestão mais eficientes e ajustadas à escassez 

crônica de recursos mat eriais. O ONR - Operador Nacional do Registro é 

desnecessário, significa dispêndio excessivo, desperdício de dinheiro do 

povo e mais um passo rumo à inflação de estruturas administrativas 

supérfluas. Até porque, as atribuições a ele cometidas já são exercidas a 

contento, direta e espontaneamente pelos próprios registradores. 

Desde a edição da Lei Federal 11.977, de 7.7.2009, que obrigou a 

instituição de um sistema de registro eletrônico, houve adoção de 

medidas que concretizassem a vontade legal. O Provimento 47, de 

19.6.2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, determinou aos 

registradores a criação das Centrais de Serviços Eletrônicos 

Compartilhados, que existem e funcionam de maneira a atender, perfeita 

e adequadamente, às suas finalidades. 

Ao apreciar uma arguição de inconstitucionalidade da lei, pode o 

Supremo Tribunal Federal adentrar a esse campo? É-lhe dado examinar o 

contexto em que opera a normatividade, apreciar questões de fato, para 

chega r à resposta adequada? 

Não apenas pode, mas deve, porque uma lei possui consequências 

concretas. Incide na realidade e afeta múlt iplos interesses. A decisão 

jurisdicional da Corte Máxima é uma reconstrução, que não pode ignorar 

as pretensões de validade no quadro de um determinado paradigma de 

Direito e de Estado. A adequabilidade da norma só pode ser buscada 

discursivamente, através de um processo jur isdicional em que todos os 

aspectos de sua val idade venham a ser analisados. 

Um aspecto importante sobreleva esta reflexão. Replicar um serviço 

que já é realizado, criar uma estrutura paralela à que já exist e e funciona a 

16 Art igo 3Q, inciso 1, da Constituição da República. 
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contento, é violar o princípio da eficiência, que o constituinte derivado 

acrescentou ao caput do artigo 37 da Const ituição Federal, dez anos 

depois de promulgada. Eficiência tem o significado mais instigante para 

um Brasil da burocracia, do proced imentalismo, do excessivo formalismo e 

da inércia paralisante da imensa ma ioria dos serviços públicos. 

Não condiz com a urgência de um Brasil adaptado à 

contemporaneidade o retrabalho de montar estruturas estatais 

dispendiosas, para que se encarreguem de atribuições já desempenhadas 

com eficiência por uma categoria que se imbuiu da necessidade de bem 

atender ao destinatário de seus serviços. 

A presente era não admite t itubeios, nem perseverança na 

mesmice. Todos os problemas nacionais têm sido tratados à luz de uma 

velha concepção de que o Estado pode tudo e deve se assenhorear de 

todas as funções, inclusive e principalmente daquelas que não consegue 

realizar com eficiência. A solução que o constituinte ofertou ao sistema 

ca rtorial foi a estratégia mais inteligente e favorável à liberação do Estado 

de tarefas que o particular pode realizar com eficiência e êxito 

irrecusáveis. Aumentar a estrutura estatal, na contramão do estímu lo a 

que se redescubra o princípio da subsidiariedade, é contraproducente à 

criação de um ambiente favorável ao verdadeiro desenvolvimento. 

O constituinte acenou com uma Democracia Participativa, ideal que 

o Ministro Ricardo Lewandowski há pouco reafirmou na mídia17
• Para que 

a caminhada persista no rumo certo, imprescindível a desaceleração do 

ritmo inflacionário com que se criam novas estruturas administrativas, em 

crescente processo de corrosão da combalida economia brasileira . 

Não faltam rotas viáveis para que o Pretório Excelso assuma o 

protagonismo que dele se espera nesta quadra histórica. Os inst rumentos 

hermenêuticos foram revigorados na nova composição da Suprema Corte . 

A chamada jurisprudência empírica18 não é senão uma fórmula 

inteligente de levar em consideração a realidade para chegar à melhor 

leitura de um texto constitucional. Nos Estados Unidos e na Alemanha, é 

usual que a vida real, a situação concreta seja também levada em conta 

pelo intérprete. Não é novidade a adoção do critério da racionalidade 

17 LEWANDOWSKI, Ricardo, Democracia Participativa Já, FSP-Tendências & Deba tes, 4.9.17, p.A3. 
,e A denominação jurisprudência empírica é de SCHLESSINGER & NESSE, Justice Harry 8/ackmun and 
empiricol jurisprudence, 19 AmUI.Rev.405, l<J80, ln GARCIA, Enrique Alonso, op.cit., idem p.539 
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como equ ivalente ao de constitucionalidade, nem a influência que as 

questões de fato faz incidir sobre as questões de direito. A origem da 

sociological jurisprudence, matriz do realismo j uríd ico norteamerica no, é 

exatamente a fórmula hábi l a se conceber a rac ionalidade como questão 

de fato e não como questão jurídica. 

Atentar para a realidade é missão indeclinável do M agistrado, em 

todos os níveis e em todas as instâncias, pois "A ignorância das situações 

reais de fato que motivaram a legislação e a ausência de garantia alguma 

de que os tribunais cheguem a conhecê-las têm sido os dois principais 

motivos para que os tribunais anulem tanta legislação sacial"19
. A cada dia 

o direito precisa ser transdisciplinar, dialogar com as ciências 

extrajurídicas, tamanha a interferência de outras ciências com o mundo 

j urídico. Os juízos interpretativos não raro são transformados em juízos 

cau sais. E uma Constituição como a Brasileira de 1988, prenhe de 

princípios e de conceitos indeterminados, obriga o julgador a se servir, 

cada vez mais, da constatação dos fatos, para chegar à melhor solução. 

O consequencialismo é um dever ético do juiz brasileiro, explicitado 

no artigo 25 do Código de Ét ica da M agistrat ura Nacional, editado pelo 

Conselho Nacional de Justiça e cuja observância é objeto de uma 

exortação desse Colegiado que integra o Poder Judiciário Brasileiro. 

O Brasil não precisa de mais uma entidade, ainda a ser institu ída e 

sem uma definição dos critérios que pautarão sua criação, com est rutura 

paralela à das Centrais de Serviços Eletrônicos Partilhados, cuja 

implementação atendeu a ordem emanada do Conselho Nacional de 

Justiça, por sua Corregedoria Nacional. Será um dispêndio inócuo, 

desperdício de minguados recursos orçamentários, além do ma is gerador 

de instabilidade e insegurança jurídica . 

Os intu itos visados pelo legislador com essa previsão já são 

eficientemente atendidos pelo sistema vigente. Edificado com recu rsos 

dos próprios registradores, que investiram por convicção e crença 

inabalável na segurança jurídica de um comando exarado por um órgão do 

Judiciário. 

'" POUND, Roscoe, The scope ond purpose of sociolagico/ j urisprudence, 24 Harv l.Rev.591, !!l GARCIA, 

En rique Alonso, op.cit ., idem, p.540. 
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Se é desejável um sistema que possa dialogar e trocar informações 

confiáveis, tal objetivo é atendido pela interoperabilidade entre os já 

mantidos pelos Estados Federados. Com respeito à autonomia do Poder 

Judiciário Estadual, notadamente a Corregedoria Geral de Justiça, 

observadas as peculiaridades locais e a longa tradição que fez das 

delegações o mais eficiente dentre os serviços públicos ofertados pelo 

Estado à iniciativa em caráter privado. 

Em síntese: 

1. O artigo 76 da Lei 13.465/2017 é inconstituciona l porque vulnera o 

princípio da separação de poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição 

da República, eis que os serviços notariais e de registro delegados pelo 

Poder Público são exercidos em caráter privado e confiados ao controle do 

Poder Judiciário dos Estados-membros e do Distr ito Federal; 

li. O artigo 76 da Lei 13.465/2017 é inconstitucional porque também 

vulnera o princípio federativo, invadindo a esfera de atribuições dos 

Estados-Membros e do Distrito Federal e, portanto, vulnerando a cláusula 

pétrea prevista no artigo 60, § 4º, inciso " I" da Constituição Federa l; 

Ili. O parágrafo 5º do artigo 76 da Lei 13.465/2017 é inconstitucional 

porque obriga os registradores a se vincularem ao ONR - Operador 

Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, com explícita 

vulneração ao disposto no inciso XX do artigo 5º da Constituição Federal, 

que reza : "Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 

associado"; 

IV. O artigo 76 da Lei 13.465/2017 é inconstitucional porque fere o 

disposto no artigo 37 da Constituição da República, notadamente em 

relação ao princípio da eficiência, eis que os objetivos por ele propostos já 

são suficientemente atendidos por iniciativa dos próprios registradores, 

em atenção ao Provimento 47 /2015, da Corregedoria Nacional de Justiça; 

V. A apreciação de questão de fato não pode ser subtraída à análise da 

ação direta de inconstitucionalidade, pois a missão de guarda precípuo da 

Constituição importa em zelar não apenas pela literalidade do texto 

fundante, senão em conferir concretude à vontade constitucional. 

O constituinte de 1988 cometeu ao Egrégio Supremo Tribunal 

Federal missão de relevantíssima importancia, rumo à edificação da Pátria 
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justa, fraterna e solidária com que se acenou há quase trinta anos, 

promessa ainda não inteiramente cumprida pela sociedade aberta dos 

intérpretes da Constituição. Na advertência de Marcelo Andrade Cattoni 

de Oliveira, "não podemos nos iludir: a Constituição da República é 

desafiada a cada decisão que se tome neste País, pois cada decisão pode 

ser uma reafirmação do projeto que ela vem trazer, ou representar a 

continuidade de práticas sociais incompatíveis com tal projeto 

constitucional-democrático. Ao contrário de nos frustrarmos, reformarmos 

ou nos furtarmos, devemos levar a Constituição a sério, se quisermos 

contribuir, como operadores jurídicos, a construiy emw cidadãos, uma 

sociedade livre, justo e solidário no Bro~ : 

// --~~--~ 
J o~Rfu ;-~ALI N«I 

Mestre-Doutor em Direito Constitucional pela USP 

,e OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de, Da Crise Positiva à Reconstrução do Direito. Contribuiçãe~ o 
uma compreensão procedimento/isto do aplicação jurídico, iD. Jurisdição e Hermenêutica Constitucional 
no Estado Democrático de Direito, Belo Horizonte: Mandamentos Editora, 2004, p.78. 



 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, MINISTRO JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA
 
Processo nº: 0000665-50.2017.2.00.0000
 
A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP, já devidamente qualificada,
vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e requerer o que se segue.
A fim de contribuir com a análise que essa respeitável Corregedoria fará acerca de proposta de
regulamentação do denominado Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
(ONR), requer seja juntado aos autos o parecer jurídico formulado pelo Doutor em Direito
Constitucional pela Universidade de São Paulo José Renato Nalini (documento 1), que trata da
inconstitucionalidade do art. 76 da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, 

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº: 0000665-50.2017.2.00.0000 

 

 

 

 

 

A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP, 

já devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e 

requerer o que se segue. 

 

A fim de contribuir com a análise que essa respeitável Corregedoria fará 

acerca de proposta de regulamentação do denominado Operador Nacional do Sistema 

de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), requer seja juntado aos autos o parecer 

jurídico formulado pelo Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São 

Paulo José Renato Nalini (documento 1), que trata da inconstitucionalidade do art. 76 

da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 
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Em síntese, o parecer apresenta os argumentos pelos quais entende que a 

norma invade a competência de órgão do Poder Judiciário, fere a segurança jurídica e 

viola princípios basilares da Constituição e do Estado Democrático de Direito, tais 

como a separação de poderes, o federalismo, a eficiência e a liberdade associativa. 

 

Tais inconstitucionalidades decorrem também da vinculação das 

serventias estaduais de registro de imóveis ao ONR e da implementação do Sistema de 

Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).  

 

O jurista enfatiza no documento ainda que o ONR significa dispêndio 

excessivo e mais um passo rumo à inflação de estruturas administrativas supérfluas. 

Entidade essa que infringe o direito fundamental à liberdade de associação, em razão 

da obrigatoriedade de vinculação dos registradores de imóveis, em desrespeito aos 

seus interesses individuais e coletivos. 

 

 

DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, pede e espera a Associação dos Registradores 

Imobiliários de São Paulo: 

 

• Juntada do parecer jurídico formulado pelo Doutor em Direito 

Constitucional pela Universidade de São Paulo José Renato Nalini; 

 

Por fim, em tempo, reforça-se os pedidos da manifestação preliminar de 

05/03/2018: pelo arquivamento deste processo e, subsidiariamente, pela suspensão das 
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providências em relação ao estatuto do ONR e vistas a demais interessados e 

Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. 

 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

São Paulo, 20 de março de 2018. 

 

 

 

BETO VASCONCELOS 

OAB/SP nº 172.687 

MARINA LACERDA E SILVA 

OAB/DF nº 43.926 
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A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP, já devidamente qualificada, vem respeitosamente

perante Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados, apresentar manifestação preliminar quanto ao pedido de

providências em epígrafe, referente ao Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR,

formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib).  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, 

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº: 0000665-50.2017.2.00.0000 

 

 

 

 

 

A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP, já 

devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por 

intermédio de seus advogados, apresentar manifestação preliminar quanto ao pedido 

de providências em epígrafe, referente ao Estatuto do Operador Nacional do Registro de 

Imóveis Eletrônico – ONR, formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 

(Irib). 

 

Após recorrer a estudos e pareceres de juristas acerca da figura do ONR, 

analisar a manifestação de figuras expoentes na área, tal qual o Desembargador Ricardo 

Dip, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e tendo em vista os debates desde 

então decorridos, inclusive no âmbito da Presidência da República quando da 

promulgação da Lei que o instituiu, a ARISP passou a entender pela impossibilidade de 
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constituição e regulamentação do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico, 

pelas razões e fundamentos a seguir expostos. 

 

 

 

1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO SISTEMA DE REGISTRO 

ELETRÔNICO DE IMÓVEIS CONSTANTE DA LEI N. 13.465 DE 2017  

 

A Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017, resultante da conversão da Medida 

Provisória (MPV) n. 759, de 22 de dezembro de 2016, estabelece, em seu art. 76, que o 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será implementado e operado, 

em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (ONR) - pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos (caput e § 2º). 

 

Consoante o disposto na norma, as unidades do serviço de registro de 

imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao 

ONR, que será regulado pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional 

de Justiça (§ § 4º e 5º). É o que se observa: 

 

Art. 76.  O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será 

implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional 

do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR).  

§ 1º O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da 

Reurb serão feitos preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos 

arts. 37 a 41 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009.     

§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos.   

§ 3º (VETADO).   

§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 

Nacional de Justiça exercer a função de agente regulador do ONR 

e zelar pelo cumprimento de seu estatuto.    

§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do 

Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR.  
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§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder 

Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público, aos entes 

públicos previstos nos regimentos de custas e emolumentos dos Estados 

e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de investigações 

criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos.  

§ 7º A administração pública federal acessará as informações do SREI 

por meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais 

(Sinter), na forma de regulamento.   

§ 8º (VETADO). 

(g.n.) 

 

Ocorre que o Sistema estabelecido na norma, ao criar o ONR - figura 

interposta na prestação desses serviços, viola flagrantemente a estrutura de 

competências constitucionais, formais e materiais, concernente aos serviços de registro: 

art. 96, II, alíneas ‘b’ e ‘d’ (iniciativa privativa dos Tribunais de Justiça para leis que 

disponham sobre serventias judiciais e extrajudiciais); art. 236, caput (atribuição da 

função executiva dos serviços de registro aos delegatários do Poder Público); art. 236, 

§1º (atribuição da função fiscalizadora dos serviços de registro ao Poder Judiciário); e 

art. 103-B, §4º, III (atribuição da função fiscalizadora dos serviços de registro ao CNJ). 

 

Outra inconstitucionalidade que o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis incorre é na violação da liberdade associativa, expressa no art. 5º da 

Constituição Federal, incisos XVII (“a criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento”); e XX (“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 

associado;”). 

 

Ademais, na prática, a existência do ONR coloca em risco a segurança e a 

privacidade de dados sensíveis de toda a população brasileira, além de consistir em 

perigosa e patrimonialista “fuga privatística”: É o que consta na matéria “Fuga 

privatística nos registros públicos? O Operador Nacional do Sistema de Registro de 

Imóveis Eletrônico e a privatização do registro de imóveis”: 
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O problema afeta toda a comunidade jurídica brasileira, direta ou 

indiretamente, não só porque coloca todo o sistema registral em mãos 

de uma associação civil (i. e., fora da fiscalização estatal, exercida pelo 

Poder Judiciário), como ainda traz risco à segurança e à privacidade de 

dados sensíveis de toda a população brasileira – já que a centralização 

das atividades em mãos de um único órgão privado (concepção na qual 

se baseia o Operador Nacional) deixará expostas, aos mais variados 

riscos e interesses, todas as informações concernentes aos imóveis do 

Brasil. 

(doc. 01) 

 

Conforme bem expôs o Desembargador Ricardo Dip, nessa 

entrevista à Revista do Movimento Do Ministério Público Democrático (doc. 01), há 

inconstitucionalidade e inadequação do Sistema, de acordo com os pontos ora 

apresentados. 

 

1.1 Inconstitucionalidade formal por usurpação de iniciativa legislativa do 

Judiciário 

 

O art. 76 da Lei n. 13.465/17, ao determinar que as unidades do serviço de 

registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal ficam vinculadas ao ONR, altera 

o modelo de organização e de prestação do serviço notarial e de registro. Evidente, 

portanto, que a norma trata sobre serventias extrajudiciais, cuja competência para 

iniciativa legislativa é exclusiva do Judiciário, nos termos do art. 96 da Carta Magna: 

 

Art. 96. Compete privativamente:  

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos 

Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado 

o disposto no art. 169:  

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços 

auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação 

do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais 

inferiores, onde houver; 

 d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 
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Ora, é pacífica a jurisprudência1 da Suprema Corte no sentido de que as 

leis que disponham sobre serventias judiciais e extrajudiciais são de iniciativa privativa 

dos Tribunais de Justiça:  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES 

2, DE 2.6.2008, e 4, de 17.9.2008, DO CONSELHO SUPERIOR DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE GOIÁS. REORGANIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS, 

PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL, MEDIANTE 

ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. 

ESTABELECIMENTO DE REGRAS GERAIS E BEM DEFINIDAS, 

ATÉ ENTÃO INEXISTENTES, PARA A REALIZAÇÃO, NO 

ESTADO DE GOIÁS, DE CONCURSOS UNIFICADOS DE 

PROVIMENTO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE 

REGISTRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 236, CAPUT E § 

1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AOS PRINCÍPIOS DA 

CONFORMIDADE FUNCIONAL, DA RESERVA LEGAL, DA 

LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. 

(...) 

3. A matéria relativa à ordenação das serventias extrajudiciais e dos 

serviços por elas desempenhados está inserida na seara da 

organização judiciária, para a qual se exige, nos termos dos arts. 

96, II, d, e 125, § 1º, da Constituição Federal, a edição de lei formal 

de iniciativa privativa dos Tribunais de Justiça. Precedentes: ADI 

1.935, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 4.10.2002; ADI 2.350, rel. 

Min. Maurício Corrêa, DJ de 30.4.2004; e ADI 3.773, rel. Min. 

Menezes Direito, DJe de 4.9.2009.  

4. A despeito da manutenção do número absoluto de cartórios existentes 

nas comarcas envolvidas, todos previamente criados por lei estadual, a 

recombinação de serviços notariais e de registro levada a efeito pela 

Resolução 2/2008, do Conselho Superior da Magistratura do Estado de 

Goiás, importou não só em novas e excessivas acumulações, como 

também na multiplicação de determinados serviços extrajudiciais e no 

inequívoco surgimento de serventias até então inexistentes. 

 5. A substancial modificação da organização judiciária do Estado de 

Goiás sem a respectiva edição da legislação estadual pertinente violou 

o disposto no art. 96, II, d, da Constituição Federal. Declaração de 

inconstitucionalidade da íntegra da Resolução 2/2008, do Conselho 

                                              

1 Precedentes: ADI 1.935/RO, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4-10-2002; ADI 865/MA-MC, 

Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8-4-1994; ADI 3.773, rel. min. Menezes Direito, j. 4-3-2009, 

P, DJE de 4-9-2009; = ADI 4.140, rel. min. Ellen Gracie, j. 29-6-2011, P, DJE de 20-9-2011. 
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Superior da Magistratura do Estado de Goiás. Modulação dos efeitos da 

decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, para a preservação da 

validade jurídica de todos os atos notariais e de registro praticados pelas 

serventias extrajudiciais que tiveram suas atribuições eventualmente 

modificadas durante a vigência do ato normativo ora examinado.  

(...) 

7. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga, por 

unanimidade, procedente em parte. 

(ADI 4140 / GO, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, 

Julgamento:  29/06/2011) 

(g.n.) 

 

Vê-se, assim, que o entendimento consolidado do Supremo Tribunal 

Federal dispõe que, para a organização das serventias extrajudiciais e dos serviços por 

elas desempenhados, exige-se lei formal de iniciativa do Poder Judiciário. Isso 

ocorre, porque, apesar de exercida em caráter privado, por delegação, trata-se de 

atividade pública, de extrema relevância para os atos e direitos da vida cotidiana, estando 

associada ao Poder Judiciário pela via legislativa e fiscalizatória, para conferir certeza e 

liquidez jurídica às relações interpartes. 

 

Assim, a figura do ONR padece de vício de iniciativa por consistir em 

matéria de competência privativa do Poder Judiciário (art. 96, II, alíneas ‘b’ e ‘d’).  

 

 

1.2 Inconstitucionalidade material por violação ao sistema de delegação dos 

serviços de registro 

 

O modelo constitucional que dispõe sobre o exercício dos serviços 

notariais e de registro estabelece que: 

 

(i) referidos serviços serão exercidos em caráter privado (caput, primeira 

parte);  
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(ii) por delegação do Poder Público e fiscalização do Poder Judiciário 

(caput, parte final e § 1º, parte final);  

(iii) necessariamente por pessoa física (§ 1º e § 3º);  

(iv) pessoas físicas essas responsáveis civil e criminalmente (§ 1º); e  

(v) ingressas obrigatoriamente mediante concurso público (§ 3º). 

 

Todos esses requisitos encontram-se delimitados expressamente no art. 

236 da Constituição Federal. Veja-se: 

 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 

privado, por delegação do Poder Público. 

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 

criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 

definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de 

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de 

registro 

§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso 

público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia 

fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por 

mais de seis meses. 

 

 

A) Violação do Sistema Delegatário 

 

O problema de magnitude constitucional que se coloca é que a norma legal 

que estabelece a figura do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (ONR) como responsável pela implementação e operação de sistema de registro 

eletrônico de imóveis viola o modelo constitucional que determina que tais atividades 

cabem única e exclusivamente aos delegatários dos serviços de registro. Nesse sentido, 

o parecer do Dr. Luís Fernando Massonetto, Professor Doutor de Direito Econômico e 

Direito Urbanístico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo assevera 

(doc. 02): 
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Nesta perspectiva, a lei pode impor, no exercício das atribuições 

regulatórias previstas no inciso II do art. 236, que os serviços de registro 

instituam o sistema de registro eletrônico, como já o fizera a Lei 

11.977/09. Pode impor deveres aos oficiais de registro relacionados à 

operacionalização do sistema em seus aspectos funcionais. Não pode, 

no entanto, vincular o exercício da atividade registral a uma pessoa 

jurídica de direito privado. A competência para implementação e 

operacionalização do sistema eletrônico integra o núcleo de atividades 

delegadas pelo caput do art. 236 da Constituição e não poderia ser 

transferida à uma pessoa jurídica estranha ao ecossistema de relações 

intersubjetivas disposto na Constituição (Estado, delegatários, Poder 

Judiciário/CNJ). A criação do ONR representa assim a introdução 

de um novo agente executivo sem qualquer respaldo constitucional. 

 

Tem-se, assim, que o ONR consiste, insanavelmente, em usurpador da 

função executiva dos delegatários, com quem, pelo texto da Lei, estabelece relação de 

vinculação hierárquica. Patente o desrespeito à diretriz constitucional delegatória. 

 

B) Violação da Obrigatoriedade de Concurso Público 

 

O disposto na Lei tampouco observa a exigência de concurso público de 

provas e títulos para desempenho das atividades de registro, prescrita na Carta Política.  

Sobre o tema, o Supremo também possui jurisprudência pacífica: 

 

EMENTA: Agravo regimental em embargos de declaração em 

embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de 

desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. 

Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. 

Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 

54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. 

Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo 

regimental não provido.  

(...) 

2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da 

autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, 

após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é 

inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive 
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por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso 

público. 

(...) 

(MS 29083 ED-ED-AgR/DF, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento:  

16/05/2017, Órgão Julgador:  Segunda Turma) 

(g.n.) 

 

 

C) Violação da Delegação à Pessoa Natural 

 

Além disso, o dispositivo em questão, ao prever atuação de pessoa 

jurídica de direito privado, transgride o modelo delegatário no que se refere à escolha 

de pessoa natural para exercer os serviços de registro. A delegação prevista, conforme 

a doutrina, “está contaminada pela ‘pessoalidade natural’, que somente poderá ser a 

pessoa física cuja tal atividade tenha sido conquistada mediante ‘concurso público’ de 

provas e títulos”2. Mais uma vez, assim entende de igual modo o Supremo Tribunal 

Federal: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

PROVIMENTOS N. 747/2000 E 750/2001, DO CONSELHO 

SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

QUE REORGANIZARAM OS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE 

REGISTRO, MEDIANTE ACUMULAÇÃO, DESACUMULAÇÃO, 

EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES.  

1. REGIME JURÍDICO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE 

REGISTRO.  

I – Trata-se de atividades jurídicas que são próprias do Estado, porém 

exercidas por particulares mediante delegação. Exercidas ou 

traspassadas, mas não por conduto da concessão ou da permissão, 

normadas pelo caput do art. 175 da Constituição como instrumentos 

contratuais de privatização do exercício dessa atividade material (não 

jurídica) em que se constituem os serviços públicos.  

II – A delegação que lhes timbra a funcionalidade não se traduz, por 

nenhuma forma, em cláusulas contratuais.  

                                              

2SARLET, Ingo W.; MOLINARO, Carlos A.; PANSIERI, Flávio. Comentário ao art. 236. In: 

CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L.; SARLET, Ingo W. 

(Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 756. 
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III – A sua delegação somente pode recair sobre pessoa natural, e 

não sobre uma empresa ou pessoa mercantil, visto que de empresa 

ou pessoa mercantil é que versa a Magna Carta Federal em tema de 

concessão ou permissão de serviço público.  

(...) 

(ADI 2415 / SP, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Julgamento:  

22/09/2011, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno) 

(g.n.) 

 

 

D) Violação do Sistema de Responsabilidade Civil e Criminal 

 

Outra questão de extrema relevância é que o ONR não dispõe de 

mecanismos para responsabilização, em oposição ao cuidadoso modelo constitucional, 

sustentado na pessoa física delegatária detentora de responsabilidade cíveis e criminais. 

Esse sistema que se intenta implementar tende, desse modo, a dificultar o cumprimento 

do regime de responsabilidades do serviço público registral, impossibilitando a garantia 

de segurança e eficácia para os atos jurídicos. 

 

A criação do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis, enquanto figura interposta, portanto, fere gravemente o sistema 

constitucional delegatário dos serviços de registro ao usurpar a competência 

conferida aos registradores, bem como ao desrespeitar as regras de acesso e 

responsabilização referentes. 

 

 

1.3 Inconstitucionalidade material por desrespeito à competência fiscalizatória 

do Judiciário 

 

A proposição do ONR, com autonomia para implementar e operar o SREI, 

viola frontalmente, ainda, as normas constitucionais que atribuem a competência de 

fiscalização sobre atos de registros de imóveis ao Poder Judiciário (art. 236, § 1º) e a 
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competência correcional e de controle administrativo ao Conselho Nacional de Justiça 

(art. 103-B, §4º, III). 

 

Ocorre que a sobreposição de pessoa jurídica de direito privado como 

executor de atividade estatal (fora do modelo delegatário) interfere na competência 

exclusiva de fiscalização do Judiciário. Trata-se de evidente desprezo pela cautela 

constitucional que previu tal competência fiscalizadora como meio de resguardar o 

serviço de titularidade pública. Cautela baseada no fato de que apenas o Judiciário 

domina o conhecimento necessário para aferir a correta prestação do serviço público 

desenvolvido por notários e registradores. 

 

Conquanto se proponha que seja essa Corregedoria Nacional de Justiça o 

agente regulador do ONR, a verdade é que não há saneamento possível para a usurpação 

da competência constitucionalmente delimitada, nem para os efeitos deletérios de 

dificuldade fiscalizatória que daí decorrem, pouco importando a regulamentação 

adotada. 

 

Em outras palavras, o modelo de Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis trazido pela Lei n. 13.465/17, por meio da criação da figura do ONR, infringe 

a competência fiscalizatória constitucional dos serviços notarias e de registro 

(competência do Poder Judiciário e do CNJ - art. 236, § 1º, parte final, e art. 103-B, §4º, 

III). 

 

Em razão disso, enorme é o risco à segurança de dados. Ora, a 

implementação e operação do SREI se dará por (i) pessoa jurídica de direito privado 

(ONR) que não possui autorização constitucional para usufruir ou mesmo exercer a 

guarda de dados pessoais (como endereços e patrimônio privado), destinada a um 

Num. 2360577 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - 05/03/2018 18:46:34
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18030518463418500000002265890
Número do documento: 18030518463418500000002265890

\//\ 



 

 

Alameda Santos, 2441 · 6º andar | São Paulo - SP · 01419-101 | +55 (11) 3892-6984/6985 

Setor Hoteleiro Sul, Qd. 06, Cj. A, Bl. E · 10º andar | Brasília – DF · 70316-902 | +55 (61) 3323-2250 

12 

serviço público3, (ii) não sujeita à fiscalização do Poder Judiciário, e (iii) imune ao 

sistema de responsabilização pessoal, civil e criminal, previsto na Constituição Federal. 

 

Por todo o exposto, e lembrando que a centralização de dados vai na 

contramão da segurança da informação e dos padrões tecnológicos hodiernos, resta 

comprovado o descabimento jurídico e fático da constituição do ONR. Impõe-se, 

dessa maneira, o indeferimento dos pedidos iniciais do proponente e o imediato 

arquivamento deste processo. 

 

Sobre a temática de registros, é oportuno trazer que, em 19 de dezembro 

de 2017, o Ministro Alexandre de Moraes, em despacho de caráter liminar na ADI n. 

5855, determinou a imediata suspensão do dispositivo da nova lei sobre registros 

públicos (Lei 13.484/2017). Tal dispositivo permitia aos cartórios de registro civil das 

pessoas naturais prestar serviços – sem maiores especificações – por meio de convênio 

com órgãos públicos e entidades interessadas, sem restrição ao objeto da delegação, sem 

fixação de remuneração por lei e livre de homologação. Isto é, a norma, hoje suspensa, 

não possibilitava fiscalização. Nesse caso, sinalizou-se, portanto, que a matéria de 

fiscalização em registros públicos possui relevância e urgência a serem sanadas 

cautelarmente pelo Supremo. Outro não pode ser o entendimento dessa Egrégia 

Corregedoria. 

 

                                              

3 Nesse sentido, importa pontuar que os dados pessoais são de propriedade do titular e não devem ser 

divulgados ou transferidos a terceiros sem a sua prévia e expressa anuência ou expressa previsão em lei 

(art. 7, inc. VII, do Marco Civil da Internet; e art. 31, da Lei de Acesso à Informação). 

Ademais, a Lei dos Cartórios estabelece que “os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e 

sistemas de computação deverão permanecer sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço 

notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação” (art. 46, da Lei n. 

8.935/94).  
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Ainda é preciso destacar a ADI n. 5883, que questiona, dentre outros 

pontos da Lei de Regularização Fundiária (Lei n. 13.465/17), o Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis também pelas razões ora apresentadas nessa manifestação. A ação 

encontra-se em andamento no Supremo, tendo o relator, Ministro Fux, determinado, em 

20 de fevereiro deste ano, a adoção de rito abreviado para a análise da matéria: 

 

(...)enfatizo a conveniência de que decisão venha a ser tomada em 

caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no 

artigo 12 da Lei federal 9.868/1999. Ex positis, notifiquem-se as 

autoridades requeridas, para que prestem informações no prazo de 10 

(dez) dias. Após, dê-se vista à Advogada- Geral da União e à 

Procuradora-Geral da República, para que cada qual se manifeste, 

sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria Judiciária para 

as devidas providências. Publique-se. Intime-se. 

 

Após as informações e manifestações requeridas (autoridades, AGU, 

PGR), no prazo de dez dias, o relator submeterá o processo diretamente ao Pleno do 

Tribunal, que terá a faculdade de julgar o mérito da ação e não apenas o pedido liminar. 

Nesse sentido, torna-se extremamente lógico e premente que as tratativas de 

Estatuto do ONR sejam, no mínimo suspensas, em nome da segurança jurídica, dos 

riscos à privacidade dos cidadãos e cidadãs, e dos riscos associados à constituição de 

entidade a ser posteriormente rejeitada pelo STF. 

 

 

1.4 Inconstitucionalidade material por violação à liberdade associativa 

 

Outra inconstitucionalidade que o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis incorre é na violação da liberdade associativa, consoante exposto pelo parecer 

do Desembargador Ricardo Henry Marques Dip, Presidente da Seção de Direito Público 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já acostado aos presentes autos: 
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Ao impor que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis seja 

implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional 

do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, cuja organização deva 

ser ao modo de uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos (rectius: associação), a norma sob exame põe-se, portanto, 

em colisão com a liberdade associativa objeto da proteção 

constitucional. 

Uma coisa é atribuir – se se quiser, delegar – a associações privadas 

livremente constituídas o exercício de atividades públicas; outra, muito 

diversa, é admitir a ablação da liberdade de não associar-se [sic], com 

permitir-se que o Estado crie uma associação privada coativa de 

pessoas a quem se vida encomendar uma função pública. 

A liberdade de associação privada compreende também a liberdade de 

não inscrição associativa, e isto não apenas ao modo de mero exercício 

de liberdade formal, mas com uma dimensão substantiva, proibindo-se, 

designadamente, a emergência de situações que acarretem a 

necessidade factual da inscrição – a “associação forçada pelos fatos”, 

como a que deriva de o interessado não inscrito ser, nada obstante, 

jungido a utilizar das atividades da associação (arcando, de resto, com 

uma quota de seu custeio). 

 

Ora, segundo o art. 5º da Carta Magna (incisos XVIII e XX), que inscreve, 

de modo não exaustivo, os direitos, liberdades e garantias fundamentais, ninguém pode 

ser obrigado a fazer parte de uma associação, nem pode ser compelido a nela 

permanecer. É requisito essencial para a criação de uma pessoa jurídica de direito 

privado a autonomia de vontade dos envolvidos. Por essa razão, Lei, norma heterônoma, 

não pode determinar a criação da figura do ONR – nem escolhendo pessoa jurídica já 

existente (pois viola o princípio da impessoalidade, conforme anteriormente 

demonstrado), nem impondo a constituição de nova entidade privada. 
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2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PROPOSITURA DO ESTATUTO 

DO ONR PELO IRIB 

 

Ressalta-se que o presente Pedido de Providências, formulado pelo 

Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib), baseou-se, conforme consta da petição 

inicial de 3 de fevereiro de 2017, “nos termos do § 3º do art. 54 da MP 759/2016, que 

assim previa:  

 

§ 3º Fica o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib)4 

autorizado a constituir o ONR, a elaborar o seu estatuto, no prazo de 

cento e oitenta dias, contado de 22 de dezembro de 2016, e a submetê-

lo a aprovação por meio de ato da Corregedoria Nacional de Justiça do 

Conselho Nacional de Justiça.  

 

Como se observa, a Medida Provisória indicava nominalmente, violando 

o preceito constitucional da impessoalidade e da moralidade, a entidade privada a 

desempenhar a função de constituição do ONR e elaboração de seu estatuto. A mesma 

entidade que agora tenta impor, por meio deste processo, um ato constitutivo de sua 

lavra. 

 

Ocorre que, o § 3º do art. 76 da Lei n. 13.465/17 sofreu veto presidencial5 

em 11 de julho de 2017, justamente por estabelecer de forma expressa associação 

privada específica, sem qualquer fundamento fático ou jurídico a justificar a seleção de 

tal pessoa jurídica, em flagrante e teratológica violação do princípio da impessoalidade, 

conforme assumiu-se nas razões do veto: 

 

                                              

4 Associação de direito privado, de CNPJ 44.063.014/0001-20, registrada no 3º Ofícial de Registro de 

Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo. 
5 Mensagem n. 232, de 11 de julho de 2017. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Msg/VEP-232.htm 
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Os dispositivos apresentam inconstitucionalidade material, por 

violação ao princípio da separação dos poderes, ao alterar a 

organização administrativa e competências de órgão do Poder 

Judiciário; há também violação ao princípio da impessoalidade, 

entendido como faceta do princípio da igualdade, ao estabelecer 

atribuição para entidade privada constituir o ONR, em detrimento 

de outras 

(g.n.) 

 

Interessa notar que constava desde a origem da Medida Provisória a 

escolha de associação privada específica já constituída e sem representatividade6, 

Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), para a tarefa de constituir o ONR. 

Sendo medida violadora do princípio da impessoalidade e de caráter patrimonialista, o 

Presidente da República se viu obrigado a vetar norma original de sua edição, 

tamanha era a inconstitucionalidade. 

 

Em razão do veto, passou a estar configurada, de forma superveniente, a 

inconstitucionalidade da propositura do Estatuto do Operador Nacional do Registro de 

Imóveis Eletrônico – ONR pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), não 

apenas porque tal competência não foi prevista na Lei promulgada, mas porque foi 

vetada, em razão de inconstitucionalidade material gritante e insanável.  

 

Nesse sentido, a única medida cabível no presente caso é o 

arquivamento do Pedido de Providências, já que o Instituto de Registro Imobiliário 

do Brasil não pode nem deve ser o propositor do ato constitutivo do ONR. Mesmo 

que se admita a constituição do ONR, e se busque a elaboração de seu estatuto via CNJ, 

há nulidade no fato de que o texto em debate é de lavra de entidade que foi vetada de 

realizar tal atividade. 

                                              

6 Conforme consta da Ata de Reunião da Assembleia Geral Ordinária de 2014 (documento 21), o Irib 

tem no seu quadro de associados 1.006 (um mil e seis) registradores de imóveis, frente ao número total 

de 3.501 registradores de imóveis no Brasil (dado do Conselho Nacional de Justiça). 
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3. DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, pede e espera a Associação dos Registradores 

Imobiliários de São Paulo: 

 

1. Seja recebida a presente manifestação preliminar; 

2. Seja arquivado o presente processo sem elaboração e aprovação do 

Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – 

ONR, tendo em vista a inconstitucionalidade de sua previsão e a 

inconstitucionalidade de sua proposição pelo Instituto de Registro 

Imobiliário do Brasil (IRIB), bem como tendo em vista os riscos à 

segurança jurídica e à privacidade de brasileiros e brasileiras; 

2.1. Não sendo esse o entendimento dessa Egrégia Corregedoria 

nesse primeiro momento, sejam suspensas imediatamente as 

providências de elaboração e aprovação do mencionado 

Estatuto, em razão da pendência da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 5883, em tramitação de rito 

abreviado, que questiona a figura do ONR. 

2.2. Não sendo esse o entendimento dessa Egrégia Corregedoria 

nesse primeiro momento, abra-se vista a demais interessados 

e Conselheiros do CNJ. 

 

Por fim, reservando-se o direito de apresentar manifestação 

complementar, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo 
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publicadas em nome dos advogados Beto Ferreira Martins Vasconcelos, OAB/SP 

172.687, e Marina Lacerda e Silva, OAB/DF 43.926, e-mail: intima@valaw.com.br. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

São Paulo, 5 de março de 2018. 

 

 

BETO VASCONCELOS 

OAB/SP nº 172.687 

MARINA LACERDA E SILVA 

OAB/DF nº 43.926 
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ANEXOS 

 

1- Entrevista do Des. Ricardo Dip à Revista do MPD 

2- Parecer Prof. Luís Fernando Massonetto 
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REVISTA DO MOVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEMOCRÁTICO ANO XIV - Nº 51 - 2017

Riscos às liberdades de expressão e imprensa

Capa:
Justiça é usada para 
retaliar imprensa

Manuel 
Chaparro:
A ameaça 
dos grupos 
paraestatais 
ao jornalismo

Ricardo 
Prado

Relações entre 
MP e Imprensa

Insegurança Jurídica nos 
Cartórios Extrajudiciais

Ricardo
Dip
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Fuga privatística nos registros públicos? 
O Operador Nacional do Sistema de 
Registro de Imóveis Eletrônico e a 
privatização do registro de imóveis
Desembargador Ricardo Dip

Entrevistador: Desembargador, tem havido um 
grande debate a respeito das tecnologias de 
informação, da centralização e divulgação de 
dados, dados, do uso da informação por parte 
dos serviços extrajudiciais e da comunidade 
interessada nesses serviços. Como o senhor 
vê essa questão de modo amplo? Os serviços 
extrajudiciais precisam de uma integração 
entre si, ou precisariam de algo mais radical, 
de uma centralização de dados? Como é que o 
senhor vê a questão de maneira mais ampla?

Des. Ricardo Dip: Parece-me que a integração 
dos vários serviços extrajudiciais apresenta 
utilidade do ponto de vista econômico, tanto 
de economia de tempo, quanto de gastos. 
Todavia, cabe destacar um ponto: trata-se 
de integrar informações, e não de centralizar 
dados; até porque a centralização de dados 
implicaria, a meu ver, uma afronta manifesta 
à disposição do art. 236 da Constituição 
vigente, e valeria aqui lembrar que os dados 

que se encontram nos cartórios não são de 
propriedade dos registradores e notários, mas 
dados meramente custodiados por eles. 

Entrevistador: O serviço extrajudicial 
tem várias especialidades. Para alguma 
dessas especialidades, seria interessante a 
centralização, ou a centralização é deletéria 
para o sistema como um todo?

Des. Ricardo Dip.: À luz da normativa 
constitucional em vigor, eu reafirmo o 
entendimento de que toda e qualquer 
centralização de dados, a meu ver, afronta 
o disposto no art. 236 da Constituição de 
88. Do ponto de vista político também não 
vejo vantagem alguma com a centralização; 
a integração de informações já será mais do 
que suficiente para atender aos interesses 
do trânsito jurídico. Eu vejo até que a fuga 
privatística, além de inconveniente por si 
própria, tem potencialidade para redundar 

numa futura estatalização de dados. Não 
vejo com bons olhos nenhuma tentativa de 
centralização de dados, pois, seja do registro 
de imóveis, seja das notas, do registro de 
títulos documentos, do registro civil das 
pessoas jurídicas e do registro civil das 
pessoas naturais.

Entrevistador: Tem sido dito, constantemente, 
que a centralização serviria para defender 
o serviço extrajudicial. De um lado, das 
investidas do mercado e, de outro, de 
uma interferência excessiva, ou do Poder 
Executivo, ou do Poder Judiciário. O senhor 
acredita que o extrajudicial tem saída entre 
essas duas forças? A centralização, quem 
sabe, não poderia ser uma solução para esses 
ataques, ou do poder do Estado, ou do poder 
do mercado, contra o foro extrajudicial?

Des. Ricardo Dip: Não, acho que é bem ao 
revés disso. A centralização importará numa 

Maior autoridade em registros públicos e notas no Brasil, e hoje Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, o Des. 
Ricardo Henry Marques Dip concedeu entrevista sobre o Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, entidade 
privada a que a Lei n. 13.465/2017 (oriunda da Medida Provisória n. 759/2016), contrariando toda a disciplina constitucional sobre a 
matéria, criou para implementar e gerir o registro imobiliário em meios digitais. O problema afeta toda a comunidade jurídica brasileira, 
direta ou indiretamente, não só porque coloca todo o sistema registral em mãos de uma associação civil (i. e., fora da fiscalização 
estatal, exercida pelo Poder Judiciário), como ainda traz risco à segurança e à privacidade de dados sensíveis de toda a população 
brasileira – já que a centralização das atividades em mãos de um único órgão privado (concepção na qual se baseia o Operador 
Nacional) deixará expostas, aos mais variados riscos e interesses, todas as informações concernentes aos imóveis do Brasil.
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informações, em vez de projetar-se 
o sistema ao que alguns designam de 
“entreguismo institucional”.

Entrevistador: Essa entrega privatística seria 
errônea, ainda que a entidade responsável 
fosse composta só de tabeliães ou só de 
registradores?

Des. Ricardo Dip: A meu ver, volto a dizer, 
essa entrega das atividades tabelioas e 
registrais a pessoas jurídicas privadas é 
inconstitucional. O que a Constituição 
determina é a competência atribucional de 
pessoas físicas, que, após prestarem concurso 
de acesso mediante provas e títulos, têm o 

facilidade de assunção desses dados, tanto 
por empresas privadas, quanto pelo aparato 
estatal. No caso brasileiro, durante a gestão 
anterior da Corregedoria Nacional de Justiça, 
discutiu-se sobre os vários inconvenientes 
que se viam na centralização. Quanto ao 
registro civil, por exemplo, estudou-se 
bastante o risco de devassa de dados que são 
próprios de bens da personalidade, como a 
privacidade, a intimidade, etc. No caso do 
registro de imóveis, considerou-se o risco de 
um totalitarismo econômico, por assim dizer, 
ou seja, de um domínio de dados e elementos 
patrimoniais que também fazem parte da 
reserva de personalidade. Acho eu que uma 
centralização em mãos de entidades privadas 
implica a recolha de dados em privilégio da 

atividade de alguns poucos: estamos cuidando 
de um serviço público, de dados que são 
custodiados por um atividade pública.Em 
contrapartida, a existência de órgãos como o 
Sistema Nacional de Informações de Registro 
Civil (SIRC) e o Sistema Nacional de Gestão 
de Informações Territoriais (SINTER) mostra 
que o próprio Estado nem sempre versa o tema 
de maneira adequada, fazendo-o por meio 
de decretos, por meio até de carti lhas, 
como no caso do SIRC. A melhor 
defesa das instituições de registro 
público, que já comprovaram seu valor 
ao largo da história, é a continuidade 
de seu itinerário mais que secular, é a 
manutenção, em essência, do sistema 
atual com o adendo da integração de 
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dever e a missão de custódia desses dados. 
Ou seja, entidades privadas, ainda que 
constituídas por registradores e notários, 
não passam disto: de entidades privadas. 
E sem concorrência pública parece, em tal 
quadro, que não faltaria o temor, até mesmo, 
de cogitar-se de eventual improbidade, com 
a entrega de dados recolhidos em serviço 
público a entidades privadas, quaisquer elas 
sejam e nada obstante sua respeitabilidade. 
Ainda que todos os integrantes dessas 
entidades sejam registradores ou notários (o 
que nem sempre ocorre), ainda assim se trata 
de entidades privadas, de pessoas jurídicas 
privadas. No atual sistema constitucional, 
não podem elas exercer funções registrais e 
notariais.

Entrevistador: O senhor entende que essa 
improbidade administrativa existiria, mesmo 
que se entregasse a um ente privado apenas a 
divulgação, apenas a publicidade dos dados? 

A razão desta pergunta está em que muitos 
defendem que as funções de conteúdo mais 
jurídico (isto é, a função de qualificação) vai 
ficar na mão do tabelião ou do registrador, e 
que apenas se quer criar um sistema técnico 
de dar publicidade a esse conteúdo jurídico 
que o registrador ou o tabelião vai produzir.

Des. Ricardo Dip: Esta sua pergunta é muito 
interessante. Eu peço licença para fazer umas 
pequenas distinções. Primeiro, uma pessoa 
jurídica, por sua própria natureza, não 
pode ter a prerrogativa da fé pública. Uma 
pessoa jurídica não pode, em definitivo, ter 
o atributo de expedir certidão registrária ou 
tabelioa. De resto, hoje, no Brasil, as pessoas 
físicas que podem dar certidão registral 
ou notarial são aquelas que, na forma da 
Constituição vigente, chegam à titularidade 
cartorária mediante concurso público. Muito 
bem, não é possível que alguém que esteja 
em uma entidade destas, privadas, ainda 

que exercendo o poder de direção, sendo 
registrador ou notário, queira testemunhar, 
de modo anômalo, com a qualidade da fé 
pública. Já isto o go, no plano subjetivo da 
função registral ou notarial. Mas há mais: 
para a dação de fé pública, a entidade teria, 
no plano objetivo, de certificar algo que foi 
praticado ou que está contido nos arquivos de 
outro cartório. Isso é totalmente indevido, e 
é mais ainda indevida a separação arbitrária 
entre qualificação e publicidade. Das várias 
funções que possui um registrador ou um 
notário, não se pode retirar uma delas – a 
publicidade – e dizer: “olha, isto aqui é 
técnico e não precisa ficar aqui”. Ora, a função 
registral e a função notarial, ambas não são 
apenas funções prudenciais. Melhor dizendo: 
a função mais importante no ambito registral 
e notarial é realmente a função de prudência 
jurídica, mas os notários e registradores 
detêm também uma série de funções técnicas. 
Imaginemos o registrador, por exemplo. Ele 
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estamos observando a utilização de 
expressões tópicas, não é? “Disrupção”, 
“exigência do mercado”, blockchain. Usam-se 
mesmo e muito palavras em inglês, porque, 
aos ouvidos ingênuos, “a coisa toda deve 
ser importante porque está em inglês”. São 
tópicas de discurso, tópicas de retórica. E 
que escondem no fundo uma coisa simples, 
facílima de responder: há quem pense em 
entregar, na verdade, a função registral e 
notarial, neste momento, a iniciativas de 
mercado, a entidades privadas. E esta fuga 
privatística enseja a possibilidade (que me 
parece tendencial) de que adiante o próximo 
passo seja o da estatização dos dados. Assim 
me parece. Veja que há mesmo uma recente 
previsão legal de que entidades particulares, 

sem concorrência pública, sejam partícipes 
de convênios (e Deus não permita que de 
receitas!), convênios com a administração 
pública, impondo os ditames destes ajustes 
aos registradores civis. Tal se vê, serão eles, 
os registradores civis, subordinados, em suas 
atividades públicas, às direções das entidades 
particulares. Imagine-se um quadro análogo: 
a Apamagis, nossa Associação de Magistrados 
aqui de São Paulo, ora tão bem presidida 
pelo meu amigo Des. Oscild de Lima Júnior, 
celebrando convênios com órgãos públicos e, 
com isto, impondo deveres profissionais aos 
juízes paulistas. Como é isto: agora interesses 
e dirigentes de entidades privadas é que 
têm primado sobre os interesses e agentes 
públ icos?  É  isto? 

recebe o título, tem sua custódia, prenota-o, 
qualifica-o, e aí emerge a parte prudencial 
de sua função que é a de examinar e 
decidir sobre o registro pretendido. Se essa 
possibilidade se atualiza, ele então inscreve o 
título, dá a certidão e informações, arquiva-o 
e conserva-o, o que, novamente, caracteriza 
funções técnicas. Não é à toa que o registrador 
se chama conservador em Portugal. Todas 
essas funções técnicas, porém, são funções 
do registro. A Constituição não permite esta 
separação das funções, como se fosse possível 
dizer: “a partir de agora, vamos romper 
com a história, e arquivos e publicidade 
registral vão para uma entidade privada”. 
Isto seria uma fuga privatística de vários 
elementos de uma atividade organicamente 
unitária. É evidente que com este desvio 
privatístico há uma tendência de negar, 
de recusar o que, historicamente, sempre 
foram os registros e as notas no Brasil. Isso 
vem derivando, tanta vez (e isto digo-o sem 
quebra de respeito pessoal), do simplismo 
tópico “o mercado exige”. Quer dizer, há 
uma hipóstase da ideia de “mercado”, e o 
mercado tem lá os seus incensados profetas, 
as pessoas que dizem saber ler o mercado, 
como se afirmassem “isto é assim porque tem 
que ser assim”. É perfeitamente possível, ao 
revés, criar sistemas de integração como o 
do Provimento n. 47/2015, da Corregedoria 
Nacional de Justiça, nos quais se vão buscar 
informações nos dados que se encontram sob 
responsabilidade do registrador e do notário.

Entrevistador: O perigo, ao que concluo de 
sua resposta, estaria na mudança da ideia 
atual (uma central estadual que sirva de 
canal entre o público e o registrador ou o 
tabelião) para instituir-se um modelo em 
que os próprios dados migrariam pra uma 
entidade nacional, e a partir daí se suprimiria, 
do tabelião ou do registrador, a possibilidade 
de ele mesmo dar publicidade à informação 
que ele mesmo produz. É isso?

Des. Ricardo Dip: Sim, e volto ao ponto: 
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CONSULTA 

 

 A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – ARISP, por meio de 

seu presidente, honra-me com a seguinte consulta acerca dos novos institutos 

criados pela recém editada Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 

 

 “Considerando a estrutura normativa da Política Urbana na Constituição, 

bem como o regime constitucional da propriedade urbana, qualificado pelo 

princípio da função social; 

 

 Considerando as hipóteses constitucionais de aquisição originária da 

propriedade, bem como a expressa vedação de aquisição de imóveis públicos por 

usucapião; 

 

 Considerando a divisão de competências entre os entes da federação e a 

competência municipal para a promoção do adequado ordenamento territorial 

urbano mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano; 

 

 Considerando o protagonismo do Poder Público municipal na execução da 

política de desenvolvimento urbano visando ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes; 
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 Considerando a função sistêmica do Plano Diretor aprovado pelos 

municípios como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana; 

 

 Considerando a estrutura constitucional do sistema de registros de imóveis, 

com a atribuição clara das funções executivas aos delegatários do serviço e das 

funções de fiscalização ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça 

(“CNJ”); 

 

 A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP, entidade 

sem fins lucrativos, fundada pelos Oficiais de Registro de Imóveis da Comarca 

da Capital em 22 de janeiro de 1993, submete os seguintes quesitos para reflexão 

e elaboração de parecer jurídico: 

 

 (i) a política de regularização fundiária urbana (“Reurb”), 

minuciosamente descrita no Título II da Lei nº 13.465/17, encontra respaldo na 

estrutura constitucional da política urbana? 

 

 (ii) o instituto da legitimação fundiária, mecanismo de reconhecimento da 

aquisição originária do direito de propriedade sobre unidade imobiliária objeto 

da Reurb, assim definido pelo art. 11, VII da Lei nº 13.465/17, encontra respaldo 

constitucional? 
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 (iii) a instituição do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis (“ONR”), pessoa jurídica de direito privado responsável pela 

implantação e operação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (“SREI”), 

encontra amparo na estrutura constitucional do sistema notarial e de registro de 

imóveis? 
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PARECER 

 
 1. A regularização fundiária urbana na Lei nº 13.465/2017  

 

 A Lei nº 13.465 dispõe, entre tantos assuntos, sobre normas gerais e 

procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, definida como um 

conjunto de “medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à 

incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano 

e à titulação de seus ocupantes”1. 

 

 Nesse sentido, a lei descreve a regularização fundiária como uma política 

complexa, que envolve agentes públicos e privados e que tem como objetivos, in 

verbis, (i) “identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, 

organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de 

modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de 

ocupação informal anterior”; (ii) “criar unidades imobiliárias compatíveis com o 

ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos 

seus ocupantes”; (iii) “ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de 

baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios 

núcleos urbanos informais regularizados“; (iv) “promover a integração social e a 

geração de emprego e renda“; (v) “estimular a resolução extrajudicial de 

conflitos, em reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade“; 

(vi) “garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas“; 

(vii) “garantir a efetivação da função social da propriedade“; (viii) “ordenar o 

                                                           
1 Art. 9º, caput, da Lei 13.465/2017. 
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pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes“; (ix) “concretizar o princípio constitucional da eficiência na 

ocupação e no uso do solo“; (x) “prevenir e desestimular a formação de novos 

núcleos urbanos informais“; (xi) “conceder direitos reais, preferencialmente em 

nome da mulher“; (xii) “franquear participação dos interessados nas etapas do 

processo de regularização fundiária“2. 

 

 A descrição dos objetivos da regularização fundiária urbana revela tratar-

se de política complexa, que articula matérias de naturezas diversas e que não 

pode ser resumida na simples subsunção do fato jurídico-urbanístico à norma. 

Muito pelo contrário. Na maior parte dos casos, as medidas jurídicas são 

acessórias às questões materiais que predicam uma efetiva intervenção no 

território, com a implantação de infraestrutura, realocação de comunidades, 

readequações sanitárias, entre outros investimentos públicos.  

 

 Nesse contexto, ainda que seja possível dispor de maneira abstrata sobre 

a política de regularização fundiária, a concretização dos dispositivos legais 

implica, como não poderia deixar de ser, a verificação in casu dos instrumentos 

aplicáveis a cada uma das situações. Diferentemente do que ocorre com as 

relações patrimoniais gerais, que podem ser compostas por títulos abstratamente 

referidos a situações concretas, a propriedade imobiliária pressupõe uma 

unidade corpórea apropriada como objeto do domínio3. Assim, ainda que seja 

                                                           
2 Art. 10 da Lei 13.465/2017. 
3 Nesse sentido, conforme magistério de Pontes de Miranda, “O patrimônio é coextensivo às propriedades 
de alguém, quer se trate de direitos reais, quer de direitos pessoais. O domínio, não. Não há domínio de 
direitos pessoais. Já aí intervém o conceito de corporiedade; não se fala do domínio dos direitos oriundos 
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possível vislumbrar objetivos gerais – por exemplo, concretizar o princípio 

constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo ou conceder direitos 

reais, preferencialmente em nome da mulher4 - a política de regularização 

fundiária deve partir, necessariamente, do fato jurídico subjacente à ocupação do 

solo urbano e da ligação concreta entre os beneficiários e a unidade imobiliária 

objeto da regularização. 

 

 A Lei nº 13.465/17, nas disposições gerais sobre a regularização fundiária 

urbana, expressa esta dimensão complexa ao delimitar, como função específica 

da política, a incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento 

territorial urbano e à titulação de seus ocupantes5. Em outras palavras, a política 

de regularização fundiária tem como elementos estruturantes a adequação 

formal dos núcleos urbanos ao ordenamento territorial urbano e a estabilização 

da relação jurídica dos ocupantes pela outorga de um direito real.  

 

 A complexidade da política de regularização fundiária urbana denota 

também uma dimensão processual, tal como se revela no art. 10, II, que predica 

como objetivo da Reurb “criar unidades imobiliárias compatíveis com o 

ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor de 

                                                           
de contrato de locação de serviços ou de empréstimo. A dominica potestas é o poder sobre as coisas 
(corpóreas), assim como se falava e se fala de patria potestas ou poder do pai sobre os filhos; se bem que, 
entre os prepotentes romanos, a distinção fosse quase nula, pela carga de despotismos da sua civilização: 
tanto coisas quanto filhos ficavam à mercê do “dono” da casa, is qui in domo dominium habet”. PONTES 
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Especial,  Tomo XI, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1977, pp. 29-30.  
4 Art. 10, IX e XI da Lei nº 13.465/17. 
5 Art. 9º, caput da Lei nº 13.465/17. 
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seus ocupantes”. Ou seja, ainda que possam ser aquilatadas de modo separado e 

em momentos distintos, a estrutura da regularização fundiária visa, 

simultaneamente, a adequação da forma objetiva do bem apropriado e a 

estabilização do vínculo subjetivo de apropriação, articulando a produção da 

riqueza social com os mecanismos de apropriação individual ou coletiva do solo 

urbano, em um contexto de efetivação de direitos sociais territoriais.  

 

 A função social da propriedade, que informa tanto os direitos e garantias 

fundamentais dos indivíduos como os princípios gerais da atividade econômica, 

expressa, em nível constitucional, esta dupla dimensão da propriedade 

imobiliária, apreendida como fenômeno objetivo e subjetivo e que reclama, por 

consequência, uma regulação que incida sobre a forma – realidade objetiva, e 

sobre os vínculos – realidade subjetiva. O que implica observar, necessariamente, 

a propriedade como expressão fenomenológica do conceito jurídico de solo 

urbano6 e a apropriação como ação subjetiva e expressão fenomenológica de um 

título jurídico7. 

 

 Em sua dimensão objetiva, a propriedade como expressão concreta do solo 

urbano não pode ser analisada fora da sua relação funcional com a cidade8. Não 

                                                           
6 Solo urbano entendido aqui como a fração útil do território urbano ou como a confluência de um objeto 
apropriado com a infraestrutura que lhe permite o aproveitamento. Nesse sentido, temos como situação 
paradigma na legislação urbanística nacional o lote dotado de infraestrutura adequada nos termos da Lei 
nº 6.766/79.  
7 Nas palavras de ASCENÇÃO, “título de uma situação jurídica é o facto ou a série de factos jurídicos que 
moldam o direito na sua realidade concreta”. ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito Civil - Reais. 4ª ed., 
Coimbra: Coimbra Editora Limitada, 1987, p. 303.  
8 Qualificamos a relação da propriedade com a cidade como uma relação funcional observando o 
tratamento mais usual da doutrina urbanística. Mais correto, no entanto, seria tratar tal relação como 
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é outro o sentido do art. 182, §2º da Constituição, que diz textualmente que “a 

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. Assim, no 

plano material, independente dos vínculos jurídicos subjetivos de apropriação, a 

legislação urbanística prescreve formas urbanas objetivas, regulando a 

morfologia de setores, quadras e lotes e articulando parâmetros técnicos com tais 

estruturas morfológicas de modo a organizar o fracionamento do solo e as 

possibilidades de aproveitamento das unidades imobiliárias de acordo com a 

infraestrutura das cidades.  

 

 Em sua dimensão subjetiva, a propriedade como vínculo não pode ser 

analisada fora da estrutura normativa que rege os mecanismos de apropriação 

das coisas e que impõe uma tutela protetiva das situações legitimamente 

constituídas, sejam elas públicas ou privadas. Não é outro o sentido do art. 183 

da Constituição, que diz textualmente que “aquele que possuir como sua área 

urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 

família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro 

imóvel urbano ou rural” e que interdita, por outro lado, a aquisição de imóveis 

públicos por usucapião. 

 

                                                           
uma relação orgânica, já que a propriedade não pode ser compreendida senão como parte constitutiva 
da estrutura urbana.  
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 A Lei 13.465/2017, como já exposto, sublinha o objeto da regularização 

como fato jurídico complexo que apresenta imperfeições tanto na adequação do 

bem apropriado às formas prescritas em lei, como na tutela do vínculo subjetivo 

de apropriação. Por consequência, aponta para a necessidade de a regularização 

fundiária urbana compatibilizar objetivamente as unidades imobiliárias ao 

ordenamento territorial urbano e para a conveniência de constituir sobre elas 

direitos reais em favor dos seus ocupantes, priorizando a sua permanência nos 

próprios núcleos urbanos informais regularizados9. Deste modo, a análise dos 

quesitos submetidos à consulta não pode prescindir da verificação da 

conformidade da política de regularização fundiária urbana veiculada pela Lei 

nº 13.465/17 com a disciplina das formas urbanas objetivas e com o regime dos 

vínculos patrimoniais subjetivos expostos na Constituição. 

  

                                                           
9 Art. 10, II e III da Lei nº 13.465/17. 
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 2. A legitimação fundiária como modo de aquisição originária da 

propriedade urbana 

  

A Lei nº 13.465/17 apresenta um rol exemplificativo dos instrumentos 

jurídicos que poderão ser empregados na política de regularização fundiária 

urbana10. Como tal, visam criar condições de estabilidade para apropriação 

subjetiva dos imóveis urbanos objeto da regularização. A concessão de direitos 

reais como vetor da política de regularização fundiária, por sua vez, pressupõe a 

constituição de relações jurídicas patrimoniais que variam de acordo com o título 

que molda o direito na sua realidade concreta. 

 

Dentre os instrumentos listados no art. 15 da lei, destacam-se institutos 

jurídicos consolidados, como a usucapião, a desapropriação, a concessão de 

direito real de uso e a concessão de uso especial para fins de moradia. Além 

destes, destacam-se também duas formas de aquisição da propriedade a partir 

da exteriorização de situações jurídicas concretas – a legitimação de posse e a 

legitimação fundiária. A legitimação de posse é definida pela lei como “ato do 

poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a 

posse de imóvel objeto da Reurb, conversível em aquisição de direito real de 

propriedade na forma desta lei, com a identificação de seus ocupantes, do tempo 

da ocupação e da natureza da posse”11. Já a legitimação fundiária é definida como 

                                                           
10 Art. 15 da Lei nº 13.465/17. 
11 Art. 11, VI da Lei nº 13.465/17. 
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um “mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de 

propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb”12.  

 

 Tanto a legitimação de posse quanto a legitimação fundiária são aplicáveis 

na regularização fundiária de núcleos urbanos informais, limitada a segunda aos 

assentamentos existentes, na forma da lei, até 22 de dezembro de 201613. No 

entanto, enquanto a legitimação de posse não se aplica aos imóveis urbanos 

situados em área de titularidade do poder público, a legitimação fundiária 

poderá ser aplicada na regularização de qualquer núcleo urbano informal, 

inclusive aqueles compostos por imóveis públicos, desde que respeitado o limite 

temporal. 

  

Ainda que a reflexão principal deste parecer não seja a legitimação de posse, 

é importante destacar que a lógica estrutural do instituto, delineada na derrogada 

Lei nº 11.977, de 9 de julho de 200914, foi abalada pela a-tecnicidade da Lei nº 

13.465/17. A legitimação de posse, vinculada ao então recém-criado instituto da 

demarcação urbanística, visava primordialmente estabilizar situações de fato, 

criando uma presunção de direito para o dies a quo da prescrição aquisitiva da 

usucapião constitucional15. O novo regime, quid pro quo, prevê a conversão 

automática da legitimação de posse como modo originário de aquisição da 

                                                           
12 Art. 11, VII da Lei nº 13.465/17. 
13 Art. 9º, § 2º da Lei nº 13.465/17. 
14 Lei nº 11.977/09 - Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização 
fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. 
15 Ainda que não houvesse qualquer restrição para a aplicação do instituto para estabilizar o vínculo de 
apropriação em áreas públicas (sem, no entanto, apontar para a solução dominial pela via da usucapião).   
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propriedade, incluindo casos não contemplados pelo art. 183 da Constituição 

(área urbana), desde que satisfeitos os requisitos de usucapião estabelecidos na 

legislação em vigor16. Em outras palavras, a nova lei criou uma nova hipótese de 

usucapião (apelidando-a com um novo nomen juris), flexibilizando o 

procedimento necessário à declaração da prescrição aquisitiva ínsita àquele 

modo de aquisição de propriedade. 

 

 Se a nova estrutura da legitimação de posse pode ser qualificada, 

eufemisticamente, como a-técnica, a instituição da legitimação fundiária é um 

dos pontos mais críticos da nova lei e certamente afronta a ordem constitucional. 

Em exposição bem sintética, a legitimação fundiária pode ser assim 

caracterizada: 

 

a) trata-se de um instrumento excepcional, aplicável exclusivamente aos 

núcleos urbanos informais consolidados existentes até 22 de dezembro de 2016 e 

exclusivamente no âmbito da política de regularização fundiária urbana; 

 

b) trata-se de modo originário de aquisição do direito real de propriedade 

conferido por ato do poder público àquele que detiver em área pública ou possuir 

em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana; 

 

                                                           
16 Art. 25 a 27 da Lei nº 13.465/17. 
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c) trata-se de instrumento aplicável aos casos de regularização fundiária 

urbana previstos na Lei 11.952, de 25 de junho de 200917, para conferir 

propriedade aos ocupantes18. 

 

A breve síntese do novo instituto indica o caráter problemático da 

legitimação fundiária, em especial no que diz respeito ao seu hibridismo 

estrutural. Assim como já fizera com a legitimação de posse, a lei altera o nomen 

juris de instituto jurídico consolidado, imaginando com isso contornar limites e 

interdições do arranjo constitucional sobre a propriedade simplesmente trocando 

o chapéu de um velho figurino. Como revelado já à primeira leitura, repetindo o 

quid pro quo, o instituto muito se assemelha à vetusta usucapião como modo de 

aquisição originária de propriedade.  

 

Nesse sentido, a legitimação fundiária teria seu fundamento no 

reconhecimento pelo Poder Público da existência de um núcleo urbano informal 

consolidado, isto é, de difícil reversão, considerando o tempo da ocupação, a 

natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de 

equipamentos públicos19. E, dentro desta situação, a posse de imóveis privados 

ou a detenção de imóveis públicos fariam emergir direitos de propriedade aos 

                                                           
17 Lei nº 11.952/09 – Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas 
em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal e dá outras providências.  
18 Curiosamente, a Lei nº 13.465/17 define ocupante como “aquele que mantém poder de fato sobre lote 
ou fração ideal de terras públicas ou privadas em núcleos urbanos informais”. Talvez para evitar a 
discussão consolidada na doutrina sobre os efeitos jurídicos da posse e da detenção. De qualquer forma, 
sublinha-se o paradoxo de um poder de fato sobre fração ideal ou sobre o poder de fato sobre terra 
pública a desafiar o conceito clássico de soberania... 
19 Art. 11, III da Lei nº 13.465/17. 
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seus ocupantes, reconhecidos por meio de ato do Poder Público. Ora, a aquisição 

de direitos reais sobre coisas, em consequência de uma posse duradoura sobre 

elas exercida, é a definição clássica da usucapião20. O hibridismo da legitimação 

fundiária se revela na identidade entre a hipótese fática dos dois institutos, com 

o agravante da legitimação fundiária incidir sobre imóveis públicos, tornando 

possível a aquisição destes bens pela sua “posse” duradoura. Logo, fica evidente 

que o hibridismo do instituto nada mais é do que uma maneira velada de se 

esquivar das formalidades constitucionais da usucapião de imóveis privados e 

superar a interdição constitucional de aquisição de imóveis públicos por 

usucapião.  

 

 Ad argumentandum tantum, convém perquirir a natureza do novo instituto 

afastando-o da estrutura normativa da usucapião. Nesse caso, torna-se 

imprescindível indagar a natureza do ato do poder público que confere o direito 

real de propriedade nas hipóteses da legitimação fundiária. A interpretação 

gramatical do texto normativo, mais uma vez, revela o caráter crítico do instituto. 

Ora a lei trata o ato do poder público como um ato declaratório, que confere ao 

beneficiário um direito já constituído pelo transcurso do tempo que consolidou o 

núcleo urbano informal21 à semelhança do que ocorre na usucapião. Em outros 

momentos, a lei trata o ato como uma concessão, pressupondo um ato material 

translativo da propriedade, o que descaracterizaria a legitimação fundiária como 

modo originário de aquisição do domínio.  

                                                           
20 ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito Civil - Reais. 4ª ed., Coimbra: Coimbra Editora Limitada, 1987, p. 
294. 
21 Art. 11, II da Lei nº 13.465/17. 
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Veja, nesse sentido, a dicção do art. 23, §6º da lei, in verbis, “poderá o poder 

público atribuir domínio adquirido por legitimação fundiária aos ocupantes que 

não tenham constado da listagem inicial, mediante cadastramento 

complementar, sem prejuízo dos direitos de quem haja constado na listagem 

inicial”. De fato, se o domínio decorrente da legitimação fundiária é um direito 

atribuído pelo poder público, não há como falar de um modo de aquisição 

originária da propriedade, nem do mero reconhecimento de um direito pré-

existente. Nesse caso, o ato do poder público constituiria um direito ex nunc, por 

derivação, algo incompatível com o regime jurídico enunciado pela definição do 

instituto. 

 

 Nesta mesma linha de raciocínio, admitindo que a legitimação fundiária 

opere de fato a aquisição da propriedade de modo originário, torna-se 

imprescindível investigar a causa da extinção da relação proprietária 

anteriormente estabelecida22. A Constituição, no capítulo da Política Urbana, 

reconhece formas de aquisição originária da propriedade (usucapião urbano e 

desapropriação23). Consequentemente, admite a extinção da relação de 

propriedade nesses casos, seja pelo transcurso do lapso temporal pressuposto na 

usucapião, seja pela manifestação do jus imperii do Estado nas hipóteses de 

desapropriação. E é de se notar que, mesmo nos casos de descumprimento da 

função social da propriedade, a Constituição só reconhece a extinção do vínculo 

                                                           
22 E que não se veja nesta linha de raciocínio uma reminiscência da velha querela entre Proculeianos e 
Sabinianos acerca da extinção da propriedade no direito romano. Trata-se de investigar a emergência de 
um vínculo subjetivo a partir da extinção voluntária ou involuntária de um vínculo anterior, já que o 
sistema é taxativo em relação às hipóteses de apropriação da res derelicta. 
23 Ainda que a desapropriação possa ser compreendida também como forma de perda da propriedade, 
na linha do art. 1275 do Código Civil. 
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proprietário com o ajuizamento da desapropriação sanção na forma do art. 182, 

§4º, III. Ou seja, a extinção da relação de propriedade independente da 

manifestação de vontade do antigo proprietário é algo absolutamente 

excepcional e que pressupõe o devido processo legal para que o Estado declare a 

nova relação jurídica de propriedade. 

 

 Em reforço a esta argumentação, sublinhe-se que legislação civil prevê, 

excepcionalmente, outros casos de extinção da relação de propriedade de modo 

unilateral, sem o ato translativo do domínio para um novo adquirente. É o que 

ocorre na renúncia do art. 1275, II da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 

(“Código Civil”), que pressupõe uma declaração expressa de vontade na forma 

prescrita em lei. É o que ocorre também no abandono do art. 1275, III do Código 

Civil, que pressupõe uma conduta inequívoca do proprietário em se desfazer da 

coisa. A diferença, no entanto, é que nesses casos “o renunciante perde a 

propriedade sem que outrem a adquira e o abandonante perde-a antes que o 

Estado a adquira”24. 

 

 Percebe-se, nesse sentido, que a legitimação fundiária instituída pela Lei nº 

13.465/17 como mecanismo apto à titulação dos ocupantes das áreas objeto da 

regularização fundiária urbana é uma forma de extinção de vínculos subjetivos 

de propriedade não respaldada na Constituição. A preocupação do legislador 

constituinte em cravar no capítulo da Política Urbana formas extraordinárias de 

                                                           
24 ”. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XIV, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 108.  
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aquisição da propriedade (usucapião constitucional urbano e desapropriação 

sanção) foi justamente salvaguardar hipóteses excepcionais em que o sistema 

reconhece a extinção do vínculo proprietário em desfavor dos proprietários 

originais – lapso temporal extremamente reduzido e indenização em títulos da 

dívida pública. 

 

Além disso, a legitimação fundiária instituída pela Lei nº 13.465/17 

possibilita a aquisição originária de imóveis públicos situados nos núcleos 

urbanos informais objetos da regularização fundiária. De acordo com o art. 23 da 

lei, constitui forma originária de aquisição de direito real de propriedade, 

conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele 

que detiver em área pública, como sua, unidade imobiliária com destinação 

urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de 

dezembro de 2016. A repulsa à aquisição de imóveis públicos por usucapião 

decorre da expressa interdição constitucional, mas pode ser apreendida pela 

negativa que a doutrina e a jurisprudência25 conferem à projeção de qualquer 

efeito à “posse” de um bem público. Isso porque (i) o Código Civil adotou a teoria 

objetiva da posse, de modo que eventual ocupante de imóvel público não possui 

qualquer poder inerente à propriedade, não se qualificando como possuidor, mas 

sim como mero detentor da coisa; (ii) conforme reconhecido pelo STJ, sem a 

configuração da posse, não há como se admitir a indenização por benfeitorias ou 

direito de retenção, considerando-se eventual construção na área ocupada mera 

acessão, sem possibilidade da construção atrair a propriedade do solo (acessão 

                                                           
25 Nesse sentido, vide: REsp 1.484.304/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 
10/03/2016, DJe 15/03/2016.  
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invertida) pela natureza imprescritível do bem. Nesse sentido, não existe abrigo 

no sistema jurídico à situação fática de detenção de unidade imobiliária em 

imóvel público como sua26, derivando deste fato a interdição absoluta da 

Constituição à prescrição aquisitiva de bens públicos.  

 

 Nota-se assim que a legitimação fundiária, como modo originário de 

aquisição da propriedade, é um instituto jurídico que visa instituir uma 

modalidade de aquisição da propriedade imobiliária urbana contrária à estrutura 

assentada no texto constitucional. Além de atribuir direitos patrimoniais 

individuais decorrentes da detenção de imóvel público, a legitimação fundiária 

implica a perda da propriedade dos entes públicos em desprestígio aos 

mecanismos de alienação de bens previstos na legislação. Ainda que o art. 23, § 

4º preveja que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e as suas 

unidades vinculadas, quando titulares do domínio, ficam autorizadas a 

reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do núcleo urbano informal 

regularizados por meio da legitimação fundiária, não há como deixar de 

sublinhar o caráter intrusivo do referido instituto na autonomia de gestão do 

patrimônio imobiliário pelos entes da federação. Ou bem a legitimação fundiária 

é um modo originário de aquisição da propriedade, constituindo-se a relação de 

propriedade pela consolidação no tempo do assentamento informal, ou se trata 

de uma forma derivada de alienação de bens públicos, dependente do 

procedimento de cada ordenamento local sobre as formas de alienação, onerosa 

ou gratuita, dos imóveis públicos. Na linha do dispositivo mencionado, poderia 

o ente da federação não reconhecer o direito de propriedade? Nesse caso, tratar-

                                                           
26 Conforme caput do art. 23 da Lei nº 13.465/17. 
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se-ia então a manifestação do poder público de ato declaratório da relação de 

propriedade pré-existente ou de ato discricionário constitutivo de uma relação ex 

nunc? Haveria um direito subjetivo à legitimação fundiária ou esta seria um ato 

discricionário do poder público? 

 

Por todo o exposto, seja pela violação expressa de dispositivos 

constitucionais, seja pela violação da autonomia dos entes da federação, seja pela 

insegurança jurídica provocada pela dificuldade de compreender o sentido real 

da estrutura normativa diagramada na Lei nº 13.465/17 em torno da legitimação 

fundiária, parece-nos necessário fulminar como inconstitucional todos os 

dispositivos relacionados ao novo instituto, com destaque aos art. 9º, §2º, art. 11, 

V e VII, art. 13, §1º, II, art. 15, I, art. 23, art. 24, art. 47, parágrafo único e Art. 56, 

item 44. 

 

 

3. Regularização fundiária e divisão constitucional de competências

  

 A política de regularização fundiária urbana abrange medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais27. Nesse contexto, predica normas de 

competência privativa da União (vg, direito civil e registros públicos), normas de 

competência comum entre os entes da federação (vg, proteção do meio ambiente, 

                                                           
27 Art. 9º da Lei nº 13.465/17. 
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melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico e a integração 

social dos desfavorecidos), normas de competência concorrente entre União, 

Estados e Distrito Federal (vg, direito urbanístico) e normas de competência dos 

Municípios (vg, interesse local e a promoção do adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano). A complexidade da política e a natureza das matérias 

envolvidas na regularização fundiária urbana exigem, portanto, uma análise 

criteriosa das normas gerais aplicáveis à espécie, sob pena de a lei federal avançar 

sobre assuntos de outras esferas de poder28. 

 

A Lei nº 13.465/17 manifesta concretamente o exercício de múltiplas 

competências legislativas. Assim, por exemplo, ao dispor sobre o direito real de 

laje no art. 55, a lei institui um novo direito real, no exercício da competência 

privativa da União para legislar sobre direito civil. Assim também ao tratar 

minuciosamente sobre procedimentos aplicáveis aos serviços de registro 

imobiliário, no exercício da competência privativa da União para legislar sobre 

registros públicos. Já ao dispor sobre a regularização fundiária urbana, a lei 

                                                           
28 Nesse sentido, vale recuperar o precioso magistério de ATALIBA, ao dissertar sobre as normas 
gerais de Direito Financeiro: “O Congresso é legislativo nacional e faz a lei nacional, a lei brasileira, 
que transcende às contigências regionais e locais. Sob esta perspectiva não importa ao legislador, ou 
ao destinatário, a eventual vinculação deste último às sociedades políticas menores. São, com efeito, 
nitidamente distintas a lei nacional e a lei federal, estando seu único ponto de contato na origem 
comum: o legislador comum. (...) A lei federal vincula todo o aparelho administrativo da União e todas 
as pessoas que a ela esteja subordinadas ou relacionadas, em grau de sujeição, na qualidade de seus 
administrados ou jurisdicionados. (...) Já a lei nacional é muito mais ampla e, como dito, transcende 
às distinções estabelecidas em razão das circunstâncias políticas e administrativas. (...) Em termos 
práticos, a lei federal se opõe à lei estadual e à lei municipal enquanto que a lei nacional abstrai de 
todas elas – federal e municipal – transcendendo-se”. ATALIBA, Geraldo. Normas Gerais de Direito 
Financeiro e Tributário e Autonomia dos Estados e Municípios. In: Revista de Direito Público. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, nº 10, out./dez. 1969, p. 49. 
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declara, no exercício agora de uma competência concorrente, instituir normas 

gerais e procedimentos aplicáveis no território nacional (art. 9º, caput), 

resguardando aos poderes públicos a formulação e o desenvolvimento no espaço 

urbano das políticas de suas competências (art. 9º, §1º).  

 

A verificação da compatibilidade entre o conteúdo da Lei nº 13.465/17 e a 

estrutura de repartição de competências da Constituição implica examinar o 

caráter geral das disposições relativas à regularização fundiária urbana. Isso 

porque, conforme lição clássica de ATALIBA, “não é qualquer norma expedida 

a este título (norma geral) – ou que mencione o inciso constitucional na sua 

fórmula promulgatória, na ementa, ou no preâmbulo, ou que assim venha a ser 

batizada – que configura a “norma geral” prevista pelo constituinte e exigida pelo 

sistema. Não é qualquer destas que pode ter a força jurídica vinculante ampla e 

plena, própria da espécie, mas somente aquelas leis que possa revestir o caráter 

de leis “nacionais”29. 

 

Em matéria urbanística, a caracterização do conteúdo das normas gerais é 

ainda mais sensível pelo fato de a Constituição, no Capítulo da Política Urbana, 

ter conferido ao Plano Diretor, editado pelos Municípios, o papel de instrumento 

básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana e, mais do que isso, 

ter vinculado a função social da propriedade ao atendimento das exigências 

                                                           
29 ATALIBA, Geraldo. Normas Gerais de Direito Financeiro e Tributário e Autonomia dos Estados e 
Municípios. In: Revista de Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 10, out./dez. 1969, p. 
48. 
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fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor30. Nesta 

perspectiva, a dimensão objetiva da propriedade, consubstanciada na 

parametrização concreta dos lotes e das edificações, no estabelecimento de 

categorias de uso e no alinhamento dos modais da propriedade (deveres, 

faculdades, ônus) às exigências fundamentais da ordenação das cidades é 

matéria urbanística que, a despeito das diretrizes gerais fixadas na lei nacional, 

tem sua concretude definida pela política de desenvolvimento urbano executada 

pelo poder público municipal.  

 

 A lei geral, nesse sentido, não apresenta uma decisão concreta a ser 

aplicada no território das cidades. Ela apenas descreve abstratamente os 

instrumentos de intervenção e suas hipóteses de incidência, cabendo ao poder 

público municipal definir, concretamente, sua aplicação no território. Fazendo 

uso de metáfora já bastante gasta, a lei geral pode até constituir a caixa de 

ferramentas, mas quem decide quais devem ser utilizadas é o poder público 

municipal como artífice constitucional do território das cidades. Daí a 

centralidade do Plano Diretor (do latim tardio, diretor,oris no sentido de guia, 

dirigente)31. 

 

 Conforme sublinhado anteriormente, a política de regularização fundiária 

urbana incide sobre os aspectos objetivo e subjetivo da propriedade, buscando 

ao mesmo tempo incorporar os núcleos urbanos informais ao ordenamento 

                                                           
30 Art. 182, caput, §§ 1º e 2º. 
31 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva, 2001. 

Num. 2360580 - Pág. 23Assinado eletronicamente por: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - 05/03/2018 18:46:34
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18030518463456400000002265892
Número do documento: 18030518463456400000002265892



LUÍS FERNANDO MASSONETTO 
Professor Doutor de Direito Econômico e Direito Urbanístico  

 Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
 
 
 

 
 

23 

territorial urbano e estabilizar os vínculos de apropriação subjetiva da coisa por 

meio da titulação de seus ocupantes. Nesse sentido, a conceituação do art. 9º, 

caput, da lei sinaliza o caráter complexo da política, dado que a diretriz geral 

(incorporação dos núcleos urbanos informais) incide sobre matéria concreta da 

legislação urbanística municipal (ordenamento territorial urbano). Em outras 

palavras, a estrutura normativa da regularização fundiária assenta-se em 

diretrizes gerais formuladas pela lei nacional, apoia-se em instrumentos de 

intervenção instituídos também pela lei nacional, mas incide sobre relações 

jurídicas concretas moldadas pelo conteúdo da política de desenvolvimento 

urbano definida pelo poder local.  

 

  A Política Urbana configura, desta forma, a mais importante seção da 

ordem econômica constitucional, pois atribui competências normativas e 

executivas tanto para a produção social do espaço urbano, quanto para a 

organização do processo de acumulação no território das cidades. Em função 

disso, a Constituição institui uma competência executiva ao poder público 

municipal – a política de desenvolvimento urbano conforme diretrizes gerais 

fixadas em lei – e uma competência normativa compulsória aos municípios com 

mais de vinte mil habitantes – a aprovação do Plano Diretor. Evidente, portanto, 

o protagonismo do poder local no estabelecimento do conteúdo concreto da 

política de expansão, transformação e estabilização do território. Ao legislador 

federal compete, estritamente, formular diretrizes gerais vocacionadas a orientar 

de modo abstrato e não intrusivo o planejamento urbano dos municípios 

brasileiros.  
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 A Lei nº 13.465/17, dispondo sobre a reconfiguração material de áreas 

fortemente reguladas pelo município, faz menção ao Plano Diretor em apenas 

três dispositivos32 e em nenhuma delas de forma estruturante. E ainda que faça 

menção genérica à competência de outros poderes públicos, ignora a 

competência estabelecida pela Constituição na disciplina concreta da política de 

desenvolvimento urbano. Ora, mesmo que o plano de reurbanização seja 

aprovado pela autoridade local, é inegável que o arcabouço da lei cria uma 

disciplina jurídica tendente ao reconhecimento de situações consolidadas, 

inibindo a faculdade de os Municípios estabelecerem aquilo que é mais adequado 

para o ordenamento territorial da urbe. Ainda que a incorporação de núcleos 

informais exija um regime jurídico mais flexível, as exceções ao regime 

urbanístico universal devem estar contidas no ordenamento local, que deve 

decidir concretamente suas hipóteses de incidência, sob pena de subsistir uma 

forte regulação territorial construída de baixo para cima, com os requisitos de 

gestão democrática e participação popular insculpidos na Lei nº 10.257, de 10 de 

Julho de 2001 (“Estatuto da Cidade”)33, e outra regulação de exceção, flexível, 

imposta de cima pra baixo a pretexto de dar mais eficiência ao uso do solo urbano 

e que acaba usurpando a função diretiva vincada ao poder público local.  

 

 Veja, por exemplo, a contradição entre as exigências do Estatuto da Cidade 

para a expansão do perímetro urbano e o conceito de núcleo urbano informal, 

veiculado pela Lei nº 13.465/17. Enquanto o Estatuto da Cidade exige a 

elaboração de um projeto específico minuciosamente regulado como pressuposto 

                                                           
32 Art. 18, §1º e art. 93 da Lei nº 13.465/17.  
33 Lei nº 10.257/01 - Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências. 
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da ampliação do perímetro urbano pelos Municípios34, a Lei nº 13.465/17 

prescreve como objeto da política de regularização fundiária urbana todo e 

qualquer núcleo urbano, definido como assentamento humano, com uso e 

características urbanas, mas que pode estar situado em área qualificada ou 

inscrita como rural35. Ou seja, a lei estimula, por meio da regularização fundiária, 

a incorporação de áreas rurais ao perímetro urbano, sem que o Plano Diretor local 

subsidie tal processo de expansão. Ora, a estrutura normativa da Política Urbana 

na Constituição é categórica ao vincular o desenvolvimento urbano, em todas as 

suas dimensões, ao planejamento contido no Plano Diretor. Em outras palavras, 

a Constituição vincula toda expansão, transformação e estabilização do solo às 

estratégias do planejamento urbano local. 

 

  Nesse sentido, a disposição do Estatuto da Cidade sobre a regularização 

fundiária é muito mais aderente ao sistema constitucional do que as novas 

previsões da Lei nº 13.465/17. De acordo com o Estatuto, a política urbana tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana mediante as diretrizes gerais como, por exemplo, a contida 

no inciso XIV do art. 2º, in verbis, “regularização fundiária e urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais 

de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação econômica da 

população e as normas ambientais”. Ou seja, o Estatuto da Cidade, como lei geral, 

apenas indica a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda como diretriz da política urbana, reconhecendo a 

                                                           
34 Vide art. 42-B do Estatuto da Cidade. 
35 Art. 11 da Lei 13.465/17. 
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competência municipal para o estabelecimento de normas especiais de 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação. Sistemicamente, o Estatuto da 

Cidade parte de diretrizes gerais, abstratas, que só concretizam relações jurídicas 

de natureza urbanística após a incidência do regime especial estabelecido pelo 

poder público municipal. 

 

 Nesse contexto, a política de regularização fundiária urbana instituída sob 

o Título II da Lei nº 13.465/17 é inconstitucional por violar expressamente os art. 

24, I (competência concorrente), art. 30, I (competência municipal sobre assuntos 

de interesse local) e VIII (competência municipal sobre o adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano). Além disso, é inconstitucional por subverter a 

estrutura constitucional da política urbana expressa nos art. 182 e 183, esvaziando 

a competência normativa atribuída exclusivamente ao Plano Diretor (art. 182, §1º 

e §2º) e a competência executiva em matéria urbanística atribuída ao poder 

público municipal (Art. 182, caput).  
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4. Elementos críticos na implantação do Sistema de Registros Eletrônico 

de Imóveis (“SREI”) 

 

O SREI foi disciplinado inicialmente pela Lei nº 11.977/09. De acordo com 

esta lei, tal sistema dever ser instituído pelos serviços de registros públicos com 

o objetivo de disponibilizar serviços de recepção de títulos e de fornecimento de 

informações e certidões em meio eletrônico36. Ainda de acordo com a lei, em 

redação dada pelo Lei nº 13.097/15, a partir da implementação do sistema de 

registro eletrônico, os serviços de registros públicos devem disponibilizar ao 

Poder Judiciário e ao Poder Executivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o 

acesso às informações constantes de seus bancos de dados, conforme 

regulamento37. 

 

 Ainda que sucinta, a descrição do SREI operada pela Lei nº 11.977/09 

apresenta clara equivalência estrutural com as disposições constitucionais acerca 

dos serviços notariais e de registro. Nesse sentido, aproxima o sistema registral 

brasileiro das novas dinâmicas do governo eletrônico, sem descaracterizar as 

atividades de registro, sem atentar contra a responsabilidade dos oficiais e de 

seus prepostos e, mais importante, sem atentar contra as regras de competência 

definidas no art. 236 da Constituição. 

 

                                                           
36 Art. 37 e art. 38, parágrafo único, da Lei nº 11.977/09. 
37 Art. 41 da Lei nº 11.977/09. 
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 Nem poderia ser diferente. De acordo com o magistério de José Fernando 

Brega, “não há dúvida de que a utilização das novas tecnologias no setor público 

deve observar a plena sujeição à lei e ao direito. Assim, a utilização de suportes 

informáticos para o registro da informação e o desempenho de tarefas de modo 

automatizado não afasta a incidência das normas jurídicas. Como visto, o 

documento administrativo eletrônico é uma realidade para o direito, assim como 

todas as atividades administrativas desempenhadas por meio de sistemas 

informatizados. A atuação de tais sistemas, portanto, não constitui uma realidade 

paralela, restrita à tecnologia, mas deve ser desempenhada segundo regras 

compatíveis com o ordenamento jurídico”38. Ainda que tratando da relação entre 

o governo eletrônico e o direito administrativo, o autor é categórico ao afirmar 

que “a utilização das tecnologias da informação e da comunicação projeta-se 

também em um dos grandes temas de reflexão em torno dos princípios da 

Administração Pública: a coexistência entre legalidade e eficiência. Nesse caso, 

assim como há uma tendência a afirmar que o imperativo da eficiência não 

dispensa a legalidade, as novas tecnologias não dispensam as garantias próprias 

do Estado de Direito, de modo que a eficiência administrativa não é fundamento 

para afastar a garantia de legalidade da ação administrativa também no governo 

eletrônico”39.   

 

 Ainda que pareça evidente, a busca da eficiência pela implantação dos 

sistemas eletrônicos não pode violar a estrutura de competências previstas na 

Constituição. Conforme o magistério de Santiago Nino, “alguém é capaz para 

                                                           
38 BREGA, José Fernando. Governo Eletrônico e Direito Administrativo. Brasília: Gazeta Jurídica, 2015, p. 
118. 
39 Ibid., p. 110-111. 
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modificar a própria situação jurídica; por outro lado, é competente para 

modificar a de outras pessoas. (...) A capacidade poderia ser considerada como 

uma faculdade limitada à auto obrigação, ou seja, à determinação de normas 

autônomas. (...) A competência é, em compensação, uma capacidade para obrigar 

juridicamente outras pessoas; ou seja, para determinar normas heterônomas. (...) 

Sendo a competência a faculdade para regular, no aspecto jurídico, a conduta dos 

demais, é óbvio que está relacionada com a forma de organização política de uma 

sociedade. Isso supõe, pelo menos, em sociedades medianamente desenvolvidas, 

a centralização da competência em certos indivíduos especialmente designados. 

Enquanto todos os indivíduos são capazes no aspecto civil, exceto os 

expressamente excluídos – já que a faculdade de se auto obrigar é descentralizada 

-, apenas determinados indivíduos são competentes no aspecto jurídico”40.  

 

 A definição das competências em sede constitucional é um mecanismo de 

racionalização do poder que pressupõe a fixação dos centros emanadores de 

normas heterônomas. Em um sistema de liberdade, assentado na autonomia dos 

indivíduos, a capacidade de auto-obrigação é a regra e a sujeição ao poder uma 

exceção juridicamente regulada. De onde decorre a regra hermenêutica que 

competência não se presume, nem se interpreta extensivamente. Nesse contexto, 

as relações jurídicas do tipo “poder-sujeição” devem necessariamente estar 

abrigadas na Constituição, onde encontram o fundamento da imposição 

heterônoma de vontade.  

 

                                                           
40 NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 262. 
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 Assim ocorre com os serviços notariais e de registro previstos na 

Constituição. De acordo com o art. 236, (i) os serviços notariais e de registro são 

exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público; (ii) lei deve 

regular as atividades, disciplinar a responsabilidade civil e criminal dos notários, 

dos oficiais de registro e de seus prepostos e definir a fiscalização de seus atos 

pelo Poder Judiciário, (iii) lei deve estabelecer normas gerai para fixação dos 

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro 

e (iv) o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público 

de provas e títulos. Em outras palavras, o texto constitucional abriga, na estrutura 

do art. 236, uma regra constitucional de acesso (delegação da atividade, concurso 

público de provas e títulos), uma regra constitucional de exercício (regulação da 

atividade, disciplina da responsabilidade civil e criminal, procedimentos de 

fiscalização, fixação de emolumentos) e uma regra de competência fiscalizatória 

(Poder Judiciário, CNJ41). 

 

A Lei nº 13.465/17 trouxe mudanças substantivas no que se refere ao SREI. 

De acordo com a lei, o sistema será implementado e operado, em âmbito nacional, 

pelo ONR, que será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos. As unidades do serviço de registro de imóveis, por sua vez, passam a 

integrar o SREI, ficando vinculadas ao ONR. Ainda de acordo com a lei, caberá à 

Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ exercer a função de agente regulador 

do ONR e zelar pelo cumprimento do seu estatuto. 

 

                                                           
41 Art. 103-B, §4º, III da Constituição. 
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 A criação de um corpo intermediário com tarefas executivas relacionadas 

aos serviços registrais é um elemento crítico e que merece uma cuidadosa 

reflexão. Como sublinhado anteriormente, a busca por eficiência na implantação 

do sistema de registro eletrônico deve observar a estrutura de competências 

diagramada no texto constitucional. Não se deve admitir que, a pretexto de 

soluções mais dinâmicas, atribua-se competência a uma pessoa jurídica de direito 

privado, habilitando-a ao exercício de uma função heterônoma em face dos 

delegados dos serviços registrais. Nesse contexto, é importante perquirir a 

origem do poder a ser investido nesta nova entidade criada. Como já examinado, 

a Constituição delega o serviço de registro à pessoa habilitada por concurso de 

provas e títulos para o exercício privado da atividade outorgada. E atribui poder 

de fiscalização exclusivamente ao Poder Judiciário e ao CNJ. A lei, nos termos do 

inciso II do art. 236, regula o exercício da atividade, a disciplina de 

responsabilidade dos delegatários, os procedimentos de fiscalização pelo Poder 

Judiciário, mas não o acesso à atividade executiva e à atividade de fiscalização 

dos serviços de registro. Estas continuam sendo atribuições constitucionais, com 

evidente óbice à disciplina diversa pelo legislador ordinário. 

 

 Nesta perspectiva, a lei pode impor, no exercício das atribuições 

regulatórias previstas no inciso II do art. 236, que os serviços de registro instituam 

o sistema de registro eletrônico, como já o fizera a Lei 11.977/09. Pode impor 

deveres aos oficiais de registro relacionados à operacionalização do sistema em 

seus aspectos funcionais. Não pode, no entanto, vincular o exercício da atividade 

registral a uma pessoa jurídica de direito privado. A competência para 

implementação e operacionalização do sistema eletrônico integra o núcleo de 
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atividades delegadas pelo caput do art. 236 da Constituição e não poderia ser 

transferida à uma pessoa jurídica estranha ao ecossistema de relações 

intersubjetivas disposto na Constituição (Estado, delegatários, Poder 

Judiciário/CNJ). A criação do ONR representa assim a introdução de um novo 

agente executivo sem qualquer respaldo constitucional. 

 

 Ad argumentadum tantum, imaginando a possibilidade de instituição desta 

figura anômala, qual seria a natureza do vínculo estabelecido no art. 76, § 5º da 

Lei nº 13.465/1742? Uma relação vertical de sujeição derivada de um poder? Ou 

uma relação horizontal de cooperação derivada de uma opção autônoma? Não 

resta dúvida, pela leitura da lei, que o vínculo mencionado é um vínculo 

compulsório, que coloca as unidades do serviço de registro de imóveis em uma 

posição subordinada em relação a este novo ente. E de onde teria vindo esta 

fração de poder exercida pelo ONR? De imediato, descarta-se a possibilidade de 

imaginar o ONR exercendo atividade de fiscalização a partir de delegação do 

Poder Judiciário ou do CNJ. Primeiro porque parece-nos tratar de competência 

constitucional indelegável, reforçada pelo fato do ONR ser uma pessoa jurídica 

de direito privado. Segundo porque implementar e operar são ações que 

integram a função executiva, núcleo essencial do objeto da delegação do caput do 

art. 236. Nesse caso, a subordinação decorreria da avocação de fração da função 

executiva dos próprios delegatários, em uma espécie da capitis diminutio da 

delegação constitucional.  

                                                           
42 Art. 76, §5º da Lei nº 13.465/17 - “As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do 
Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR”. 
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 Além de macular a estrutura constitucional dos serviços de registro de 

imóveis, a usurpação da função executiva pelo ONR viola outro dispositivo 

constitucional. Como sublinhado anteriormente, o art. 236 da Constituição 

dispõe sobre as normas de acesso à prestação do serviço registral, prevendo de 

um lado a delegação da função executiva do Estado para as unidades executoras 

privadas e, de outro, o ingresso na atividade notarial e de registro a partir de 

concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia 

fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 

seis meses. No caso em questão, o ONR é uma entidade privada que assumiria 

função executiva no sistema de serviço registral por força de lei, em flagrante 

violação à exigência constitucional de ingresso exclusivo por concurso de provas 

e títulos.  

 

 Ainda que vetado pelo Presidente da República, importa notar que o texto 

aprovado pelo Legislativo autorizava o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 

(IRIB) a constituir o ONR, a elaborar o seu estatuto, no prazo de cento e oitenta 

dias, e a submetê-lo à aprovação pelo CNJ. Além de arbitrária e atentatória ao 

princípio constitucional da impessoalidade, a autorização concedida a uma 

entidade privada para constituir uma agência de operação do sistema de registro 

de imóveis expressa claramente a permanência de velhas práticas 

patrimonialistas no Estado brasileiro, que tencionam esvaziar os arranjos 

republicanos de poder impessoal em prestígio a condenáveis práticas de 

distribuição de prebendas e sinecuras.  
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5. Conclusão 

 

 Por todo o exposto, a partir das considerações analíticas sobre o regime da 

regularização fundiária urbana estabelecido pela Lei nº 13.465/2017 e em face da 

estrutura normativa da Política Urbana na Constituição e do regime 

constitucional da propriedade urbana, é possível concluir de modo objetivo, 

respondendo as questões dos consulentes: 

 

 (i) o instituto da legitimação fundiária, mecanismo de reconhecimento da 

aquisição originária do direito de propriedade sobre unidade imobiliária objeto 

da Reurb, assim definido pelo art. 11, VII da Lei nº 13.465/17, encontra respaldo 

constitucional? 

 

 Resposta: O instituto da legitimação fundiária é inconstitucional por 

violar expressamente a proteção constitucional da propriedade prevista no Art. 

5º caput, XXII, XXIII e LIV (direitos e garantias individuais e devido processo 

legal), Art. 23, I (conservação do patrimônio público), Art. 170, II e III (princípios 

da ordem econômica) e Art. 183, §3º (interdição de aquisição de imóveis públicos 

por usucapião).  
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 (ii) a política de regularização fundiária urbana, minuciosamente descrita 

no Título II da Lei nº 13.465/17, encontra respaldo na estrutura constitucional da 

política urbana? 

 

 Resposta: A política de regularização fundiária urbana instituída sob o 

Título II da Lei nº 13.465/17 é inconstitucional por violar expressamente os art. 

24, I (competência concorrente), art. 30, I (competência municipal sobre assuntos 

de interesse local) e VIII (competência municipal sobre o adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano). Além disso, é inconstitucional por subverter a 

estrutura constitucional da política urbana expressa nos art. 182 e 183, esvaziando 

a competência normativa atribuída exclusivamente ao Plano Diretor (art. 182, §1º 

e §2º) e a competência executiva em matéria urbanística atribuída ao poder 

público municipal (Art. 182, caput).  

 

 (iii) a instituição do ONR, pessoa jurídica de direito privado responsável 

pela implantação e operação do SREI, encontra ampara na estrutura 

constitucional do sistema notarial e de registro de imóveis? 

 

 Resposta: A instituição do ONR é inconstitucional por violar 

expressamente o art. 236 que atribui, de modo categórico, a função executiva dos 

serviços notariais e de registro ao delegatários do Poder Público e a função 
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executiva dos serviços notariais e de registro ao Poder Judiciário (art. 236, §1º) e 

ao CNJ (art. 103-B, §4º, III). 

 

É o que me parece. 

 

Luís Fernando Massonetto 

Doutor em Direito Econômico e Economia Política – USP 

Professor de Direito Urbanístico da Faculdade de Direito da USP 
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Excelentíssimo Sr. Doutor Ministro Corregedor Nacional de Justiça
 
O COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS, vem mui respeitosamente a
presença de V. Exa. requerer a juntada do Ofício 02/2018/CORI/MG, que traz manifestação sobre
a minuta final que trata da regulamentação do Operador Nacional do Sistema de Registro de
Imóveis, conforme sugestão da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais.
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
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CORI-MG 

Oficio nº 08/2018/CORI/MG 
COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO 

DE MIMAS (.,ER/11~ 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2018. 

A Sua Excelência o Senhor 
Ministro João Otávio de Noronha 
Corregedor Nacional de Justiça 

Assunto: Pedido de Providên~ias nº 0000665-50.2017.2.00.0000 
Processo nº 69.983/COFIR/2014. Sugestão de regulamentação do 
Registro El~trônico de Imóveis. 

Excelentíssimo Senhor Com:gedor Nacional de Justiça, 

l. Reporto-me ao Ofício nº 6310008/2017, Processo nº 
69.983/2014, originário da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas 
Gerais, que em correspondência datada de 29 de janeiro de 2018 
assinada por S.Exa. Dr. João Luiz Nascimento de Oliveira, DD. Juiz 
Auxiliar, apresenta sugestão para que o Colégio Registra! Imobiliário 
de Minas Gerais envie a essa Casa Correcional Nacional, • 
manifêstação sobre à minuta final que trata da regulamentação do ONR 
(Operador "'.\[acional do Sislema de Registro de Imóveis). 

2. Inicialmente, salientamos que, nas diversas reuniões realizadas 
para tratar deste assunt~, sempre entendemos que o ONR deveria ser 
um órgão unicamente de coordenação do registro eletrônico entre as 
diversas Centrais Estaduais já criadas em cumprimento ao Provimento 
nº 47/2015 do CNJ (art. 3°, §s 2º e 3°), nunca órgão de execução, como 
previsto na minuta final ora em questão (art. 4° da minuta). 

3. Em cumprimento ao supracitado Provimento, foram criadas 
Centrais Estaduais, na necessidade de serem respeitadas as 
peculiaridades locais dos Estados e do Distrito Federal, e como 
acentuado pela correspondência da CGJ/MG, após consideráveis 
esforços, análises e estudos, acrescentamos ainda, o dispêndio 
financeiro. As Centrais encontram-se em pkno funcionamento, 

;alves Dias, 2132, Sala 502 1 Lourdes I Belo Horizonte/MG ICEP 30140-092 1 Te!: (31) 2520-1690 1 secretaria@corimg.org 
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CORI-MG 
CüLfGIO REGISTRAL IM031Ll~.RIO 

DE MINAS GcRAIS 
especialmente aqui, registramos, a CENTRAL ELETRÔNICA DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DE MINAS GERAIS - CRI/MG. 

4. Entendemos também que na sede do ONR em Brasília, deveriam 
ser concentrados todos os serviços, tanto administrativos quanto de 
operação do sistema de interligação, especialmente por ser um proccs?o 
em meio eletrônico, o que poderia ser executado em qualquer lugar, 
tendo a internet suporte para tal, sem precisar ser deslocada a sua 
operação para São Paulo, como nos informa o art. 3° da minuta: 

Ar/. 3º. O ONR tem sede administrativa e foro em Brasília - DF, e 
sede operacional em São Paulo - SP, onde será localizado o 
estabelecimento prestador dos serviços eletrfmico.'ô, podendo, aitlda, 
abrir e manter escritórios de representações em qualquer parte dtJ 
Pais. 

5. O ONR caberia garantir a interoperabilidade entre as Centrais e 
destas com o Poder Judiciário, Poder Executivo Federal, Ministério 
Público e entes públicos, além dos órgãos encarregados de 
investigações criminais, fiscalização e recuperação de ativos e o público 
em geral, sendo que para isso competiria à. ONR apenas expedir normas 
de caráter técnico com os requisitos de modelagem dos arquivos para 
integração entre as diversas Centrais Estaduais e o Poder Público. No 
entanto, a minuta fala em infraestrntw-a para ann~enagem de dados. 
Asseveramos que os dados referentes aos registros, deverão permanecer 
nos Cm:tórios de origem, nunca noutro lugar. Ponderamos ainda, que a 
interligação deverá ser feita, prioritariamente, por meio das Centrais. 

6. Vale ressaltar, que a estrutura organizacional proposta na minuta 
em seu artigo 18, traz excessivo número de órgãos de direção (art. 18), 
que por um lado gera-' muitas despesas com deslocamentos para 
reuniões, considerando a extensão territorial do nosso país, por outro 
ainda as torna impraticável, face a quantidade de membros a participar 
das deliberações. Salientamos, neste contexto, que pm vezes as regras 
apresentadas para representação são confusas, quando não, infla o 
quadro de representantes, como o disposto nos §§ 1 º e 2º do artigo 36: 

"§ 1".. O número de votos na reunião do Cotlselho de Administração 
.\·erá igual ao dobro do número de unidades de registro de imóveis 
vinculadas, sendo que a categoria Age11te Instituidor co11tará com a 
metade desses votos, e tt categoria Agentes Corporativos contará com 

. 
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COLÉGIO REGISTRAL IMOBUÁRIO 

a outra metade dos votos, que serão rateados e11tre as entidades DE MINAS GERAl5 

representativas . 
. § 2~ Cada entidade integrante da categoria Â![entes Corporativos terá 
o número de votos conforme o número de unidades de regi.'>tro de 
imóveis em sua base territorial, observando-se o !.·eguinte: 
T - se existir mais de uma entidade representativa na mesma unidade 
da federação, tomar-se-á o número de associados de cada uma del(ls 
e o número de unidades de registro de imóveis na base territorial, 
calculando-se o número de votos mediante aplicaçllo de regra de três 
simples direta, acrescentando-se mais um (1) voto à entidade de maior 
fração (arredondamento). (Exemplo: A *X = B*C⇒ (B*C)/A = X, 
oftde A é a soma dos associadqs de todas as entidades, B é o número 
total de wtidades do Estado; C é o 11úmero de associados da entidade 
calculada; e X a incógnita)." 

7. Ademais, urge frisar que a fiscalização do ONR e a regulação de 
suas atividades estão a cargo desta Corregedoria Nacional, portanto, 
totalmente desnecessá.rio a instituição de Conselho Consultivo nos 
moldes do artigo 40 da referida minuta. É incrente a função da CNJ as 
atribuições de fiscalização, orientação, disciplina e aprimoramento dos 
serviços registrais, não sendo necessário a instituição de conselho para 
se efetivar tal incumbência. 

8. Entendemos que o ONR, respeitando a independência dos 
registradores e a autonomia das centrais estaduais só poderá agir para 
facilitar o acesso às atividades prestadas nos Estados e no Distrito 
Federal, não <lesemptmhan<lo alivi<la<les próprias e exclusivas de 
registr~~ores. A finalidade é propiciar a interconexão das centrais de 
registro, já em funcionamento em diversos Estados. 

9. Esta é a manifestação do CORT/MG e a fazemos com a máxima 
consideração, 1,;olocamo-nos à inteira disposição para prestar outras 
info1mações que Vossa Excelência entender de direito. • 

10. Renovamos na oportunidade, os votos de elevada estima e 
distinta consideração. 

Atenciosamente, j ' 
ereirn do li! ascimento Frnnc;sco . s 

11
l de os Santos 

P,es;dente V i /1:;,;de e 
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DOCUMENTO Nº: TJ-GEN-2018/00531

ASSUNTO: Comunicado e informe

DESPACHO

Tendo em vista a Certidão emitida pela SERP, entendo que torna-

se necessária, de fato e excepcionalmente, a dilação do prazo junto

ao CNJ para a instrução e conclusão do presente expediente, o que

solícito ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Ministro Corregedor

Nacional de Justiça - João Otávio Noronha.

Cópia desta servirá como meio de comunicação à Corregedoria

Nacional de Justiça.

Cumpra-se.

 

          Em 15/02/2018

LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS
CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

___________________________________________________________________

5ª Avenida do CAB, nº 560, Salvador, Bahia, CEP: 41745-971 - Tel: (71) 3372-5686
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Certidão
 

 

 

 

CERTIFICO que foi identificado nesta Seção um acervo de processos, abaixo relacionados,

cujos prazos para resposta ao CNJ findam até 15/02/2018 e que, em virtude da mudança da

Mesa Diretora deste Tribunal e dos festejos carnavalescos que ensejarão recesso de

09-14/02/2018, não haverá tempo hábil para cumprimento dos respectivos prazos.

 

PROCESSOS SIGA PRAZO
PP 0000665-50.2017.200.00001. TJCNJ 2017-06612 09/02/2018

REP 0007790-69.2017.200.00002. TJCNJ 2017-60467 12/02/2018

REP 0005848-02.2017.200.00003. TJCNJ 2017-43994 12/02/2018

REP 0007329-97.2017.200.00004. TJCNJ 2017-60433 12/02/2018

REP 0008233-20.2017.200.00005. TJCNJ 2017-60444 12/02/2018

REP 0008383-98.2017.200.00006. TJCNJ 2017-60425 12/02/2018

REP 0008341-49.2017.200.00007. TJCNJ 2017-60434 12/02/2018

RD 0008391-75.2017.200.00008. TJCNJ 2017-60436 12/02/2018

REP 0006338-58.2016.200.00009. TJCNJ 2016-60836 12/02/2018

REP0004970-14.2016.200.000010. TJCNJ 2016-53615 12/02/2018

REP 0000773-16.2016.200.000011. TJCNJ 2016-13052 12/02/2018

REP 0006660-44.2017.200.000012. TJCNJ 2017-54379 12/02/2018

REP 0006803-33.2017.200.000013. TJCNJ 2017-54404 12/02/2018

REP 0004520-37.2017.200.000014. TJCNJ 2017-34138 14/02/2018

PP 0001016-96.2012.200.000015. TJCNJ 2012-15701 15/02/2018

PCA 0010129-98.2017.200.000016. TJCNJ 2018-04853 15/02/2018

REP 0001613-89.2017.200.000017. TJCNJ 2017-14497 15/02/2018

 

LARISSA AMORIM FEITOSA MONTENEGRO
SUPERVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

___________________________________________________________________

5ª Avenida do CAB, nº 560, Salvador, Bahia, CEP: 41745-971 - Tel: (71) 3372-5686

SERP/CGJ, SALA 307, PRÉDIO ANEXO
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Por ordem do Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Walter

Carlos Lemes, envio cópia dos documentos anexos.
 
 
Atenciosamente,
 
 
Assessoria Técnica para Assuntos do CNJ
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Gabinete do Corregedor-Geral
Assessoria Jurídica

PROCESSO Nº : 201702000026219 (0000665-50.2017.2.00.0000/CNJ)

NOME               :  CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

ASSUNTO         : PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTE  :  INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL

REQUERIDO     :  CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

DECISÃO 

Trata-se  de  Pedido  de  Providências  nº  0000665-

50.2017.2.00.0000 apresentado pelo  Instituto  de  Registro  Imobiliário  do

Brasil perante a Corregedoria Nacional de Justiça, objetivando aprovação

do Estado do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico- ONR-

conforme artigo 55 e seguintes da Medida Provisória nº 759/2016.

A referida Medida Provisória estabelece que o Sistema de

Registro de Imóveis Eletrônico será implementado e operado, em âmbito

nacional,  pelo  Operador  Nacional  do  Sistema  de  Registro  de  Imóveis

Eletrônico- ONR, ficando o IRIB autorizado a constituir o ONR e elaborar o

seu estatuto.

A Assessoria de Orientação e Correição, no evento 03,

pontua  que:  “Salientamos que após a leitura do Estatuto
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Gabinete do Corregedor-Geral
Assessoria Jurídica

observamos  que  foi  respeitada  a  publicidade,

autenticidade, segurança e eficácia, dos atos jurídicos

e assim não vislumbramos mácula a Lei nº8.935/1994. A

opinião  jurídica  do  professor  Celso  Fernandes

Campilongo  abaliza  o  estatuto,  sem  margem  para

questionamento  dessa  assessoria  correicional,  no

momento.”

O 2º  Juiz  Auxiliar  desta  Corregedoria,  Murilo  Vieira  de

Faria,   ressalta  que  “Entretanto,  cumpre  destacar  que  o

Operador  Nacional  do  Sistema  de  Registro  de  Imóveis

Eletrônico, doravante designado ONR, é pessoa jurídica

de direito privado, a qual, mediante a aprovação do

Estatuto em análise, estaria apta a gerir informações

públicas  do  país  inteiro,  fato  este  que  poderia

configurar  uma  terceirização  de  serviço  ou  de  parte

dele.  Nesse  contexto,  ressalta-se  a  necessidade  de

maior  discussão  sobre  a  matéria,  restando  imperioso

analisar, por exemplo, a possibilidade de tal gestão

ser  desempenhada  por  uma  pessoa  jurídica  de  direito

público, ou, caso venha a ocorrer por órgão privado,

seja  realizada  licitação.  Ademais,  cautelas  são

necessárias, tendo em vista que a entidade está sendo

criada por tempo indeterminado, e mesmo que ela seja

constituída sem fins lucrativos, o art. 12 do referido

Estatuto prevê que a fonte de recursos para manutenção
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da ORN são as sua receitas, mas a consecução de sua

finalidade, prevista no art. 4º não poderá se alcançada

sem  o  necessário  equilíbrio  econômico  e  financeiro

entre as receitas e despesas, devendo sua administração

implementar todas as providências necessárias para o

alcance e a manutenção dessa meta. Assim o dispositivo

acima  deixa  claro  que  a  ORN  será  arrecadadora  de

recursos, administradora, distribuidora de receitas e

ordenadora de despesas. Deste modo, mesmo que a ORN

seja criada por Medida Provisória, no nosso sentir, tal

normativa poderia ser inconstitucional e vir a colidir

também com outras normas superiores à MP, como a Lei

Federal  da  Responsabilidade  Fiscal,  entre  outras.”

(Evento nº 4)

No Evento 14 consta despacho da lavra do Corregedor

Nacional de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, determinando que

“oficie-se  as  Corregedorias-Gerais  de  Justiça  dos

Estados e do Distrito Federal para que, no prazo de 30

dias, manifestem-se sobre a redação final do Estatuto

da ONR apresentada sob o Id 2299209.”

Em  seguida  a   Assessoria  Correicional  colaciona  a

Informação nº 84/2017 (Evento 16).

O 2º Juiz Auxiliar, Dr. Murilo Vieira de Faria, colaciona o
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Parecer nº 205/2018, cujos termos bem lançados passo a transcrever:

(…)  Senhor  Corregedor,  analisando  a
situação, temos de observar os princípios
da  administração  pública  previstos  na
Constituição Federal, que diz:

“Art. 37. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios  obedecerá  aos  princípios  de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência..”

Já a Lei de Improbidade é expressa vedando
também  a  utilização  de  bem  ou  serviços
públicos  por  particular  ou  entidade
particular,  por  mais  elevado  que  seja  o
propósito.

Diz a Lei 8.429:

“Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade
administrativa que causa lesão ao erário
qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou
culposa,  que  enseje  perda  patrimonial,
desvio,  apropriação,  malbaratamento  ou
dilapidação  dos  bens  ou  haveres  das
entidades referidas no art. 1º desta lei,
e notadamente: 

VIII  -  frustrar  a  licitude  de  processo
licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem
fins  lucrativos,  ou  dispensá-los
indevidamente. 

XVIII  -  celebrar  parcerias  da
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administração  pública  com  entidades
privadas  sem  a  observância  das
formalidades  legais  ou  regulamentares
aplicáveis à espécie;”

Por seu lado, a Lei de Licitações Públicas
é  expressa  ao  dispor  dos  casos  que
dispensam Licitação. Aduz a Lei:

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º
e 4ºdo art. 17 e no inciso III e seguintes
do  art.  24,  as  situações  de
inexigibilidade  referidas  no  art.  25,
necessariamente  justificadas,  e  o
retardamento  previsto  no  final  do
parágrafo  único  do  art.  8º  desta  Lei
deverão  ser  comunicados,  dentro  de  3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação  e  publicação  na  imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa,
de  inexigibilidade  ou  de  retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no
que couber, com os seguintes elementos:

I  -  caracterização  da  situação
emergencial,  calamitosa  ou  de  grave  e
iminente  risco  à  segurança  pública  que
justifique a dispensa, quando for o caso;

II  razão  da  escolha  do  fornecedor  ou
executante;

III justificativa do preço.

IV documento de aprovação dos projetos de
pesquisa  aos  quais  os  bens  serão
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alocados.”

Assim, mesmo sendo Associações vinculadas
aos  Delegatários,vislumbramos  óbice  na
criação  de  central  eletrônica  para  ser
gerida  por  Associação  Privada,  sem  se
submeter a licitação.

Até  porque  o  serviço  a  ser  desempenhado
pela Central Eletrônica pode, por exemplo,
ser feito pelos respectivos Tribunais de
Justiça,  através  de  portal  no  site,
alimentado pelos Cartórios, com o devido
respeito  a  sistemática  legal  atual.Ou
seja, emissão das certidões com os valores
e  recolhimento  de  impostos  previstos  em
Lei.

Entendimento  contrário,  além  de  poder
causar eventual ataque a Legislação acima
citada,  pode  possivelmente  impedir  ou
embaraçar  a  fiscalização  dos  serviços  a
serem fornecidos à população.

Também  é  preciso  pontuar,  a
responsabilidade dos Tribunais de Justiça
em conceder à entidade privada o acesso a
informações  dessa  magnitude,  sem
regramento  direto  que  é  exigido  em  um
Estado  Democrático  de  Direito,  bem  como
risco  de  eventual  dificuldade  de
fiscalização nos serviços e na arrecadação
devida.

Vale  lembrar  que  no  1º  Encontro  de
Corregedores Gerais de Justiça, organizado
pela Corregedoria Nacional de Justiça, no
dia 7 de dezembro de 2017, o Desembargador
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Ricardo  Henry  Marques  Dip  apresentou
palestra  com  o  tema  “Papel  das
Corregedorias  no  serviço  extrajudicial”,
quando  demonstrou  preocupação  em  relação
as centrais eletrônicas geridas por entes
privados.

Outras  dificuldades  podem  ser  detectadas
com  a  criação  de  centrais  estaduais  e
nacionais.

1  –  A  criação  de  qualquer  central
eletrônica estadual é bem-vinda, desde que
seja  disponibilizada  como  ferramenta  no
site  do  Tribunal  de  Justiça,  com
gerenciamento e fiscalização do Tribunal,
respeitadas  nas  expedições  de  certidões,
alimentação de cada cartório e o repasse
devido,  do  mesmo  modo  o  recolhimento  de
taxa e emolumentos na forma da lei.

2  –  A  implantação  de  central  eletrônica
nacional,  sistema  de  matrícula  nacional,
ou  situação  similar,  que  necessite  de
gestão nacional centralizada, pode ferir a
própria autonomia dos entes federados, já
que sendo uma central nacional, pode haver
conflito na arrecadação e fiscalização dos
serviços e recolhimentos devidos em lei.

3 – A ideia de uma entidade privada gerir
informações  próprias  de  delegatários
públicos, sem licitação, pode ser causa de
afronta a constituição,legislação acima já
citada,  da  mesma  maneira  a  ausência  de
legitimidade  para  os  documentos  a  serem
emitidos  por  esta  entidade  privada,  com
responsabilidade para os entes públicos.
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4 – A possibilidade de entidades privadas
terem o controle de informações próprias
de delegatários públicos, sem alcance, ou
dificultando  a  fiscalização  dos  órgãos
públicos,  é  na  verdade,  uma  espécie  de
usurpação  dos  serviços  públicos  por
entidade  privada  em  clara  inversão
constitucional,  vedado  pelo  ordenamento
jurídico  e  pelo  estado  democrático
constitucional.

5 – A gestão de informações próprias de
delegatários  públicos  por  entidade
privada,  com  ataque  as  normas  acima  já
citadas,  pode  também  configurar  clara
invasão  de  competência,  bem  como
desiquilíbrio das atribuições dos poderes
constitucionais, com eventual infração dos
direitos fundamentais, bem como a própria
segurança nacional.

6  –  Sugiro  a  não  aprovação  de  nenhum
provimento  e  a  revogação  de  eventuais
provimentos  que  colidam  com  a  presente
exposição.(Evento 17)

Ao teor do exposto,  acolho integralmente  o parecer do

2º Juiz Auxiliar, pelos fundamentos nele expostos.  Determino o envio de

cópia deste ato e do Parecer  nº  205/2018 à Corregedoria Nacional  de

Justiça, via sistema Pje, PP nº 0000665-50.2017.2.00.0000, para ciência.

Após, sobrestem-se os presentes autos em Secretaria no

aguardo de novas orientações da Corte Administrativa Superior.
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À Secretaria Executiva.

GABINETE  DA CORREGEDORIA-GERAL  DA

JUSTIÇA, em Goiânia, 14 de fevereiro de 2018.

WALTER CARLOS LEMES
Corregedor-Geral da Justiça 
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Processo nº : 201702000026219

Parecer nº 205/2018 – 2º JA

Trata-se de situação de criação de Centrais Eletrônicas, com a

finalidade de centralização de dados, a serem geridas por entidades privadas.

Pois bem.

Senhor Corregedor, analisando a situação, temos de observar os

princípios da administração pública previstos na Constituição Federal, que diz:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da

União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência..”

Já a Lei de Improbidade é expressa vedando também a utilização

de bem ou serviços públicos por particular ou entidade particular, por mais elevado

que seja o propósito.

Diz a Lei 8.429:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao

erário  qualquer ação ou omissão,  dolosa ou culposa,  que enseje perda

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens

ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para

celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los

indevidamente 

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas

sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à

espécie;”
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Por seu lado, a Lei de Licitações Públicas é expressa ao dispor

dos casos que dispensam Licitação. Aduz a Lei:

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,

necessariamente  justificadas,  e  o  retardamento  previsto  no  final  do

parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3

(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa

oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo  único.  O  processo  de  dispensa,  de  inexigibilidade  ou  de

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os

seguintes elementos:

I  -  caracterização  da  situação  emergencial,  calamitosa  ou  de  grave  e

iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o

caso;

II razão da escolha do fornecedor ou executante;

III justificativa do preço.

IV documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens

serão alocados.”

Assim, mesmo sendo Associações vinculadas aos Delegatários,

vislumbramos óbice na criação de central eletrônica para ser gerida por Associação

Privada, sem se submeter a licitação.

Até porque o serviço a ser desempenhado pela Central Eletrônica

pode, por exemplo, ser feito pelos respectivos Tribunais de Justiça, através de portal

no site, alimentado pelos Cartórios, com o devido respeito a sistemática legal atual.

Ou seja, emissão das certidões com os valores e recolhimento de impostos previstos

em Lei.

Entendimento contrário, além de poder causar eventual ataque a
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Legislação acima citada, pode possivelmente impedir ou embaraçar a fiscalização

dos serviços a serem fornecidos à população.

Também é preciso pontuar, a responsabilidade dos Tribunais de

Justiça em conceder à entidade privada o acesso a informações dessa magnitude,

sem regramento direto que é exigido em um Estado Democrático de Direito, bem

como risco de eventual dificuldade de fiscalização nos serviços e na arrecadação

devida.

Vale  lembrar  que  no  1º  Encontro  de  Corregedores  Gerais  de

Justiça, organizado pela Corregedoria Nacional de Justiça, no dia 7 de dezembro de

2017,  o  Desembargador  Ricardo Henry Marques Dip apresentou palestra  com o

tema  “Papel  das  Corregedorias  no  serviço  extrajudicial”,  quando  demonstrou

preocupação em relação as centrais eletrônicas geridas por entes privados.

Outras  dificuldades  podem  ser  detectadas  com  a  criação  de

centrais estaduais e nacionais.

1 – A criação de qualquer central eletrônica estadual é bem-vinda,

desde que seja disponibilizada como ferramenta no site do Tribunal de Justiça, com

gerenciamento e fiscalização do Tribunal, respeitadas nas expedições de certidões,

alimentação de cada cartório e o repasse devido, do mesmo modo o recolhimento

de taxa e emolumentos na forma da lei.

2  –  A implantação  de  central  eletrônica  nacional,  sistema  de

matrícula  nacional,  ou  situação  similar,  que  necessite  de  gestão  nacional

centralizada, pode ferir a própria autonomia dos entes federados, já que sendo uma

central nacional, pode haver conflito na arrecadação e fiscalização dos serviços e

recolhimentos devidos em lei.

3 – A ideia de uma entidade privada gerir informações próprias de

delegatários  públicos,  sem  licitação,  pode  ser  causa  de  afronta  a  constituição,

legislação acima já citada, da mesma maneira a ausência de legitimidade para os
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documentos a serem emitidos por esta entidade privada, com responsabilidade para

os entes públicos.

4  –  A possibilidade de entidades privadas terem o controle  de

informações  próprias  de  delegatários  públicos,  sem  alcance,  ou  dificultando  a

fiscalização dos órgãos públicos,  é  na  verdade,  uma espécie  de  usurpação dos

serviços públicos por entidade privada em clara inversão constitucional, vedado pelo

ordenamento jurídico e pelo estado democrático constitucional.

5 – A gestão de informações próprias de delegatários públicos por

entidade privada, com ataque as normas acima já citadas, pode também configurar

clara invasão de competência, bem como desiquilíbrio das atribuições dos poderes

constitucionais,  com  eventual  infração  dos  direitos  fundamentais,  bem  como  a

própria segurança nacional.

6 – Sugiro a não aprovação de nenhum provimento e a revogação

de eventuais provimentos que colidam com a presente exposição.

7 – Por fim, sugiro que caso seja acolhido o presente parecer, que

seja informado o CNJ acerca do mesmo.

É o parecer, smj.

Goiânia, 08 de fevereiro de 2018.

MURILO VEIRA DE FARIA
2º Juiz Auxiliar - CGJ
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, MINISTRO

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

 

 

 

Processo nº: 0000665-50.2017.2.00.0000 

 

 

 

A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP, 

associação civil de direito privado, sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ sob o n.

69.287.639/0001-04, com sede na Av. Paulista, 1776, 15º andar, Bela Vista, São

Paulo/SP, CEP 01310-921, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por

intermédio de seus advogados, requerer a juntada do instrumento particular de 

procuração (anexo 1), para todos os fins de direito, especialmente habilitação dos

procuradores nos autos do aludido processo para acesso e recebimento de intimações, 

oportunizando, assim, que a ARISP contribua para a causa, tendo em vista as

finalidades expressas em seu Estatuto Social (anexo 2), com os argumentos e elementos

de convicção a serem posteriormente apresentados.

 

 

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

 

São Paulo, 9 de fevereiro de 2018.

 

 

BETO VASCONCELOS

OAB/SP nº 172.687

MARINA LACERDA E SILVA

OAB/DF nº 43.926
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\//\SCONCc:LOS 

Instrumento Particular de Outorga de Mandato 

Outorgante: Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo 

- ARISP, associação civil de direito privado, sem finalidade: 1ul:rativa, inscrita no 

C1'1'J sob u n. 69.287.639/000 1-04. com sede na Av. Paulista, 1776, 15º andar. Bela 

Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-921, por seu Presidente e bastante representante, 

nos termos de seu Estatuto Social, Francisco Raymundo, brasileiro, casado, 

registrador imobiliário. portador do RG n. 2293 716 SSP/SP e inscrito nn CPF/Mf n. 

042.044.418-15 . 

Outorgados: Beto Ferreira Martins Vasconcelos, brasileiro. 

divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 172.687, e Marina Lacerda e 

Silva, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/DF sob o n. 43.926, integrantes 

do escritório Beto Vascum.:elos Sociedade Individual de Advocacia, com endereço 

profissional à Alameda Santos, 2441. 6° andar. Consolação, em São Paulo/SP, e à 

SHS, Quadra 6, cj. A, bl. E, Edifício Brasil 2 L salas !020 e l 02 l , em Brasília/DF e 

endereço eletrônico <intirna@,valaw.com.br>. 

Poderes: Os da cláusula "ad judicia et extra", bem como os de receber 

citaçi'í.o, contessac reconhecer a procedência do pt:<li<lu, transig ir, desistir, renunciar 

ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firn,ar compromisso e 

assinar declaração de hipossuficil?ncia econômica, substabelecer e. especialmente., 

para acompanhar e defender os interesses da outorgante no Pedido de Providências 

nº 0000665-50.2017.2.00.0000, que tramita perante o Conselho Nacional de Justiça 

- CNJ. 

Sao Paulo. 29 de janeiro de 2018. 

Alélmeda Santos, 2441 · 6° andar I São Paulo - SP · 01419-101 I +55 (11) 3892-6984/6985 

Setor Hoteleiro Sul, Qd. 06, Cj. A, BI. E · 10° andar I Brasília - DF · 70316-902 1 + 55 (61) 3323-2250 
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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 

IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARIS 

CAPÍTULO I 

Denominação , Sede, Duração e Finalidade 

Art. 1 ° - A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRI OS DE SÃO 

PAULO - ARISP , fundada em 21 de janeiro de 1993 , é uma 

associação civil de direito privado , sem finalidade 

lucrativa , de duração ilimitada, com sede e foro na Capital 

do Estado de São Paulo, podendo manter atuação em todo 

território nacional. 

Art . 2° - São finalidades da ARISP: 

I - promover a união dos registradores imobiliários e a 

dignificação profissional da classe; 

II - representar seus associados , administrativa , judi cial 

ou extrajudicialmente, perante órgãos púb l icos na defesa de 

seus interesses ou do sistema de registro imobiliário , 
I 

estando autorizada a ajuizar medidas judiciais coletivas ou 

intervir na qualidade de assistente, 

terceiro interessado ; 

amicus curiae , ou 

III - zelar para que seus ass o c i ados desempenhem com exação 

e eficiência as atribuições de sua delegação; 

IV - promo ver o desenvolvimento e aprimoramento dos serviços 

de registro de imóveis, proporcionando aos registradores 

meios mais eficientes para a garant ia da publicidade , 

autenticidade , segurança e eficácia dos atos de Registro . 

V disponibilizar int erfaces eletrônicas para a 

interconexão dos registradores entre si , com o Poder 

Judiciário e entes da Admi nistração Púb l ica, com a Central 

d e Serviços Eletrôn icos Compa rtilhados dos Registradores de 

Imóv e is e demais usuários em geral; & 
VI - disponibilizar aos registradores ambientes seguros para 

o armazenamento eletrônico de dados, imagens e c ópias de · 
1 

IP) 
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2 
segurança (backups) e virtualização de servidores, com 
mecanismos de auditoria para a preservação da integridade, 
interoperabilidade e disponibilidade das informações; 
VII integrar a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil como Autoridade Certificadora (AC) , 
Autoridade de Registro (AR) , Autoridade Certificadora de 
Tempo (ACT), Entidade Emissora de Atributo (EEA), ou outra 
modalidade que vier a ser criada; 
VIII pesquisar , desenvolver e disponibilizar aos 

nas 
registradores ferramentas eletrônicas baseadas 
tecnologias da informação e comunicação para a rea lização 
dos atos registrais, armazenamento e trafego de documentos e 
informações; 

IX fazer recomendações aos seus associados das boas 
práticas a serem empregadas na execução dos atos registrais 
e na administração das serventias; 
X prestar serviços auxiliares aos associados visando a 
qualidade e eficiência dos atos praticados no exercício de 
suas atividades; 

XI assessorar e colaborar com os poderes públicos e 
entidades privadas nas questões pertinentes à atividade 
profissional de seus associados ; 
XII firmar convênios com pessoas físicas ou jurídicas, 
estas de direito público ou privado, com a finalidade de 
proporcionar, em forma eletrônica, o tráfego de títulos, 
informações e certidões expedidas pelos registradores; 
XIII - organizar treinamentos, simpósios, cursos, paleíl..ras 
e outras atividades voltadas ao desenvolvimento de es~àos 
de direito imobiliário registral e matérias afins e manter a 
Universidade Corporativa do Registro de Imóveis 
(UniRegistral), com o exercício da ativi dade de docência, 
pesquisa, divulgação e cursos de extensão universitária; 
XIV - promover medidas a que seus associados , prepostos e 
auxiliares possam gozar de benefícios securitários, 
assistência médica e previdenciária. 

§ 1° - Para permitir o pleno exercício de suas finalidades e 
atribuições, a ARISP poderá: 
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I - organizar e publicar livros, revistas, jornais, áudios, 

vídeos o u outros meios de comunicação para divulgação de 

informações técnicas e outras de interesse dos associados e 

colaboradores da Associação; 

II - instituir e outorgar prêmios, láureas e certificados 

aos associados e colaboradores que se destacaram na 

especialidade ou em atividades correlatas; 

III - contrair empréstimos e fi nanc iament os desde que tais 

operações tenham sido previamente aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo; 

É vedado à ARISP manifestar-se sobre matéria 

político-partidária ou que envolva discriminação social, de 

credo, raça, cor ou orientação sexual. 

§ 3° - A ARISP não remunerará os membros de seus órgãos, nem 

distribuirá lucros ou vantagens para seus associados , sob 

qualquer forma, empregando todos os seus rendimentos no 

País. Poderá, contudo, atuar de forma cooperativa, de forma 

a viabilizar contratações co l etivas de bens, softwares e 

serviços necessários ou úteis à consecução das atividades 

registrais, repassando o custo devido ou utilizando-se de 

seus fundos. 

§ 4° - O disposto no § 3° não se aplica a remuneração de 

associados, dirigentes ou não, em razão de atividade de 

magistério ou realização de palestras ou similares, desde 

que para tanto seja observado o mesmo valor pago aos demais 

professores ou palestrantes e não haja privilégios, não 

sendo vedado, ainda, o reembolso ou antecipação de despesas 

para membros de sua Diretoria ou pessoas pela Presidência 

convidadas quando relacionadas a reuniões, viagens ou 

quaisquer outras atividades de cunho institucional. 

r 

§ 5° - Os acessos para integração das unidades de regi ~ ~ 

de imóveis com a Central de Serviços Eletrônicos 

Compartilhados independem de filiação associativa. 

C2f) 
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Art . 3° - A ARISP poderá se associar ou manter convênios e 

integrar outras 

internacionais . 

entidades congêneres, 

CAPÍTULO II 

Do Quadro Social 

Art. 4º - Compõe o quadro associativo: 

naciona is ou 

I / _ associados efetivos : os Registradores de Imóve is 

titulares de delegações de todas as Comarcas do Estado de 

São Paulo; 

II / - · associados temporários : os Registradores de Imóveis 

interinos, interventores ou designados, enquanto responderem 

pelas respectivas delegações . 

§ 1 º Os associados efetiv6s que assi naram a ata de 

fundação da ARISP gozam, também, do status de Associados 

Fundadores. 

Os registradores interinos ou designados são 

associados enquanto perdurar a interinidade ou designação . 

§ 3º - Os registradores de imóveis de outros Estados poderão 

ser usuários dos serv iços da ARISP. 

Art . 5° - São direito s dos associados: 

I votar e ser votado para os cargos dos órgãos de que 

trata o art. 10, deste Estatuto; 

II - discutir e votar nas assembleias gerais ; 

III r epresentar e oferecer sugestões à Diretoria , no 

interesse da classe e aperfeiçoamento da instituição; 

IV solicitar à Diretoria esclarecimento sobre assunto 

refe r ente à administração da entidade; 

V - frequentar e utilizar-se da sede da AR I SP e dos serviços 

por ela oferecidos, 

i nte rno; 

de confo r midade com seu regiment o 
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VI utilizar os serviços prestados pela ARISP , seus 

sistemas informatizados que visam à integração dos registros 

imobiliários e a interoperabilidade de dados , informações , 

documentos registrais e títulos inscritíveis ; 

§1 ° - Somente aos associados quites com suas contribuições 

sociais são assegurados os direitos previstos neste artigo , 

exceto pelo direito de utilizar os serviços prestados pela 

ARISP . 

§2° Os registradores de imóveis não associados ou de 

outros Estados poderão ser usuários dos serviços da AR I SP 

mediante a contraprestação devida , nos termos da tabela 

vigente. 

Art. 6° - São deveres dos associados : 

I aceitar e exercer , salvo justo motivo , os cargos e 

funções para os quais foi eleito ou nomeado; 

II - acatar as deliberações da Assembleia Gera l , do Conse l ho 

Deliberativo e da Diretoria ; 

III - pagar pontualmente as contribuições ; 

IV - prestigiar as iniciativas de caráter cultural da ARISP; 

V - consultar diariamente os portais eletrônicos da ARISP , 

recebendo as comunicações de seu interesse e as previstas em 

normas ou leis. 

/ 
Art . 7 ° Os associados não respondem solidária ou 

subsidi~riamente pelas obrigações contraídas pela ARISP. 

Art. 8 ° - Deixam de pertencer ao quadro social o associado 

que: 

I - solicitar seu desligamento; 

I I - extinguir sua delegação; 
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III - deixar de pagar as contribuições dev i das por mais de 

t rês meses ; 

IV - praticar a tos ou tiver conduta incompatível com a 

condi ção de registrado r , ou de associado , 

contraditório e ampla defesa. 

CAPÍTULO III 

Da Administração 

Art. 9° - São órgãos da admin i stração da AR I SP : 

I - a Assembleia Geral; 

II - o Conselho Deliberativo ; 

III - o Conselho Fiscal ; 

IV- a Diretoria. 

CAPÍTULO IV 

Da Assembleia Geral 

ga r antido o 

Art. 10 ° A Assembleia Geral é composta por todos os 

associados no gozo de seus direitos estatutários . 

Art . 11 º - Compete à Assembleia Geral: 

I - eleger os membros do Conselho Deliberativo ; 

II destituir membro da Diretoria , 

Deliberativo, ou do Conselho Fiscal; 

III - alterar os estatutos; 

ou do ~ selhc 

IV - apreciar recursos das decisões do Conselho Deliberativo 

nos casos previstos nestes estatutos; 

V - deliberar sobre a dissolução da ARISP e a destinação de 

seu patrimônio. 
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§ 1° - As matérias previstas nos incisos II , III e V somente 

serão apreciadas pela Assembleia Geral após parecer 

favorável de dois terços da totalidade dos membros do 

Conselho Deliberativo, que terá caráter terminativo . 

§ 2° - Não será admitido o voto por procuração ou outro tipo 

de representação . Contudo, a critério da Diretoria, poderá a 

Assembleia se realizar online, mediante emprego , na votação, 

de Certificado 

associado. 

Digital ICP- Brasil , de titularidade do 

§ 3º - Para as deliberações relativas à alteração da sede da 

associação (Art. 1°), das disposições deste artigo, da 

composição e das atribuições do Conselho Deliberativo (Art . 

1 7 e 18) e dos requisitos para o exercício do cargo de 

Presidente (art . 22 § 2º) é exigida deliberação 

assembleia especialmente convocada para esse fim , 

quorum fica estabelecido em dois terços . 

da 

cujo 

Art . 12 ° - A exclusão do sócio só é admissível havendo justa 

causa, assim reconhecida em procedimento que assegure 

contraditório e amplo direito de defesa. 

Art . 1 3 ° - A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente 

da ARISP, ou por um quinto dos associados, ou por dois 

terços do Conselho Deliberativo. 

Parágrat o único - No ato convocatório deverá ser indicada a 

pauta expressa de deliberações, vedada nas assembleias 

realizadas por convocação dos associados ou do Conselho 

Deliberativo a inclusão de tema genérico sob rubrica "outros 

assuntosu ou assemelhados. 

Art. 14 ° - O edital de convocação será publicado no siyê de 

notícias da ARISP, ou encaminhado por meio eletrônico~ 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, podendo, ainda; a 

critério da Diretoria, ser divulgado por outros meios de 

comunicação. IM 
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Parágrafo único - Do edital constarão o l ugar, dia e hora de 

instalação da Assembleia e a pauta específica de 

deliberações, bem como quem a tenha convocado. 

Art. 15° - As deliberações da Assembleia serão tomadas por 

maioria de votos dos presentes , salvo qu ando exigido 

estatuariamente quorum especial , cabendo ao Presidente o 

voto de desempate, lavrando- se a re spectiva ata, que será 

assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Assembleia. 

Parágrafo único - Nas proposições em que sejam primeiro 

soli6itados os votos contrários , a não manifestação será 

contada como voto favoráve l , salvo se houver, incontinenti, 

expressa ressalva de abstenção . 

CAPÍTULO V 

Do Conselho Deliberativo 

Art. 16° - O Conselho Deliberativo é o ó rgão representativo 

dos associados. 

Art . 17° O Conselho Deliberativo é composto por 18 

(dezoito) membros 1eleitos pelos associados efetivos, para um 

mandato de dois anos, permitida a recondução . Somente podem 

integrar o Conselho Deliberativo os Registradores de Imóveis 

titulares , enquanto mantiverem essa condição . 

§1° - A eleição dos membros do Conselho Deliberativo se dará 

por voto direto dos associados efetivos , podendo cada 

associado votar em no máximo 3 (três) candidatos. Os 18 

(dezoito ) candidatos mais votados serão considerados eleitos 

e os demais serão suplentes, na ordem decrescente de votos 

recebidos. 
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§2° - Nas ausências ou impedimentos temporários do titular , 

o Presidente da Diretoria Executiva convocará os suplentes 

para assunção do posto , na ordem de s uplência , sem prejuízo 

da comunicação pelo próprio titular. 

§3° - O Conselho Deliberativo será presidido pelo Presidente 

da Diretoria Executiva . 

§4 ° - O Presidente da Diretoria Executiva terá o voto de 

qualidade em caso de empate nas votações do Conselho 

Deliberativo. 

§5° - O Conselho Deliberativo deverá se reunir a cada 90 

(noventa) dias , conforme agendamento prévio pe l o Presidente , 

salvo indispensabilidade de convocação extraordinária para 

tratar de assuntos institucionais . 

Art . 18 ° - Compete ao Conselho Delibe r ativo : 

I - eleger , dentre seus membros , a Diretoria da ARISP e lhes 

dar posse; 

II - apreciar o relatório anual e as contas da Diretoria ; 

III autorizar , previamente, a aquisição , alienação ou 

oneração de bens imóveis; 

IV - autorizar previamente a criação de departamentos , como 

órgãos auxiliares da administração, com atribuições 

previstas em Regimento Interno, por proposta da Diretoria ; 

V aprovar a concessão de honrar i a a ser conferida a 

pessoas· que tenham prestado relevantes serviços ao registro 

imobiliário; 

VI - aprovar, previamente ou "ad referendumu , 

das medidas judiciais a que se referem o 

í . 
a propr s~ura 

inciso I , do 

artigo 2° e inciso I, do artigo 24--,-- ambos deste Estatuto . 

VII aprovar os regulamentos eleitorais e demais 

regimentos; 
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VIII apreciar recursos interpostos contra decisões da 

Diretoria; 

IX - deliberar sobre matérias cuja competênc i a não for da 

Assembleia Geral; 

X - estabelecer as contribuições dos associados; 

XI - orientar e aprovar a gestão dos negócios da Associação ; 

XII apreciar as propostas de alterações dos Estatutos , 

submetendo - as à Assembl eia Geral após a aval iação de sua 

viabilidade , conveniência e oportunidade ; 

XIII - emitir parecer nas hipóteses do§ 1° , do artigo 11 , e 

convocar Assembleia na hipótese do artigo 13 deste Estatuto ; 

XIV - aprovar os Regimentos Internos que estabeleçam a 

composição , competência e regulamentos das Comissões de 

Enunciados e de Defesa das Prerrogativas. (art . 34) 

Parágrafo único - O Conselho Deliberativo de l iberará por 

maioria simples dos votos dos Conselheiros presentes , salvo 

as hipóteses de quorum especial previstas neste Estatuto . 

CAPÍTULO VI 

Do Conselho Fiscal 

Art . 19° O Conselho Fisca l é composto por três (03) 

membros , eleitos pelo Conselho Deliberativo, dentre os 

associados, com mandato de dois 

reconduzidos. 

(2) anos , podendo ser 

Art . 20 ° - Compete ao Conselho Fisca l : 

I fiscalizar a regularidade dos atos da Diretoria 

relativamente às despesas e receitas realizadas ; 

II examinar as demonstrações financeiras do exercício 

financeiro e sobre elas opinar ; 

III - examinar os balancetes mensais elaborados pelo Diretor 

Financeiro; 



Num. 2345855 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - 09/02/2018 18:48:11
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18020918481168900000002252100
Número do documento: 18020918481168900000002252100

MICROnlllE H" . 2.029 . /2017 11 

da IV examinar os livros e documentos contábeis 

Associação; 

V - opinar sobre a proposta orçamentária elaborada pela 

Diretoria. 

Parágrafo único O Conselho Fiscal poderá solicitar o 

auxílio de auditores independentes para os esclarecimentos 

que julgar necessários. 

CAPÍTULO VII 

Da Diretoria 

Art . 21 ° - A Diretoria é o órgão executivo da ARISP, será 

composta por 6 membros registradores indicados para os 

seguintes cargos: Presidente, Vice - Presidente, Diretor 

Financeiro, Secretário e 2 (dois) diretores sem designação 

pré-definida. 

Parágrafo único - Os 2 (dois) diretores sem designação pré

definida serão indicados pelo Presidente, entre os membros 

do Conselho Deliberativo, eleitos pelo próprio órgão, com 

mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 

Art. 22 ° A Diretoria será eleita pelo Conselho 

Deliberat i vo para um mandato de dois (2) anos. 

§1° - É permitida a reeleição dos membros da diretoria para 

qualquer cargo, exceto para o cargo de Presidente, o qual 

poderá ser reeleito apenas uma única vez, sequencial 

§2° - O Presidente, na data de sua posse, deverá ter 

OU~ O-

mÜs de 
) 

dez ( 1 0) anos de titularidade c omo oficial de registro de 

imóveis. 

Art. 23° - Compete à Diretoria: 

I dirigir e admini st rar a ARISP tomando em casos de 

urgência decisões "ad referendumu do Conselho Deliberativo 
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ou da Assembleia Geral; 

II programar e executar as ativi dades da ARISP e seus 

objetivos, cumprindo as deliberações da Assembleia Gera l; 

III - propor à Assembleia Geral a exclusão de associado e 

aprovar pedido de demissão ou desligamento; 

IV - designar os representantes da ARISP em congressos ou 

reuniões, nacionais ou internacionais ; 

V autorizar a criação de Departamentos e Diretorias 

especia i s, e designar seus respectivos diretores ; 

§ 1 o Na prática dos atos , os diretores exercerão 

isoladamente as suas atribuições. 

§ 2 º Poderão ser mantidas pela Diretoria assessorias 

jurídica , de comunicação e financeira . 

Não poderão ser implementadas ações que , mesmo de 

interesse da maioria dos associados , prejudiquem d i reitos 

individuais de uma minoria . 

Art . 24 ° - Compete ao Presidente : 

I - representar a ARISP ativa e passivamente , em juízo ou 

fora dele e em suas relações com os poderes públicos . 

II convocar e presidir as reuniões da Diretoria, do 

Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral ; 

III - nomear procuradores com poderes especiais e por prazo 

determinado, que não poderá ser superior ao de seu mandato, 

ressalvados os mandatos conferidos para atuação em Juízo que 

vigorarão por prazo lndeterminado. 

IV - designar os coordenadores dos Departamentos; 

V - assinar, com o Diretor Financeiro , o ba l anço anual da 

receita e da despesa; 

VI - movimentar contas bancárias, receber , dar quitação sem 

prejuízo de iguais a~ribuições do Diretor Financeiro; 

VII - contratar e dispensar funcionários ; 

VIII - submeter ao Conselho Deliberativo o relatório anual da 

Diretoria bem como a prestação de contas referente a cada 

exercício; 



Num. 2345855 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - 09/02/2018 18:48:11
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18020918481168900000002252100
Número do documento: 18020918481168900000002252100

C2l Civil d P Hoa Jurídica -S.P 
~ Oiitial de lligi~t- de TiÍul;, e Documeoloti e 

MJCIIOflW N"' 2 o 2 91 /2017 
13 

IX - designar associado para integrarem c issões especia i s; 

X resolver os casos omissos deste Es tatuto , "ad 

referendum" do Conselho Deliberativo; 

XI exercer as demais atribuições previstas em lei e a 

mando da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo . 

Art . 25 ° - Compete ao Vice-Presidente auxiliar o Presidente 

e substitui-lo em suas ausências e impedimentos , sucedendo- o 

na vacância pelo prazo que restar do ma ndato , sendo 

sucessivamente substituído pelo Diretor Financeiro e pelo 

Secretário. 

Art . 26° - Compete ao Direto r Financeiro : 

I - organizar e supervisionar os serviços da Tesouraria ; 

II - movimentar contas bancárias, receber e dar quitação , 

sem prejuízo de iguais atribuições do Presidente; 

III - assinar, com o Presidente , o balanço anual da receita 

e da despesa; 

IV conservar e manter atualizados os registros contábeis e 

os respectivos livros, bem como os bens móveis e imóveis. 

Art . 27 ° - Compete ao Secretário : 

I - superintender os trabalhos da secretaria; 

II organizar a pauta e ordem do dia das reuniões da 

Diretoria, do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral; 

III - lavrar e subscrever as atas das reuniões da Diretoria, 

do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral. 

CAPÍTULO VIII 

Do Patrimônio e das Finanças 

Art. 28 ° - O patrimônio da ARISP será constituído pelos bens 

que adquirir a qualquer título. Sua receita será constituída 

pelas contribuições associativas, remuneração de serviços , 
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arrecadações de eventos realizados , doações, subvenções e os 

rendimentos de aplicações financeiras. 

Art . 29° As atividades da ARISP se dividem em duas 

categorias: as institucionais e a prestação de serviços 

destinados aos registradores e ao público em geral . 

. Art . 30 ° As atividades da ARISP serão custeadas pelas 

contribuições dos associados, fixadas por a t o do Conselho , 

sobre a receita bruta auferida pelos Associados na 

especialidade de Registro de Imóveis , considerando como base 

de cálculo os valores apresentados para o Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) . 

Art . 31° - Na fixação das contribuições e valores a que se 

refere o artigo anterior , o Conselho Deliberativo deverá 

levar em conta, além do custeio das atividades normais , a 

manutenção de fundos para a aquisição de equipamentos , o 

desenvolvimento de softwares especializados , a publicidade 

de suas atividades e outros investimentos que forem criados 

para propósitos específicos. 

Art . 32° - Tanto a Diretoria , quanto o Conselho Deliberativo 

deverão continuamente verificar a situação financeira da 

ARISP para que seja mantido o equilíbrio econômico-

financeiro das contas, devendo agir imediatamente caso 

ocorra desequilíbrio entre as receitas e as despesas. 

Art . 3 3° - O exercício social da ARISP se encerra no dia 31 

de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as 

demonstrações financeiras da entidade , de conformidade com 

as disposições legais . 

Parágrafo único - As contas da Diretoria Executiva deverão 

ser apresentadas ao Conselho Fiscal , no primeiro trimestr 

do ano subsequente, a quem caberá dar parecer perante 

Conselho Deliberativo. 
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Capítulo IX 

Disposições Finais e Transitórias 

Art . 34° Ficam criadas as Comissões de Enunciados e a 

Comissão Permanente de Defesa de Prerrogativas. 

§ 1º A Comissão de Enunciados visa a adoção de boas 

práticas e padronização de procedimentos entre os associados 

da entidade , que coletarão subsídios e, julgando conveniente 

redigirão propostas de enunciados . 

§ 2° - A CPDP atuará na defesa de todas as p r errogativa s dos 

Registradores de modo a assegurar a i ndependência 

exercício de suas funções , a percepção integral 

no 

dos 

emolumentos devidos pelos atos que praticarem , bem como a 

dignificação da ativida de e o respeito ao ordenamento 

jurídico por parte de todos os que interagem com a atividade 

registral imobiliária . 

§ 3° - A composição , competência e regulamento interno de 

cada comissão serão estabelecidas e aprovadas por atos do 

Conselho Deliberativo. 

Art. 35° - Decidida a dissolução da ARISP , será nomeado o 

liquidante, que terá todos os poderes para a realização do 

ativo e pagamento do passivo , sendo o patrimônio resultante 

destinado a uma entidade de classe congênere, escolhida pela 

Assembleia Geral. 

Parágrafo único - Os sistemas informatizados e respectivos 

fontes e bases 

normatizações do 

técnica serão 

de dados desenvolvidos em 

Poder Judiciário ou acordos 

virtude (97' 
de coopera\;1-o \ 

destinados ao ente previsto na norma 

instituidora do sistema ou no acordo de cooperação técnica, 

que o receberá sem nenhum pagamento ou indenização. 

r 
Art .\ 36 ° - O mandato da atual Diretoria se encerrará em 31 1 

de dezembro de 2018, devendo promover a eleição dos novos 

mP.mhros m1P. t .omAr.=io nossP. n o rliri O? rlP. -iAnP.iro rlP. ?079. )' 
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Art . 37 ° Fica assegurado aos atuais registradores de 

imóveis da Comarca da Capital o pleno exercício do mandato 

de membro do Conselho Deliberativo , na condição de 

conselheiro nato, que perdurará enquanto ostentar a condição 

de associado efetivo . 

. §1 ° - Os membros natos do Conselho Deliberativo se somarão 

àqueles eleitos por força do art. 17, aumentando - se a 

composição do Conselho Deliberativo em tantos quantos forem 

os conselheiros natos, para todos os efeitos previstos neste 

estatuto . 

§2 ° - Extinta a condição de associado efetivo, ou se por 

qualquer razão o conselheiro nato deixar de ser titular de 

delegação de registro de imóveis da Comarca da Capital , o 

respectivo cargo será extinto, até que o número de membros 

do Conselho Deliberativo atinja aquele previsto no art . 17. 

Art . 38º - O Conselho Deliberativo elaborará os r egulamentos 

eleitorais para todas as eleições previstas neste estatuto. 

Art . 39 ° - O presente Estatuto entrará em vigor na data 

sua averbação no competente Oficial de Registro Civil 

Pessoas Jurídicas. 

J 
São Paulo, 15 de março de 2.017. 
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Exmo. Sr. Corregedor Nacional de Justiça
 
De ordem.
Seguem em anexo as informações solicitadas por Vossa Excelência
 
Atenciosamente,
 
Fabiano Pegoraro Franco
Juiz Auxiliar da Corregedoria
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho, nº 585 - CEP 76800-900 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br/corregedoria/ 

Telefone (69) 3217-1036 - email:cgj@tjro.jus.br

DECISÃO - CGJ Nº 81/2018

Vistos.
Trata-se de Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.000, da Corregedoria

Nacional de Justiça, onde a Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR e o
Instituto de Registro Imobiliários do Brasil – IRIB, apresentaram minuta final do Estatuto do Operador
Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.

O Corregedor Nacional de Justiça solicitou, mediante despacho ID 260552,  às
Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para que, no prazo de 30 dias,
manifestassem sobre a redação final do Estatuto da ONR.

                               O Juiz Auxiliar desta Corregedoria apresentou manifestação/parecer pela necessidade de
maior discussão sobre o tema, até mesmo com reuniões específicas entre as Corregedorias estaduais e a
Corregedoria Nacional, para melhor análise da matéria.

                               É o breve relato.

                               Acolho o Parecer CGJ n. 50/2018 (ID 0560259) do Juiz Auxiliar da CGJ, Dr. Fabiano
Pegoraro Franco, pelas razões e fundamentos apresentados.

Encaminhe-se cópia do respectivo Parecer ao Corregedor Nacional da Justiça por meio
eletrônico.

Sirva-se a presente Decisão de Ofício.
 
José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor Geral da Justiça

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ, Corregedor (a)
Geral da Justiça, em 09/02/2018, às 13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0560679 e o
código CRC C40263C6.

0000379-43.2017.8.22.8800 0560679v6
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PARECER - CGJ Nº 50/2018

Exmo. Sr. Corregedor-Geral da Justiça

 

Trata-se de Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, autuado
para colher manifestações das Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e Distrito Federal a respeito da
aprovação do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR.

Faço constar que no ID 0146331 já foram prestadas informações no dia 09.03.2017. Contudo, diante do
Ofício 1108/2017 - ANOREG-BR (ID 0560246), apresentando a redação final do Estatuto da ONR, esta
Corregedoria Geral foi instada a prestar nova manifestação.

Foram oficiadas a ANOREG-RO e ARIRON (ID 0516649) para que apresentassem sugestões que achassem
pertinentes, mantendo-se inertes.  

Pois bem. Fazendo uma breve análise do Estatuto minutado, destaco um ponto que entendo
pertinente a um melhor estudo a ser desenvolvido pela Corregedoria Nacional de Justiça, em conjunto com
as Corregedorias Estaduais.

É ele:

- Art. 6º. O ONR poderá administrar fundos estaduais destinados à compensação, total ou parcial, dos
custos referentes aos atos registrais da Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb-S, previstos
no art. 73, da Lei nº 13.465, de 2017, ou outros fundos que vierem a ser criados para ressarcimentos de
atos gratuitos e complementação da renda mínima das serventias de registro de imóveis.

Parágrafo único. Para cada fundo deverá ser formado um comitê executivo composto por oficiais de
registro de imóveis da respectiva unidade da Federação, sendo 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes, não
remunerados. Cada fundo ficará vinculado à Diretoria Executiva do ONR, que o coordenará.   

Ao que parece, a gestão dos fundos estaduais destinados à compensação dos custos referentes aos atos do
Reurb-S ficará a cargo do ONR, sem qualquer participação ou até mesmo fiscalização do Poder Judiciário, o
que a rigor afronta a norma constitucional prevista no art. 236, §1º, da CF. Note-se que o Conselho Fiscal,
previsto no art. 41 do citado estatuto, prevê a composição de cinco membros eleitos pelo Conselho
Deliberativo, sendo que neste não há qualquer participação das Corregedorias, dentre os titulares de
delegação de registro de imóveis.

Ademais, trata-se de gerência de verba pública por ente particular. 

Destarte, diante da complexidade do tema, dou parecer no sentido de ser sugerido ao Corregedor Nacional de
Justiça que prorrogue o prazo das manifestações, permitindo um estudo mais acurado, bem como
promovendo encontros/reuniões com as Corregedorias Estaduais e do Distrito Federal para tratamento
específico da matéria.

É
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É o parecer.

 

Fabiano Pegoraro Franco

Juiz Auxiliar da Corregedoria 

  

Documento assinado eletronicamente por FABIANO PEGORARO FRANCO, Juiz(a) Auxiliar da
Corregedoria, em 09/02/2018, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0560259 e o
código CRC CC6FFEF6.
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Excelentíssimo Senhor Corregedor,

 

Por ordem, encaminho as informações em anexo.

 

Respeitosamente,

 

Rafaela Mendes Ross Campos

Assessora Jurídica da CGJ/TJRR
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DESPACHO - CGJ/CGJ-ASJUR

Boa Vista – RR, 09 de fevereiro de 2018.

 

 

A Sua Excelência o Senhor

Ministro João Otávio de Noronha

Corregedor Nacional de Justiça

Conselho Nacional de Justiça

Brasília - DF

 

 

PP 0000665-50.2017.2.00.0000

SEI 0020187-72.2017.8.23.60301-380

Requerente: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil

Requerido: Corregedoria Nacional de Justiça

 

 

 

Assunto: CNJ - Aprovação - Estatuto - Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico -
ONR - Art. 54 ss - Medida Provisória nº 759/2016 - Lei nº 13.465/2017.
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Excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça.

 

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para atender à intimação nº 2300930.

Em atenção à solicitação formulada no Pedido de Providências nº. 0000665-
50.2017.2.00.0000, relativa à minuta final do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis
Eletrônico – ONR para fins do art. 54 e seguintes da medida provisória n. 759/2016, o presente
procedimento foi encaminhado aos Cartórios de Registro de Imóveis deste Estado, bem como ao Setor de
Gestão Extrajudicial deste Tribunal, que emitiu parecer técnico que será anexado na resposta destes autos.

O Cartório de Registro de Imóveis de Boa Vista apresentou resposta (evento n.º
0288544) manifestando concordância com a minuta apresentada, não havendo nada a acrescentar.

Neste momento, o Setor de Gestão Extrajudicial salientou alguns pontos e não apontou
sugestões.

Considerando que o ONR visa a implementação do Sistema de registro de Imóveis
Eletrônico – SREI, em cumprimento ao artigo 37 da Lei n.º 11.977/2009 e em conformidade com as
diretrizes fixadas pela Recomendação n.º 14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e busca a
otimização das novas tecnologias e a informatização dos procedimentos registrais internos e de gestão das
serventias, consideramos que a medida trará maior eficiência na prestação dos recursos e redução de
custos e prazos.

Com as informações, oportunidade em que renovo protestos de elevada consideração e
apreço.

Atenciosamente,

 

 

PAULO CÉZAR DIAS MENEZES

Juiz Auxiliar da CGJ/TJRR

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO CEZAR DIAS MENEZES, Juiz Auxiliar
da Corregedoria Geral de Justiça, em 09/02/2018, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 0289007 e o código CRC 1819F651.
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De: "REGISTRO DE IMÓVEIS" <criboavista@tjrr.jus. b1> 
Assunto: Re: Consulta acerca do Operador Nacional de Registro de Imóveis - Corregedoria Nacional de Justiça. 
Data: Qui, Fevereiro 1, 2018 4:00 pm 
Para: gestaoextrajudicial@tjrr.jus.br 

Prezados Senhores, 

De arder., do Oficial do Registro de !móveis da Comarc;a de Boa Vista - RR, Sr. Nerli de Faria Albernaz, em atenção a 
solicitação abaixo, oriunda do Pedido de Providências n. 0000665-50,2017,2.DO.OOOO, estamos enc;aminhando o Ofício n!! 

188/2018-RI. 

Atenciosamente, 

Carlysandra Rodrigues Amorim 
Escrevente 
Tel.: (95) 3623-9701 / 3224-4874 

Aos Notários e Registradores do Estado de Roraima. 

l. De ordem do l\.1]\lf. Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça encarn:nho consulta acerca do Pedido de 
Providências nª 0000665-50.2017.2.00.0000 que tem por objeto a aprovação do estatudo do Operador 
Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. 

2. O requerente, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil ingressou com pedido de providência em dcsfuvor da 
Corregedoria Nacional de Justiça e apresentou minuta final do Estatuto do Operador Nacional do Registro de 
Imóveis Eletrônico - ONR para fins do art, 54 e seguintes da medida provisória n 759/2016. 

3. Em seu despacho o Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Dr. Mareio Evangelista Ferreira da Silva, 
verificou que a Medida Provisória ainda não fui convertida em lei e constatou que nos termos propostos na aludida 
minuta de estah1to e na Medida Provisória, o lRlB gerenciará o sistema de registro de im6veis eletrônico - SREI, 

em todo país. 

4. Assú.11, considerando serem os Tribunais Estaduais e os delegatários diretamente interessados no tema, encaminho 
a minuta apresentada à Corregedoria Nacional de Justiça, para Vossa manifestação. 

5. Consigna-se o prazo até 31/01/2018 para respostas que devem ser encaminhadas em resposta a este email 

G. Decorrido o prazo, não serão mais consideradas as respostas para envio à Corregedoria Nacional de Justiça. 

Respeitosamente. 

J....,.,1t,.,brnail.ijrr.jus.br/webmail/src/prlnter_friendly_rrain.php?passed_enlJd=O&rreilbox=INBOX.Ser1t&pesseó_jd=435&',iew_unsafeJrrages= 
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R~gistro deT1nóveis 
O• V I S t i• 1 9 1., 1,u PODER J UDIC u\RIO 

Ofício nº 188/2018 - RI Boa Vista-RR, 01 de fevereiro de 2018 

Prezado Senhor, 

Ao Sr. VIVALDO BARBOSA 

Setor de Gestão Extrajudicial da Corregedoria Geral de Just iça do Estado de 

RR 

Av. Glaycon de Paiva, 252 - Centro - CEP: 69.301-250 - Boa Vista-Roraima 

Fone: (95) 3224 4874 / 3623 9701 
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DESPACHO - CGJ/SGEJ

 

À Assessoria Jurídica da Corregedoria Geral de Justiça.

 

Trata-se de Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000, no qual o Instituto
de Registro Imobiliário do Brasil ingressou em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo  por
objeto a aprovação da minuta final do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico –
ONR para fins do art. 54 e seguintes da medida provisória n. 759/2016.

O Excelentíssimo Ministro João Otávio de Noronha encaminhou  manifestação das
Corregedorias de Justiça dos Estados para opinarem sobre o tema (evento n.º 0269923).

Conforme determinação do Juiz Auxiliar da Corregedoria (despacho n.º 0270067), este
Setor  encaminhou e-mail a todos os delegatários do Estado de Roraima (evento n.º 0277842),
consignando o prazo de até 31/01/2018 para o envio das respostas.

O Cartório de Registro de Imóveis de Boa Vista apresentou resposta (evento n.º
0288544) informando que o referido Cartório concorda com a minuta apresentada, não havendo nada a
acrescentar.

Considerando que o ONR visa implementação do Sistema de registro de Imóveis
Eletrônico – SREI, em cumprimento ao artigo 37 da Lei n.º 11.977/2009 e em conformidade com as
diretrizes fixadas pela Recomendação n.º14/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho
Nacional de Justiça. 

Considerando a otimização das novas tecnologias e a informatização dos procedimentos
registrais internos e de gestão das serventias, o que acarretará maios eficiência na prestação dos recursos e
redução de custos e prazos e, por fim, considerando a expertise necessária em projeto deste porte, este
setor entende que não há sugestões a serem elencadas neste momento.

Era o que tinha a informar.  

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por VIVALDO BARBOSA DE ARAUJO NETO,
Chefe de Setor, em 08/02/2018, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 0288563 e o código CRC 08FA717E.
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Por ordem do Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás,
Desembargador Walter Carlos Lemes, consignamos que esta Casa Censora apresentou a
primeira manifestação sobre o Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de
Imóveis Eletrônicos no ID n. 2135561.
 
Outrossim, registramos que a matéria foi debatida em reunião da Comissão de Legislação e
Controle de Atos Normativos deste Órgão, ocasião em que foi discutido o item 15 da Carta
lavrada no 74º Encontro do Colégio Permanente de Corregedorias Gerais dos Tribunais de
Justiça do Brasil - ENCOGE.
 
Por fim, informamos que a questão prossegue em apreciação nesta Corregedoria Geral e, tão
logo concluídos os trabalhos, a manifestação final da CGJGO será prontamente enviada a essa
Corte Administrativa Superior.
 
Atenciosamente,
 
Assessoria Técnica para Assuntos do CNJ 
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Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça:

 
Ao cumprimentá-lo cordialmente, e de ordem da Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do

Rio Grande do Sul, Desembargadora Denise Oliveira Cezar, solicito o recebimento da manifestação em anexo, referente

ao Pedido de Providências nº. 0000665-50.2017.2.00.0000.

 
Respeitosamente,

 
Camila Rapach Xavier

Secretária da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO ~ ---.- TRIBUNAL DE JUSTIÇA ~,.,, 

EXPEDIENTE nº 0010-17/000240-0 

Vistos_ 

Trata-se de expediente autuado em razão do Pedido de 

Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça em 

que colhe manifestação das Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do 

Distrito Federal acerca da aprovação do Estatuto do Operador Nacional do 

Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. 

Sobreveio manifestaçao do SEACOR-E (fls. 84-86) e, após, parecer 

do E. Juiz-Corregedor Alexandre Tregnago Panichi, nos seguintes termos (fls. 88-

90): 

[. .] De acordo com a nova minuta de Estatuto apresentada, o art 

6º mantêm similar redaçiJo, no sentido de que o ONR poderá admmistmr 

fundos estaduais destinados à compensação, total ou parcial, dos custos referentes 

aos atos de regularização fundiária de interesse social ou outros fundos que vierem a ser 

criados para ressarcimentos de atos gratur1os e complementação da renda minima das 

seNentios de registro de imóveis. 

Dessarle, temMse que as ponderações e sugestões feitas no parecer 

anterior não foram acatadas. 

Repiso excertos do parecer anterior de lavra do signatário: 

"Dessarte, de acordo com o previsto em tal MP, ficou o IRIB autorizado a 

constituir o ONR e elaborar seu estatuto, que deve ser submetido à aprovação da 

Corregedoria do CNJ 

Quanto à minuta de Estatuto apresentada, importa sejam remetidas à 

Corregedoria do CNJ as ponderações feitas pelo Colégio Registra/IRS e IRTDPJIRS, âs 

f/s. 55 e verso e 57 e verso, para a devida análise e apreciaçao. 

No que toca ao art. 6º do Estatuto (fl. 17 deste expediente), consta que o 

ONR poderá administrar fundo destinado à compensação total ou parcial, do os 

registrais relacionados com a regularização fundiária, previsto no art. 59 da MP, ou. tms 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

--.- TRIBUNAL DE JUSTIÇA 'Ir(.._._...,, 

fundos que vierem a ser criados para ressarcimentos de atos gratuito e complementação 

das seNentias de registro de imóveis. 

Cumpre lembrar o disposto na Lei nº 10.169/2000: 
Art. Bo Os Estados e o Distrito Federal no émbito de sua 

oompetênciõJ, respeitado o prazo estabelecido no arl. 9o desta Lei, estabe/ecer~o forma 
de compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles 
praticados, conforme estabelecido em lei feder€!/. Parágrafo único. O disposto no caput não poderá 
gerar ônus para o Poder Pübfico. (grffei) 

No âmbito deste Estado do Rio Grande do Sul, a questâo foi disciplinada 
por intermédio da Lei Estadual nº 12.692/2006. Cumpre registrar que a redação original 
de taf norma é a seguinte: 

Arl. 14 - A receita do Fundo Notarial e Registrai taro os seguintes propósitos, que 
procurarão sar atendidos na forma e na medida do que dispuser seu Regulamento: 

! - transferir ao Poder Judiciário recursos destinados a ressarcir as despcsos 
de fiscalização dos atos notariais e de registro e a prover outros serviços, a critério de sua 
administração; 

li - compensar os sentiços 110/ariais e de registro pelos atos gratuitos 
praticados por imposição legal; 

J/1 - assegurar renda mlnima à manutenção dos serviços notariais e de 
registro deficitários; 

IV - prover a manutençao dos serviços prestados pelo prôprio Fundo; e V - prover 
a manutençao dos serviços prestados pelos Colégios Notarial e Registrai. 

Art. 15 - O Fundo será dirigido por um Conselho Gestor, composto 
pelos seguintes tit11/a1es: 

I - o Corregedor-Goro/ da JustJÇ8. que o presidirá com vofo de qualidade; 
fl- um Desembargador, escolhido pela Administraç:Jo do Tribuna! de Justiça, 
Ili - o Juiz de Direito Diretor do Foro da Capital; IV - um representante do Colégio 

Notarial do Brasfl - Seção do Rio Grande do Sul: e 

V- um representante do Colégio Registrai do Rio Grande do Sul. 

Art. 18 - Os limites máx;mos de comprometimento do Fundo, em relação a 
cada um de seus destinatários, se~ os seguintes: 

1 - até 50% (cinqüenta por cento) para os destinatários das despesas previstas no 
inciso Ido arl. 14 desta Lei; 

li - até 25% (vinte e cinco por cento) para os destinatários das despesas previstas 
no Inciso li do art. 14 desta Lei: 

Ili - até 25% (vinte e cinco por cento) para atender aos 
das despesas previstas no arl. 14 desta Lei. 

demais desu~ios 

2 
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ESTADO DO RI~ GRANDE DO SUL 
PODER JUDlCIARIO 

-- TRIBUNAL DE JUSTIÇA "'=. 

§ 1º - O repesse dos valores do Fundo aos seus beneficiários será realizado 

no mês seguü1te ao da arrecadação das contribuições, respeitada a regra do art. 17, para as 

arrecadações iniciais. 

§ 2º - Havendo recursos disponíwús, o Fundo poderá apoiar iniciativas cientificas 

e cullwais propostas pelas entidades que pa1ticipam do Conselho Gestor, a critério desfe e de 

acordo com o que dispuser o Regulamento. 

Todavia, em razão de tais disposições, foi aforada pelo Ministério Público 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (nº 70018961219), a qual foi julgada 

pelo Órgão Especial do Tribuna! da Justiça, com a seguinte ementa: 

AÇAO DfRETA DE fNCONST/TUCIONALfDADE. LEI QUE DISPÕE SOBRE 

OS EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, CRIA O SELO DIGITAL 

DE FISCAL/ZAÇAO NOTARIAL E REGISTRAL, INSTITUI O FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL 

E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS. 

1) É DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA O JULGAMENTO DE 

AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA CARTA ESTADUAL (ARTIGOS 

19 E 140, § 1º, li), E, NÃO EM SI, COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE NÃO SE TEM COMO 

CAUSA DE PEDIR EXPLiCITA A DISCREPÂNCIA DO ATO, CONSIDERADA A LEI MAIOR 

REPUBLICANA. 

2) O SELO DIGITAL É MODALIDADE DE TAXA, CRIADA, COM BASE NO 

PODER DE POLÍCIA, E TEM POR FINALIDADE CUSTEAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE 

DOS ATOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, QUE ENCONTRA RESPALDO NA 

REGRA DO ART. 140, § 1~, li, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NADA OBSTA QUE PARTE 

DO PRODUTO DE SUA ARRECADAÇÃO SEJA DESTINADO PARA ASSEGURAR RENDA 

MiNIMA À MANUTENÇAO E CUSTEIO DOS SERVIÇOS NDTARfA/S E DE REGISTRO 

DEFICITÁRIOS, BEM COMO PARA COMPENSAR OS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE 

REGISTRO PELOS ATOS GRATUITOS PRATICADOS POR IMPOSIÇAO LEGAL. A 

ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO ENCERRA FUNÇÃO ESTATAL 

ESSENCIAL, DOTADA DE FÉ PÚBLICA, PELA QUAL RESPONDE, AINDA 

QUE SUBSIDIARIAMENTE, O ESTADO, INTERESSANDO, ASSfM, O BOM ANDAMENTO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS. 

3) SENDO O FUNDO GESTOR DE FEIÇÃO PÚBLICA, l: INCONSTITUCIONAL 

A INCLUSÃO NELE DE ENTIDADES PRIVADAS, LIGADAS A ASSOCIAÇÕES DA CLASSE DE 

NOTÂRIOS E REGISTRADORES. É TAMBÉM INCONSTITUCIONAL QUE PARCELA DO 

PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO FUNDO SEJA DESTINADA A PARTICULARES. NÃO HÂ 

TRIBUTO PRIVADO E SÓ PARA A ATNIDADE ESTATAL SE TRIBUTA. 

AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DECL R 

A JNCONST/TUCJONALJDADE DO INCISO V, DO ART. 14, DOS INCfSOS IV E V, DO A 5E 

3 
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ESTADO DO RIS) GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO 

....,.. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
~,>< 

DO PARÁGRAFO 2°, DO ART. 18, TODOS DA LEI N~ 12.692/2006, EM FACE DO DISPOSTO 

NOS ARTIGOS 19 E 140, § fD, 11, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 

Dessarte, diante do jufgamenlo de parcial procedência da ADIN referida, 

foi expressamente reconhecida como inconstitucional a possibilidade de entidades 

privadas gerirem verba de feição pública, bem como de que o produto da arrecadação do 

fundo seja destinada a particulares. 

Assim sendo, da forma coma redigido o art. 6° do Estatuto do ONR, não 

pode ser aceito, já que acarrsta indevida gerência de verbas plÍbJicas por particulares. 

Ademais, deve ser resguardado o devido respeito à autonomia dos estes 

federados, não havendo inger~ncia a desrespeitar a Constituição Estadual e legisfação 

estadual, que expressamente disciplina a matéria e a forma pela qual será gerido o fundo 

para compensação de atos gratuitos e renda mínima, observando a decisão jurisdicional 

acima transcrita. 

fsso posto, OPINO sejem prestadas as devidas informações à 

Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, com cópia do presente parecer e das 

ponderações feitas pelo Colégio Registra/IRS e IRTDPJ/RS, às tis. 55 e verso e 57 e 

verso." 

Dessa forma, tem-se que devem ser reiterados os apontamentos e 

sugestões anterio1mente já feitos, novamente os encaminhando ao CNJ, especialmente 

quanto ao disposto no art. 6° do Estatuto, conforme fundamentação supra. 

isso posto, OPINO sejam encaminhadas novas informações ao CNJ, 

conforme acima referido em especial no que toca ao arl. 6° do Estatuto, reiterando as 

manifestações anteriores nos termos da fl. 66. [. . .] 

Com efeito, verifico a impossibilidade da administração do fundo 

destinado â compensação total ou parcial dos atos registrais relacionados com a 

regularização fundiária ser exercida pelo Operador Nacional do Sistema de 

Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, na medida em que se destinam tributos à 

gestao de ente privado. 

A própria Lei Gaúcha que trata da criação 

Notarial e Registrai, mereceu análise jurisdicional, com consequente declar. 

de inconstitucionalidade de artigos que destinavam percentual da arrecadaç 

4 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO m _.._ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

~~· 

taxa relativa aos Selos Digitais de Fiscalização aos Colégios Notarial e Registrai, 

bem como indicava representantes dos entes privados para gerir a referido fundo. 

Diante do exposto, acolho o parecer do Juiz-Corregedor Dr. 

Alexandre Tregnago Panichi e determino sejam encaminhadas as sugestões 

constantes do parecer retro ao CNJ, com ênfase na restrição ao artigo 6º da 

minuta do Estatuto, reiterando as manifestações anteriores constantes da fl. 66. 

DESª. D NISE OUVE RA CEZAR, 

CORRE EDORA-GERAL DA JUSTIÇA. 
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• ESTADO' DO RIO GRANDE □o ·sul 
. PODER JUD1CIARIO . ' 

TRIBUNAL D~ JUSTIÇA' 
. 

~ 

EXPEDIENTE nº 0010-17/000240-0 

ASSUNTO: Providência CNJ nº 00006655020172000000 - PJE - Processo 

Judicial Eletrônico - Aprovação - Estatuto - Operador Nacional d~ 

'Registro de Imóveis Eletrônico - ONR - Art 55 ss - Medida 

Próvisória nº 759/2016. 

0000665-50,2017.2.00.0000 

ORIGEM: CNJ. 

PARECER N° 265 / 2018 

SENHORA CORREGEDORA-GERAL 
' 

Trata-se 'de expediente instaurado a partir de solicitação do CNJ 

Conforme despacho dá fl'. 35v,, ém razão de pedido de providências formulado 

pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB, o juiz auxiliar da 

"corregedoria Nacional de Justiça, Maréio EvangeliSta Ferreira da Silva, Solicitou 

manif~stação. das Corregedorias-Ger~is _da Justiça acerca do pleito. Trata-se de 

minuta· do Estatuto.do Operador Nacional da Registro_ de Imóveis Eletrônico -

úNR1 para fins do disposto no a.rt. 54 e seguilltes da Medida Provisória nº 

759/2016. 

Minuta do Estatuto juhtada às fls. 15/26'. 

· Ouviu-se o Colégio Registrai do Rio Grande do Sul (fl. 55/v.), o 

_ q1,1al acostou 1 
tambéiTI, manifestação do Instituto de Registros de Títulos e 

Documentos e Pessoas Jurídicas do RiÓ Grande do SUi (fl. 57/v.). 

· Par~cer elo Serviço Auxiliar _de Correiçáo Extrajudicial às fls. 

5B/59. ' . 
AS fls: 60/62, o signatário lançou ~arecer, opinando sejam 

prestadas as devidas informações à Corregedoria do ,Conselho Nacional de 

Justiça, levã.ntando a questáo atinente ao art. ec de tal minuta, de acõrdo com o 

qual o ·ONR poderá administrar fundo destinado à compens'ação total ou parcial 
' . 

dos atos registrais •relacionados com a regulariz8ção fundiária, previsto no art. 59. 

da MP, oü outros fundos que vierem a ser criados para ressare· 

·gratuito e complementaçao das serventias de re9istro de imóv -~ , . 

1 
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ESTADO DO RIÜ GRANDE DO SUL 
PODER JÜDICIARIO , , 
TRIBUNAL.DE JUSTIÇA 

' . 
~,.;, . . 

~oram prestadas as informações pertin'·entes, conforme decisão 

das tis. 63/66. 

À li. 69 foi informado pelo CNJ que a ANOREGIBR e o. lRIB 

_apresentaram a minuta fina! do Estatuto do ONR oficiando,· novamente às 

CorregedoÍias dos Estados· para manifestação acerca da red:ação final. 
•· , 

0Novci parecer do SEÀCOR-E (fls. 84/86}. . . . 
É··o relatóriO. 

• • • 1 _. • 

.De acordo con:i a nova minuta de Estatuto apresentada, o art. 6° 
. ' . 

mantém similar redação, no· sentido ·de que o ONR ·poderá .,administrà.r fundos 
' . 

estaduais destinados à compens,ação,' total ou_ parei.ai,_ dos custos referentes aos 

ato$ _de "tegularização fundiária ·de_ interes'se_soc,ial Ou outros fundos que vierem a 
. . 

ser _criados'. parà resSarcimentos de atos gratuit0s e complementaÇ8o da' renda 
. . ,, . 

minimà das serventias de registro d~ imóveis. 

Dessarte: tem-se que as ponderaçõe_s e sugestões fe.itas no 

-parecer ~nteiior nao fora~ acatadas. 

RePiso excertos d0 parecer anterior de· lavra do signatário: 
' 

"Dessarle, de acordo com o previsto _em tal MP,.,ficou 

-o IRIB .~utorizar:Jo a constituir o ONR e eiabo'rar seu estatuto, que deve 

ser submetido à aprovação da Corregedoria do CNJ. 

Quanto à , minu_ta- de· Estatut0 apresentada, imporia 

sejam remetidas à Corregedoria d9 CNJ as ponderações feitas Pelo 

Cqfégio RegiStréif/RS e IRTDPJIRS, às f/s. ·55 e verso e 57. e verso, 
' 

pafa. a "devida análise e a/)re'ciação. 

' -No_ que toca ao arl. 6° da · Estatuto (ti. 17 deste 

expediente), consta qµe o ONR podàrá adminisfrar fundo destinado à 

compensação total ou pBrciaf,· dos atos registrais- refadonadas com a 

i-egu!arização furidiária, previsto·no ári. 59 da MP, ou outros-fundos que 

vierem a. ser · criado~ para réssarcimentos (de atqs gtatuito e 

co('flplementação das Se,venti-as de- registro de imóveis. 
, 1 ', 

Cumpre lembrar o dispos a Lei nº -10._16912000: 

2 

; 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Art. 80 Os Estados e o· Distrito Federal, no i!imbito de sua competência, 
r9speitado o prazo estabelecido nO arl. 9o desta Lei, estabelecerão forma de 
compensaç~o aos registradores, civis das1 pes:;oas naturais pelos atos gratuitos; por 
e/r::s praticados, conforme.estabelecido em lei federal. 

Paragrafo único. O disposto no Caput não poderá 'gerar ônus para o Poder 
PObfico. 

(grifei) 

No âmbito deste Estado do- Rio Grande do Sul, a 

questão fo{disciplinada por inteim~dio da Lej Estadual n_º 12.692/2006. 

· Cumpre registrar que à redação original de tal nonna é a seguinte: 

Art. 14 - A receite do Fundo Notarial e R1:;9fsfral terá os seguintes propósitos, 
que procvrarao s9r atendidos na forma e na medida do que dispuser seu 
Regulamento: 

/ - 'transferir ao Poder Júdieiário recursos destinados a r9ssarcir as despesas de 
fiscalização dos atos nõtariais · e de registro e. a prover outros seIViços, a critério de 
sua administração;. 

li - comp~nsar os serviças notariais e de registro pelos atos gratuitos praticados 
por impo:siçlJ.o legal; 

Ili - assegurar ienda mfnima à manutenção dos seNiços notariais e de registro 
d8ficitários; 

IV'- prover a manutençao·dos serviços prestados pelo próprio Fundo: e 

V - prover a manutenção dos serviços prestados pelos Colégios Notarial e 
Registra!_. 

Art. 15 - O Ful1do sera dirigido por · iim Conselho Gestor, composto pelos 
seguintes titulares: 

~ - o Corregedor-Geral da Justiça, cju8 o presidirá com voto de qualidade; 

/f - um Desembargador. escolhido· pela _Administração do Tribunal de Justiça,

JÍI - o Jui:z de Dirafto Diretor do Foro da Capifal; 

IV - um representante do CoÍégio Notarial do Bra'sil - _Seção do Rio Grande do •• • • 

v·-. um reptesentante _dg Co,légio Registrar do Rio·Grande do Sul. 

Art. 18 - Os limites mllxlmos de comprometimento do Fund , em-~• . 
3 
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' . ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
. PODER JUDICIÁRIO. ' 
T~IBUNAL DE JUSTIÇA 

:. seus destinatáriós; sertio·os seguintes: 
. ' !-

1.- até 50% (ctn(faenta por-Gento) para_os 4.estina'tárioS Qas·despese$ Previstes 
no'incis9 1 do ~rt. 14 desta·Le/; · · 

_ir - até 25% (vinfe e cinco- pór csnto) p2ira os dé~tinafáriâs das despesas ' 
. , pre_V1stas no inciso ff do-a'rt.. ·14 desfa Lei; · · 

.. 
1/f - ·até 25% (vinte e cihco por cento) para àte'ndér aot demais destinatários das 

_ despesas_previstas no art. ,14 desta Lei.· · · · 

._. .§- 1"..- O repasse dos v'afores·do Fuildo aos seus b/Jriefiqiários será réalizado_ no 
m~s,segulnts· ao da arrocadciçtio da$ póntribuiçôes, respeitada a regra do art. 17, 
para ás arrecadações iniciais. · ' · 

;§_ ·:2° - · Havendo recursos disponfveis,-, o Fundo poderá apo;a, iniciativas 
,cientffices e culturais pro~ostas. pelas eht!dades q/Je participam db Conselho Gestor. 
a critério,deste e· de acqrdo 00(71 o que dispuser o Regu!at7lento: 

, Todávia, em raztio dB_. tais disposições,. foi aforada 

pelo ,' Ministério Público . AÇÃO DIRE_TA . DE . 

·· 1NCOÍl/,~TITUCIONApbADE (nº 70,018961219), a qualfoi julgada pelo 

óffjão ÊSpeiHal do Tribunal d~ Justiça, . .cpih a seguinte ementa: . 

AçÂo hrRETA oE 1NcoNsr1TuqÓNÀt1bADE. LE~ QµE DISPÕE soaRE os 
, EM0Ll)MENTOS DOS ·sERVIÇôS NOTARIAIS' E'.DE,.FiEGISTRO, ·CRIA _O SELO 

DIGITAL DE fJSCAL/ZAÇAO 'NOTARIAL. E REG/STRAL, ·INSTITUI O FUNDO 
--NOTARIAL-E REGISTRAL E-DA OUTRAS PRÔVIDÊ,NCIAS.· : · . 

1) É DA COMPETÊNCIA 'DO TRIBUNAL DE·JUSTIÇA O .JULGAMENTO DE AÇÃO 
'DIRETA DE INCÓNS°rlTUC/ONAÍ..IDADE -EM 'FACE. DA-. 'CARTA ESTADUAL 
(ARTIGO$ 19.-E 140, § ·111

; 11), 1=, NÃO EM SI, CdM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
SE NÃOi SE TEM COMO CAUSA DE PEDIR EXPLÍCffA° -A: DJ'sCR_EPÂNÓA DO· 
ATO, CONSIDERADA A LEI MAIO'R. REPUBI.ICANA. ' 
'2) O SELO' DIGITAL' E MODALIDADE DE TAXA,"CRIADA,- CÓM,BASE NO PODER , 
DI=, PÓLfCIA, E TEM POR -FINALIDADE CUSTEAR AS ATIVIDADES DE 
_CÓNTRQLE Dos ATOS DO~ SE~VIÇOS NÕTARIAIS É Dé ~EGISTR,O,. QljÉ 
ENCONTRA RESPALDO NA 'REGRA_ DO ART .. 140, § 1", JJ,: DA CONSTITUIÇ~O 
ESTADUAL. NADA OBSTA QUE 'PARTI= DO PRODUTO DE-SUA ARRECADAÇAO 
SEJA DESTINADO PÀRA -ASSEGURAR RENDA MiNIMA \4 MANUTt=NÇAO E" 
CUSTEIO DOS SERVIÇOS,NOTARJÂIS e·oi:. REGISTRO -OEFÍCITÁRIOS, BEM 
COMO PARA- COMPENSA/fós SERVIÇOS.NO_TARIAIS E DE REGISTRO PELOS 
AIOS GRAJVJTOS PRATICADOS 'P,OR IMJ'P,51.ÇÃO LEGAL.. A ATIVIDADE 
NOTARIAL E DE REGtsmo ENCERRA FUNÇAO ESTATAL ESSENCIAL, 
DOTADÀ -DE. FÉ PÜBi.JCA, PELÂ QUAL RESPO/,{DE, AINDA QUE 

', SUEiSIDIÁRJAMENTE,' , O ESTADO,'. INTERESSANDO, .ASSIM, ô BOM 
.. ANDAMENTODOSSERVIÇOSPRESTADOS. ' ~ , 
3)'SENDO Ó FJJNDb.GESTOR,-DE FEtçAO PÓBLICA, É ,NcoNSTJ.tUC/ONAL A 
INCLUSÃO NELE DE ENTIDADES'.PRIIÍADAS;: LIGADAS A ASSOCIAÇÕES-DA 
°c'-cASSE DE-NOTÁRIOS E REG!S7'.RADORES: É TA'MBÉM INCONSTITUCIONAL 
QUE PARCELA ,DO ' PRODUTO DA· ARREC ÇI O FUNDO_ SEJA 

4 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PÇ)DER JU□lCIARIO . 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

' 
.~ .. 

DESTJNADA A PARTICULARES. NÃO HÁ TRfBUTO PRIVADO E SÓ PARA A 
ATNJDADE ESTATAL SE TRfBUTA. 
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DECLARAR A 
fNCONST/TUCIONALIDADE_ DO INCISO V, DO ART. 14, DOS INCISOS IV E V, DO 
ART. 15 E DO PARÁGRAFO 2º, DO ART. 18, TODOS. DA LEI N" 12.692/2006, EM 

, FACE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 19 E 140, § 1ª, li, DA CONSTITUIÇA°O 
ESTADUAL . 

Dessarte, diante do j_ulgamento de parcial pr~cedência 
' da ADJN referida, foi expressamente reconhecida como inconstitucionaf 

a possibilidade de fmtidaáes privadas gerirem verba de feição pública, 

bem com_o de q11e o pro,duto da arrecadação do fundo seja destinado. a 

particufa(!3s. 

Assim séndo, da fonna como redigido ·o arf.. ·, 6° do 

Esta'tuto do ONR, não pode ser aceito, já. que acarreta indevida 

gerencia de verbas públicas por particulares. 

Bo 
i' 

Ademais, deve ser reSguarcJado o devido respeito à 

autonomia dos estes federados, não ha'véndo •ingerência a desrespeitar 

a Conftiluição Estadual e legislação estadual, que expressamente 

disciplina a matéria e a forma pela qual Será gerido D fundo pàra -

compensação de atos 'gratuitos e renêia mínima, observando a decisão 

jurisdicional acima transcrita. 

fsso posto, OPINO sejam prestadas as devidas 

informaç0es à Corregedoria do Conselho Nacional de Jusriça, com 

cópia do presente parecer e ·das ponderaçõ_es feitas pelo Colégio 

RegistraJIRS e IRTÓPJIRS,, às fls. 55 e verso, e 57 e verso'." 

Dessa forma, tem-se que devem ser reiterados os apontamentos 

e sugestões anterior.mente já feitos, novamente os encaminhando ao CNJ, 

especialmente qúanto ao disposto no art. ao tjo Estatuto, conforme 

fundamentação supra. 

Isso posto, OPINO sejam encaminhadas novas informações ao 

cNJ, conf~rme acima refe~ido em especial i;,o que toca aO art. 6°. do Estatuto, 

reiterando as manifestações anteriores nos termos da fl. 66. 

Porto Alegre, 06 de fevereiro de _201'8. 
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Encaminho informações prestadas pela Desa. Iolanda Santos Guimarães, Corregedora-Geral da
Justiça do Estado de Sergipe, em resposta ao despacho exarado pelo Ministro João Otávio de
Noronha, Corregedor Nacional de Justiça.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

Aracaju/SE, 30 de janeiro de 2018. 

Senhor Corregedor Nacional, 

Em resposta ao despacho proferido por Vossa Excelência, 

nos autos do Pedido de Providências n° 0000665-50.2017.2.00.0000, que 

tramita nesse Órgão Censor, que determinou que esta Corregedoria se 

manifestasse acerca da minuta do Estatuto do OPERADOR NACIONAL DO 

REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO - ONR, apresentada pela 

Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG/BR, pelo Instituto 

de Registro Imobiliários do Brasil - IRIB e por outras entidades interessadas, 

teço as seguintes considerações: 

Observo que Medida Provisória que embasava o presente 

procedimento, em sua origem, já foi convertida em lei, passando a vigorar sob 

o nº 13.465/17. 

Ocorre que o dispositivo que autorizava o IRIB (Instituto 

de Registro Imobiliário do Brasil) a instituir o Estatuto da entidade ONR foi 

vetado, destituindo-se o Instituto do múnus e deixando uma lacuna sobre o 

processo de criação da entidade privada. 

O presente procedimento administrativo perde então o 

objeto e deveria converter-se em diligência para discussão a respeito da 

competência para apresentação do famigerado estatuto, e dos procedimentos 

legais para realização do comando normativo supérstite. 

Outrossim, questões sobre a captação e utilização de 

recursos, escolha de membros da 'entidade privada', seus administradores, 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

precisam alinhar-se ao sistema constitucional, especialmente quanto aos 

princípios da impessoalidade, isonomia, democracia e moralidade. 

Ainda latejam nos autos as ponderações do magistrado 

Ricardo Dip (!D 2252701) sobre a (in)constitucionalidade do ONR, sendo 

razoável, também por esse motivo, a interrupção das presentes tratativas para 

remessa de arrazoado à Procuradoria-Geral da República para avaliar eventual 

necessidade de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. 

É a manifestação que submetemos à apreciação de Vossa 

Excelência. 

Cordialmente, 

Corregedora- o Estado de Sergipe 



 

Por determinação superior, encaminho, anexas, informações prestadas pelo Corregedor-Geral de
Justiça Adjunto nos autos em referência.
Respeitosamente.
 
Clarice Prieto
Assessora Técnica Especializada
CGJ/MS
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Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal  de Justiça

Corregedoria -Geral de Justiça

       Campo Grande/MS, 07 de fevereiro de 2018.

Ofício nº 049.678.957.0001/2018 

Excelentíssimo Senhor
Ministro João Otávio de Noronha
Corregedor Nacional de Justiça 
Brasília/DF

Ref.: Pedido de Providências nº. 0000665-50.2017.2.00.0000

Senhor Corregedor.

Cumprimentando-o cordialmente e, em atenção ao despacho Id 

2300930, manifesto-me quanto à minuta final do Estatuto do Operador Nacional do 

Sistema de Registro Eletrônico – ONR, nos seguintes termos.

O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR é 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, organizada pelo Instituto de Registro 

Imobiliário do Brasil (IRIB) e pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil 

(ANOREG - BR), nos termos do artigo 76 da Lei Federal nº 13.465/2017. Terá sua sede 

administrativa em Brasília e sua sede operacional em São Paulo, sendo responsável pela 

implementação e operação em âmbito nacional, do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico – SREI.

A meu sentir, a proposta apresentada pelo IRIB à Corregedoria 

Nacional atende à finalidade pretendida, qual seja, viabilizar a implementação e a 

operacionalidade do Serviço de Registro de Imóvies Eletrônico - SREI.

Sem embargo disso, no entanto, algumas considerações podem ser 

feitas.

Da leitura do art. 36 do Estatuto nota-se claramente que nas decisões a 

serem tomadas pelo Conselho de Administração do ONR haverá uma prevalência da 

vontade do IRIB, na condição de Agente Instituidor (art. 34 da minuta), e das entidades 

representativas de registradores dos Estados com maior número de cartórios de registro (§ 

2º do art. 36 da minuta). Disso pode resultar a submissão dos registradores e das 

Corregedorias dos Estados com menor população, dentre os quais Mato Grosso do Sul, aos 

interesses dos registradores e das Corregedorias dos Estados com mais habitantes ou mais 

cartórios de registro.
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Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal  de Justiça

Corregedoria -Geral de Justiça
Cabe á Corregedoria Nacional, evidentemente, arbitrar tal questão.

Por fim, parece-me que o caput do art. 36 da minuta, ao fazer remissão 

ao art. 32, está se referindo, em verdade, ao art. 34. Confirmada a falha, há que ser 

corrigida.

Assim, quanto à minuta em si, não verifico qualquer razão para que 

esta Corregedoria se oponha à sua aprovação, sugerindo, porém, que a questão relativa à 

disparidade de tratamento entre os Estados da Federação seja levada em consideração.

É como me manifesto.

Atenciosamente.

Des. Vilson Bertelli 
Corregedor-Geral de Justiça Adjunto

    (Assinado digitalmente, conforme impressão à margem direita)
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A Sua Excelência o Senhor
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Corregedor Nacional de Justiça
Conselho Nacional de Justiça
Brasília-DF

 
ASSUNTO: PP - 0000665-50.2017.2.00.0000

 
Excelentíssimo Senhor Ministro Corregedor Nacional de Justiça,

 
 

Cumprimentando-o, em atenção ao despacho proferido nos autos do presente pedido de providências
formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça, que
em síntese, apresenta a minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR para a
aprovação pela Corregedoria Nacional de Justiça. 

Diante dessa solicitação determinou-se a manifestação das Corregedorias dos Tribunais dos Estados e do
Distrito Federal. 

Do exame da minuta de estatuto apresentada pelo ONR, aponto, como merecedores de reflexão, os
seguintes tópicos: 

Primeiro, ao tempo em que se apresenta como pessoa jurídica sui generis, não se enquadrando, no seu
dizer, nos modelos elencados no art. 44 do CC, enumeração alegadamente aberta, a minuta faz referência a associados
(art. 15) e menciona a existência de entidades filiadas (art. 11), previsões que deixam transparecer uma aproximação
com a natureza associativa, o que indica a necessidade dos Oficiais de Registro de Imóveis associarem-se ao IRIB. 

Segundo, carece de esclarecimento o alcance e a intensidade da vinculação entre a ONR e as intituladas
unidades vinculadas, multicitadas na minuta (arts. 4º, 11, 22, 52). 

Terceiro, é necessário esclarecimento sobre as contribuições a cargo das entidades filiadas e das unidades
vinculadas, previstas como fontes de receita do ONR, especificamente no art. 11. 

Quarto, é importante a previsão de um fluxo contínuo de informações a serem prestadas pelo ONR ao
CNJ, bem como às Corregedorias Estaduais, e, bem assim, de um compartilhamento de sistema e de cadastros,
especialmente a manutenção do Banco de Dados hospedado nos servidores dos Tribunais de Justiça dos Estados. 

Na ocasião, são essas as informações oportunas, ao tempo que coloco esta CGJ/PI à disposição de Vossa
Excelência, apresentando protestos de elevada consideração e apreço.

Respeitosamente.
 

 

 
Desembargador RICARDO GENTIL EULÁLIO DANTAS

Corregedor-Geral da Justiça do Piauí

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR
Pça Des. Edgard Nogueira, s/n, Centro Cívico, CEP. 64.000-830, Teresina-PI
E-mail: cgj@tjpi.jus.br - Fone: (86) 3221-6755

Ofício – CJ – CGJ/PI nº 017/2018 Teresina, 07 de fevereiro de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
GABINETE DO CORREGEDOR 
Pça Des. Edgard Nogueira, s/n, Centro Cívico, CEP. 64.000-830. Teresina-PI 
E-mail: cgj@tjpi.jus.br - Fone: (86) 3221-6755 

Ofício- CJ - CGJ/PI nº 017/2018 

A Sua Excelência o Senhor 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Corregedor Nacional de Justiça 
Conselho Nacional de Justiça 
Brasília-DF 

Teresina, 07 de fevereiro de 2018. 

ASSUNTO: PP - 0000665-50.2017.2.00.0000 

Excelentíssimo Senhor Ministro Corregedor Nacional de Justiça, 

Cumprimentando-o. em atenção ao despacho proferido nos autos do 
presente pedido de providências formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário 
do Brasil - IRIB em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça, que em 
síntese, apresenta a minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de 
Imóveis Eletrônico - ONR para a aprovação pela Corregedoria Nacional de 

Justiça. 

Diante dessa solicitação determinou-se a manifestação das 
Corregedorias dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. 

Do exame da minuta de estatuto apresentada pelo ONR, aponto. 

como merecedores de reflexão, os seguintes tópicos: 

Primeiro, ao tempo em que se apresenta como pessoa juridica su1 
generis, não se enquadrando, no seu dizer, nos modelos elencados no art. 44 
do CC , enumeração alegadamente aberta, a minuta faz referência a 
associados (art. 15) e menciona a existência de entidades filiadas (art. 11 ), 
previsões que deixam transparecer uma aproximação com a natureza 
associativa, o que indica a necessidade dos Oficiais de Registro de Imóveis 

associarem-se ao IRIB. 
Segundo, carece de esclarecimento o alcance e a intensidade da 

vinculação entre a ONR e as intituladas unidades vinculadas, multicitadas na 
m inuta (arts. 4°, 11 , 22, 52). 

Terceiro , é necessário esclarecimento sobre as contribuições a cargo 
das entidades filiadas e das unidades vinculadas, previstas como fontes de 
receita do ONR, especificamente no art. 11. 

Quarto, é importante a previsão de um fluxo contínuo de 
informações a serem prestadas pelo ONR ao CNJ, bem como ás 

C\\, 1/V" 
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Corregedorias Estaduais, e, bem assim, de um compartilhamento de sistema e 
de cadastros, especialmente a manutenção do Banco de Dados hospedado 
nos servidores dos Tribunais de Justiça dos Estados. 

Na ocasião, são essas as informações oportunas, ao tempo que co
loco esta CGJ/PI à disposição de Vossa Excelência, apresentando protestos de 
elevada consideração e p ço. 

Respeitos ment . 

Dese bargad r RICARDO GENTIL EULÁLIO DANTAS 

e or-Geral da Justiça do Piauí 



 

 
De ordem do Exmo Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo,

sirvo-me do presente para encaminhar o Despacho/Ofício nº 303/2018, com os respectivos anexos.

Respeitosamente
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• ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

Referência: nº 8500605-31.2017.8.06.0026 
Interessado: Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ 

Assunto: Pedido de Providências. 

DESPACHO/OFÍCIO Nº 3C3 /2.018/CGJ-CE 

Às f. 128, o eminente Corregedor Nacional de Justiça 

determinou que fossem oficiadas as Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e 

do Distrito Federal para que, no prazo de 30 dias, manifestem-se sobre a redação final 

do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico - ONR 

apresentada sob o [d 2299209. 

Devidamente instado, o ilustre Juiz Corregedor Auxiliar, Doutor 

Gúcio carvalho Coelho, às f. 164/165, sugere o prudente requerimento ao 

eminente Corregedor Nacional de Justiça para o deferimento de maior prazo 

para estudo do objeto subjacente ao feito para todas as Casas Censoras. 

Desta feita, adoto a diretiva do Parecerista. 

À Diretoria-Geral desta Corregedoria Geral da Justiça para 

providências pertinentes. 

Expediente ao habituée. 

Fortaleza, .o.s:. de fevereiro de /3-J.1J1. 
/ /)!}~, ((}() {11/, 

DESEMBARGAD~NCISWí>ARIVAL~RA PRIMO 
Corregedor-Geral da Justiça 

1 
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• ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICfÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
AUDITORIA 

Referência: nº 8500605-31.2017.8.06.0026 

Requerente: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA- CNJ; 

Assunto: Pedido de Providências. 

INFORMACÃO Nº 108/2018-INSP/CGJCE 

Excelentíssimo Senhor Juiz Corregedor Auxiliar, 

Trata-se de pedido de providências formulado pelo lnstilulo de Registro 

Imobiliário do Brasil em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça solicitando a 

aprovação do Estatuto do Operador Nacional do Registro de imóveis Eletrônico - ONR, 

elaborado nos termos do art. 54 e seus parágrafos da MP 759/2016. 

Em despacho de tl. 129, o eminente Ministro João Otávio de Noronha, 

Corregedor Nacional de Justiça oficia as Corregedorias dos Tribunais de Justiça para 

manifestação sobre o texto final do aludido Estatuto, para aquiescência ou sugestão. 

Breve relatório apresentado, passo a manifestação. 

Em atendimento ao pedido de providências do Conselho Nacional de 

Justiça entendemos que, nos termos do pedido inicial, a aprovação do Estatuto do Operador 

Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico constitui a construção de plataforma de serviços 

que visa tornar mais confiável, célere e eficiente o controle das informações registrais e 

motivando a padronização dos atos dos registradores de imóveis em todo o país. 

No entanto, percebe-se que é um tema demasiadamente delicado, pois, ao 

que parece, outorga à entidade privada, sem fins lucrativos, a implementação, 

operacionalização e organização de um sistema que terá todos os dados, cujos depositários 

são os registradores, de acordo com a inteligência do art. 236 da Carta Magna. 

Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, Av. Gal. Afonso Albuquerque de Ume s/nº, Cambeba, Fortaleza, 

Ceará, CEP 60830.120, DOO (0 .. 85) 3207.7144 - 3207. 7166 
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Diante disso, prudente o requerimento à Corregedoria Nacional de Justiça 

pertinente à concessão de maior prazo para a manifestação das Corregedorias Estaduais, a 

fim de aprofundar o debate acerca de Lema de tão alta relevância. 

São as informações que entendemos necessárias. 

À elevada apreciação do Exmo. Juiz Corregedor Auxiliar. 

Fortaleza, 02 de fevereiro 

,,. ' 

~a 
uiz Corregedor 

DESPACHO 

DE ACORDO. Para conhec· entoe deliberação do Exmo. 

Sr. Corregedor Geral d J · a do Estado do Ceará. 

Dr. úcio Carvalho elho 
iz Correg~dor Au iliar 

Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, Av Gal. Afonso Albuquerque de Lima s/nº, Cambeba, Forlaleza, 

~--------C_e_a_rá~, _CE_P60830.120, DDD (0**85) 3207.7144 -3207.7166 



 

SENHOR CORREGEDOR NACIONAL.
DE ORDEM ENCAMINHA OFÍCIO Nº 037/2017/CGJ.
RESPEITOSAMENTE.
PAULO BELO
AUX. JUDICIÁRIO/TJAP
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PODEF, JUCICIÀRIO 
TF IBuNA- DE JUSTIÇADO ESTl!\DO DO AMAPÁ 

CORREGEDORIA-GERAL í.>A JLIST IÇA 

Ofício nº 037/2018-CÇJ Macapá-AP, OI Je fevereiro de 20 18 . 

A Suo Excelência o Senr1or 
Ministro JOÃO O TAVIO DE f\.lOROf\.lHA 

Corregedor Nacional de Justiço 
BRASÍLIADF 

Senhor C )rrogedor N acior a l, 

Informo o Vosso Excelência -que esta C:)rregerlorio está c iente do 

inteiro leor do minuto final do Est::ituto da O ~--JR-Operador Nocicnol do 
Sisteno de f-zeg istro [ letrôn ico (ld 2299209) juntada oo Pedido de 
Providências nº 000066.5 .50.2017 ?. .00.0000, nodo tendo o o po r ou 

acrescentar à versão ooresentodo. 

1 ·mitod::) oo expo~to/ renovo-lhe p rotestos de elevado estimo e 
d istinguida consideração ( \ 

( 

Desembargadora 

Corregedora G eral do Justiça, em exerc'cio 

Rud General Rondo, n° 1.n, - Centro - Macapá (AP) - CEP 68908 -080 - Home-P~gc: wv,w ,:J;,2,1Js.tr1çon;egedoria - Tel. : :o:o:) 963312-3300 -
R.amal 3 146 - fl,X (íl:<>) 96 3 312-3136 - E--nall:corregecJorla@tjap.)US.br KAP'.l 



 

Solicito a exclusão das informações contidas no ID 2341392, eis que lançadas por equivoco,
tratando-se do Pedido de Providências nº 0009352-16.2017.2.00.0000.
Solicito, ainda, o retorno dos presentes autos para devida resposta.
 
Atenciosamente,
 
Fabiano Pegoraro Franco
Juiz Auxiliar da Corregedoria
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Ofício - CGJ nº 46 / 2018 
Porto Velho, 05 de fevereiro de 2018. 

Exmo. Sr. 
Márcio Evangelista Ferreira da Silva
DD. Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça 
CNJ - Brasília-DF
 
Pedido de Providências nº 0009352-16.2017.2.00.0000
 
Exmo. Juiz Auxiliar
 
De ordem do Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. José Jorge Ribeiro da Luz, presto as
informações solicitadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, conforme despacho de Vossa
Excelência no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0009352-16.2017.2.00.0000.
 
Trata-se de Pedido de Providências que visa investigar afronta à legislação federal, provimentos
do CNJ ou normativas locais quanto à lavratura de instrumento de mandado por notários em favor
de cidadão brasileiro fora do território nacional. 
 
Em apuração do tema constante na matéria noticiada em site eletrônico, informo que esta
CGJ desconhece qualquer ocorrência referente à lavratura de procurações ou outros
instrumentos, na modalidade eletrônica, tendo como partes brasileiros que residam fora do
território nacional. 
 
Cumpre destacar que inexiste qualquer previsão nas normativas locais (Diretrizes Gerais
Extrajudiciais) que autorize tal procedimento, bem como os atos notariais praticados pelos
Tabeliães de Notas do Estado de Rondônia observam o princípio da territorialidade, de forma que
é vedado aos Notários a prática de atos fora da sua circunscrição geográfica. 
 
São as informações que reputo pertinentes no momento, colocando-me à sua inteira disposição
para quaisquer outros esclarecimentos.
 
Respeitosamente,
 
 
 
Fabiano Pegoraro Franco
 
Juiz Auxiliar da Corregedoria
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Ofício - CGJ nº 46 / 2018
Porto Velho, 05 de fevereiro de 2018.

Exmo. Sr. 
Márcio Evangelista Ferreira da Silva
DD. Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça 
CNJ - Brasília-DF

Pedido de Providências nº 0009352-16.2017.2.00.0000

Exmo. Juiz Auxiliar

De ordem do Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. José Jorge Ribeiro da Luz, presto as informações
solicitadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, conforme despacho de Vossa Excelência no PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS - 0009352-16.2017.2.00.0000.

Trata-se de Pedido de Providências que visa investigar afronta à legislação federal, provimentos do CNJ ou
normativas locais quanto à lavratura de instrumento de mandado por notários em favor de cidadão brasileiro
fora do território nacional. 

Em apuração do tema constante na matéria noticiada em site eletrônico, informo que esta CGJ desconhece
qualquer ocorrência referente à lavratura de procurações ou outros instrumentos, na modalidade eletrônica,
tendo como partes brasileiros que residam fora do território nacional. 

Cumpre destacar que inexiste qualquer previsão nas normativas locais (Diretrizes Gerais Extrajudiciais) que
autorize tal procedimento, bem como os atos notariais praticados pelos Tabeliães de Notas do
Estado de Rondônia observam o princípio da territorialidade, de forma que é vedado aos Notários a prática
de atos fora da sua circunscrição geográfica. 

São as informações que reputo pertinentes no momento, colocando-me à sua inteira disposição para
quaisquer outros esclarecimentos.

Respeitosamente,

 

Fabiano Pegoraro Franco

Juiz Auxiliar da Corregedoria

Documento assinado eletronicamente por FABIANO PEGORARO FRANCO, Juiz(a) Auxiliar da
Corregedoria, em 05/02/2018, às 12:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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Senhor Ministro Corregedor,
Ao cumprimentar Vossa Excelência, de ordem do Desembargador Corregedor Paulo Barros da
Silva Lima, encaminho, anexo, Ofício nº 136/2018/GCGJ relativo ao Pedido de Providências  nº
0000665-50.2017.2.00.0000. 
Respeitosamente,
Priscilla Soares 
Chefe de Gabinete 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas. 
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~~ 
PODER 
JUDIÇIAIU O 
1 >E J\I.J\G O AS 

CORRF:GEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL 
Av. Assis Chatcaubriand, n.º 2.834 - Prado 

Macció-AL. Ccp: 57010-070 
Fone: 4009-7157 

Processo CNJ nº: 0000665-50.2017.2.UU.OUOO 
Processo CGJ/AL nº: 2017/12925 
Requerente: Corregedoria Nacional de Justiça 
Requerido: Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do llistrito Federal 

Of. nº 136/2018/GCG.J. Maceió - AL, 02 de fevereiro de 2018. 

Ao 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
CORRRGEDOR NACIONAL DE J USTIÇA 
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
CORREGEDORIA NACIONAL DE .JUSTIÇA. 
BRASÍLIA-DR 

Assunto: - Pedido de Pro\'idências - 0000665-50.2017.2.00.0000 

Senhor Corregedor Nacional <le Justiça, 

Trata-se de pedido de provi<lêm.:ias, ongrnano da 
Corregedoria Nacional de Jus tiça, que tem por escopo análise de minula final do 
Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Kegislru de [móveis Eletrônico - ONR -. 

J\p6s analisar a normativa em questão, irremediável a 
convicção de que a minuta enfrenta de modo exaustivo as nuances e fili granas relativas 
à operacionalidade, no âmbito nacional, do Sistema de Registro Eletrônico, conjugando 
em um único diploma normativo as temáticas afeitas aos s istemas eletrônicos a serem 
utilizados pelos registradores. 

Revela, ainda, observância à legislação pátria em vigor, 
especialmente em relação a dispositivos insertos e encartados no Código Civil 
Brasileiro - Lei nº I0.406, d e 10 de janeirn de 2002 -; ua Lei nº J0.97~, d e 2 ele 
dezembro de 2004; 11a Lei 11º 11.997, de 7 de julho de 2009; e, na Lei nu 13.465, de 11 
de julho de 2017, entre outros. 

Desta feita, forte na harmonização sislêmica com o 
orden11mento jurídico brasileiro, imperativo <lliseverar que a minuta final do Estatuto do 
Operador Nat:ional do Sistemn de Registro de Imóveis E letrônico - ONR - corrohora a 
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~~ 
PODER 
JUr>JC IARl O 
DE A LAGO ,\$ 

CORREGEDORIA-GERAL OA .JUSTIÇA 
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL 

Av. Assis Chateaubriand, n.0 2.834 - Prado 
Maceió-AL. Ccp: 57010-070 

Fone: 4009-7 157 

disciplina normativa atualmente vigente no país, não havendo incoerências, nem 

contradições, capazes de macular a proposta de texto cm testilha. Outrossim, contribui 

para reforçar a st:gurança jurídica dos atos promovidos pelos Registradores. 
Na trilha desse desiderato, a minuta suso mencionada 

atende a normativa principiológica prevista na Lei 8.935, de 18 de novtimbro de 1994, 

respeitando os ideais de publicidade, autenticidade, segurança, e eficácia dos negócios 

jurídicos perseguidos pelo Sistema Notarial e Registra! Brasileiro cf. art. 1 º, Lei 

8.935/94 -, destinando-se a promover a adequação e a harmonização necessárias dos 

alus registrais em consonância com a Constituição Federal de 1988; o Código Civil 

Brasileiro; e, a legislação ordinária vigente. 
Portanto, convicto de haver atendido à solicitação dessa 

Corregedoria Nacional ele Justiça - CNJ -, apresento a Vossa Excelência os protestos de 

consideração e dblinto apreço. 

Corregedor-Geral 



 

Faço a juntada do ofício n° 017/2018, com um anexo, subscrito pelo Corregedor Geral da Justiça
de Pernambuco, Desembargador Antonio de Melo e Lima.
 
Rodrigo Soriano
Assessoria Especial
Corregedoria Geral da Justiça
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PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

GABINETE DO CORREGEDOR 

Recife,5,'ldc janeiro de 2018. 

Ofício nº 017/2018-CGJ 

Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000 

Requerente: Sérgio Jacomino 

Requerido: Corregedoria Nacional de Justiça 

Excelentíssimo Senhor 
Ministro João Otávio de Noronha 
Corregedor Nacional de Justiça 

Em cumprimento ao despacho constante no Id 2300930, 
determinei u encaminhamento do respectivo expediente à Curregednria 
Auxiliar para o Serviço Extrajudicial da Capital, que apresentou a 
manifestação em anexo, sobre a redação final do Estatuto do Operador 
Nacional do Sistema de Registro de Im,ívcis Eletrônico. 

Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração, colocando• me à disposição para os esclarecimentos 
adicionais que se fizerem necessários. 

Respeitosamente, 

RPSOL 

• 

.. 



 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Fórum Thomaz de Aquino Avenida Martins de Barros, nº 593 - - Bairro Santo Antônio - CEP 50010-040 - Recife - PE -

https://www.tjpe.jus.br

INFORMAÇÃO

SEI 00025562-75.2017.8.17.8017

Pedido de Providências n° 0000665-50.2017.2.00.0000

Pedido de providências da Corregedoria nacional de justiça – CNJ – sobre Estatuto do Operador
Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico

Quanto ao estatuto do ONR, tenho algumas considerações:

1 – A Lei 13.465/17, em boa hora, afirma a necessidade de uma implementação em âmbito nacional do
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, implementada pelo Operador Nacional do Sistema de
Registro eletrônico de Imóveis (ONR).

2 – A sistemática atual de Centrais Estaduais foi um excelente avanço – Provimento CNJ 47/2015 –, mas
um ambiente único, de âmbito nacional, que integre o serviço eletrônico de TODOS os registros de
imóveis brasileiros trará inúmeros benefícios e funcionalidade a todos os usuários do sistema,
notadamente, o Poder Público que já possui um ambiente único nacional para consultas e ordens como,
por exemplo, do Registro Civil – CRC e de atos notariais – CENSEC, além do BACENJUD.

3 – O estatuto é extenso e complexo, mas não parece, em uma análise preliminar, ter nada que pareça
contrário à ordem jurídica. Ao contrário, cria o ONR dentro de uma estrutura democrática, onde o
Conselho Deliberativo é eleito por todos os registradores imobiliários do país e, ainda, define que as
regulamentações e fiscalização serão de responsabilidade da Corregedoria Nacional do CNJ, o que traz

:: SEI / TJPE - 0117092 - Informação :: https://www.tjpe.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...
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estabilidade adequada à relevância do tema.

4 – Há clareza no texto quanto à formação do ambiente nacional do SREI, por intermédio das centrais
estaduais – art. 5º, § 4º e, também, quanto à gratuidade das custas e emolumentos para o Poder Público.
TODAVIA, não há definição sobre os eventuais valores que serão cobrados dos usuários pela
administração do sistema.

5 – É possível que o estatuto do ONR não seja o local adequado para se tratar dos valores a serem pagos
pelos usuários, ao ONR, pela administração do SREI, mas o tema é importante e deveria ser
regulamentado pelo CNJ, assim como os valores pagos pelos usuários para utilização das Centrais
Estaduais. Atualmente, não se sabe bem como são definidos os valores cobrados pelas centrais e que são
acrescidos às custas e emolumentos devidos. Há casos em que a taxa administrativa paga às centrais para
a solicitação de certidões digitais é maior do que 20% do valor das custas e emolumentos.

OBS: Na verdade, eu, particularmente, tenho dúvida a respeito da regularidade dessas cobranças, em
razão do princípio da legalidade. É bem sensível o tema, mas penso que os próprios registradores
deveriam arcar com a manutenção do ambiente eletrônico. 

Recife, 08 de janeiro de 2018

Sérgio Paulo Ribeiro da Silva

Juiz Auxiliar da Corregedoria

Serviços Notariais e de Registro da Capital

Documento assinado eletronicamente por SERGIO PAULO RIBEIRO DA SILVA, Juiz
Corregedor Auxiliar do Extrajudicial da Capital, em 08/01/2018, às 17:41, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjpe.jus.br/sei/autenticidade
informando o código verificador 0117092 e o código CRC E81FE23D.

0025562-75.2017.8.17.8017 0117092v2
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Cumprimentando Vossa Excelência e de ordem do Desembargador Marcelo Carvalho Silva,

Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, encaminho-lhe o OFC-GCGJ – 160/2018.
 
Respeitosamente,
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OFC-GCGJ - 1602018

( relativo ao Processo 57012017 )

Código de validação: 61FFCF0667

 

São Luís/MA, 01 de fevereiro de 2018.

 

A Sua Excelência o Senhor

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Corregedor Nacional de Justiça

Brasília/DF

 

Ref.: Pedido de Providências nº 665-50.2017.2.00.0000

 

 

Senhor Corregedor Nacional,

 

Cumprimentando Vossa Excelência e em atenção ao despacho

proferido nos autos do pedido de providências acima identificado, a Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado do Maranhão manifesta-se como se segue.

O pedido de providências foi instaurado com a apresentação, pelo

Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB, da minuta do Estatuto do

Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos, que o fez em

cumprimento ao disposto no art. 54, § 3º, da Medida Provisória nº 759, de 22 de

dezembro de 2016, depois convertida na Lei nº 13.465/2017.

Em 13 de novembro de 2017, V. Exa., antes de deliberar sobre a

aprovação do Estatuto, determinou o envio, às Corregedorias-Gerais da Justiça

Estado do Maranhão

Poder Judiciário

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

_
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dos Estados, da respectiva minuta final, para sugestões ou simples aquiescência.

No caso desta CGJ/MA, ainda não foi possível concluir a análise dos

termos da minuta, tendo em vista a assunção recente à direção deste órgão em

19/12/2017, o que implicou em mudanças também no quadro de servidores e

alteração da equipe que estava com esse encargo.

Diante disso, e considerando a importância da análise dos termos do

Estatuto, à luz não apenas da legislação federal, como também da normatividade

estadual acerca do tema, dado que o Poder Judiciário tem o papel fiscalizatório e

de regulação da atividade extrajudicial, venho solicitar de Vossa Excelência a

prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, do prazo para a manifestação desta

Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão.

 

Cordialmente,

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 01/02/2018 10:31 (MARCELO
CARVALHO SILVA)

Estado do Maranhão

Poder Judiciário

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

_
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Prezados Senhores,
 
Encaminha-se Ofício nº 6310007/2017 e documentos pertinentes, para conhecimento.
 
Atenciosamente,
 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais 

Coordenação de Apoio à Orientação e 
Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro - COFIR 

Rua Goiás, 253, Centro, 9° Andar, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.190-030. 
Tel.: (31) 3237-1802 - e-mail: cofir@tjmg.jus.br 

Ofício nº. 6310007/COFIR/2018 

Processo nº 69.983/2014 (favor mencionar o número deste feito) 

A Sua Excelência o Senhor 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Corregedor Nacional de Justiça 
Conselho Nacional de Justiça 
Brasília - DF 

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2018. 

Assunto: Informações - Pedído de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça, 

Em atenção aos termos do despacho proferido por Vossa 
Excelência nos autos do Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000, 
encaminho-lhe cópia da manifestação da Gerência de Orientação e Fiscalização dos 
Serviços Notariais e de , Registro e da decisão por mim aprovada, referente às 
considerações acerca da minuta final do Estatuto do Operador Nacional do Sistema 
de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, elaborado pela Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil - ANOREG/BR e pelo Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil -ARIB, para ciência 

Colocando-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer 
esclarecimentos complementares, aproveito o ensejo para renovar os meus 
protestos de apreço e distinta consideração. 

Respeitosamente, 

Desembargad r A 
Correg dor-Geral de Justiça 
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Processo nº: 69.983/COFIR/2014 

Assunto: Sugestão de regulamentação do Registro Eletrônico de Imóveis 
Requerente: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB e outros 
Requerido: Corregedoria-Geral de Justiça 

Comarca : Belo Horizonte/MG 

Senhor Gerente, 

Trata-se de Despacho proferido pelo Corregedor Nacional de Justiça. às fts. 233, '-- determinando expedição de ofício a esta Casa Corregedora para apresentar sugestão/aquiescência à minuta final do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. elaborado pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG/BR e pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil -IRIB, nos termos do art. 76 e parágrafos da Lei Federal nº 13.465/2017, conforme tis. 235/249. 

Ressalta-se também que serão analisados o disposto no r. despacho desta Gerência, constante às fls. 21 Ov. 

É o sucinto relatório. 

Primeiramente, cumpre a análise e manifestação sobre o r. despacho desta Gerência, exarado às f1s. 210v, referente ao cadastro automático de todos os magistrados deste Tribunal, conforme manifestação constante às fls. 159, para fins de permissão de acesso direto à CRI-MG para uso dos módulos Oficio Eletrônico e Mandado Online, bem como, sobre o Ofício nº 18/2017 expedido pelo CORI-MG, às fls. 180/180v, onde foi questionado o item 55 do Relatório de Correição - SISCOR. 

Pois bem, em relação ao constante às fls. 159 dos autos, foi certificado por esta Gerência, em 17/11/2016, a realização do cadastro de todos os magistrados deste Tribunal para acesso ao CRI-MG/SREI, efetuado pelo CORI-MG, conforme se pode observar às fls. 164v dos autos. 

Em relação ao Ofício do CORI-MG. às fls. 180/180v, onde foi questionado a permanência e aplicabilidade do item 55 no Sistema de Correições Ordinárias - SISCOR, referente à obrigatoriedade de envio à Central Eletrônica de Atos Notariais e Registrais de informações sobre aquisições de imóveis rurais por estrangeiros e indisponibilidade de bens, tal item constante do referido Relatório, já foi devidamente adaptado para se observar a mesma obrigatoriedade em relação à CRI-MG. conforme a novel redação transcrita abaixo: 
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gernis 

55} São emitidos e arquivados na serventia (em meio flsico ou 
eletrônico) os recibos de transmissão de dados relativos ao 
Banco de Dados Simplificado - BDS e ao módulo "Cadastro de 
Aquisição e Arrendamento de Imóvel Rural por Estrangeiro", 
ambos da "Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado 
de Minas Gerais" - CRI-MG, consoante o disposto nos artigos 
1.024-G, § 5°, e 1.024-Q, § 3°, do Provimento nº 260/CGJ/2013? 

Assim, com relação ao disposto no r. despacho de fls. 210v, S.M.J, são essas as 
manifestações que nos competiam emitir. 

Voltando-se para o r. despacho exarado pelo Corregedor Nacional de Justiça, 
constante às fls. 233, no tocante à manifestação desta Casa Corregedora sobre a redação 
final do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ONR), 
às f ls. 236/249, elaborados pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil 
(ANOREG-BR) e pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), conforme determina o 
art. 76 da Lei Federal nº 13.465/2017. e, para fins de conferir maior legitimação ao ato 
constitutivo em exame, apresentamos as seguintes considerações sobre o tema, S.M.J: 

Pedimos vênia para adotar na íntegra as razões constantes na manifestação do 
Corregedor-Geral de Justiça de MG, às fls. 209/209v, exarada em 02/03/2017 (Ofício nº 
63043/GENOT/2017), quando foi solicitado a apresentar informações acerca da minuta do 
Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico, onde restou consignado 
que: 

- O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) encontra-se em pleno funcionamento 
no Estado de Minas Gerais desde 18/03/2016; 

- Em observância ao disposto nos arts. 2° e 3° do Provimento nº 47/2015, da Corregedoria 
Nacional de Justiça, o referido sistema em MG é operado com a utilização da Central 
Eletrônica de Registro de Imóveis - CRI-MG, criada por meio do Provimento nº 
317/CGJ/2016, o qual foi atribuído ao Colégio Registrai Imobiliário de MG - CORI-MG, o seu 
desenvolvimento, manutenção e operação de aplicativo próprio, disponível na rede mundial 
de computadores (internet); 

Ressalte-se também, importante observação na manifestação do Corregedor-
Geral de Justiça de MG, conforme transcrevemos abaixo: 

" [ .. . ] para a necessária integração e a coordenação entre as centrais 
de serviços eletrônicos compartilhados de cada um dos Estados da 
Federação e do Distrito Federal, entende-se devam ser respeitadas 
as peculiaridades locais, consoante disposto no art. 1°, inciso VIII, 
do mencionado Provimento nº 4712015.' (grifamos) 

Assim, reconhece-se a importância da criação de um Operador Nacional do 
SREI, conforme determinação legal. Quanto à minuta final apresentada pela ANOREG-BR e 
o IRIB, entretanto, entendemos que a integração e a interoperabilidade das bases de dados 
com a central nacional do SREI deva respeitar as peculiaridades de cada um dos Estados 
da Federação, conforme, aliás, ressaltado pelo nosso Corregedor-Geral de Justiça na 
manifestação às fls. 209/209v. 

' 

J 
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S~\ Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
\('!J~{ Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais . ~.:i~:~-

Vale frisar também sobre as peculiaridades locais a serem preservadas quando 
da aprovação do estatuto do ONR - Operador Nacional do SREI, mormente quanto às 
normas que instituiram o CRI-MG (em Minas Gerais, o Provimento nª 317/CGJ/2016), 
tendo em vista os inúmeros e exaustivos esforços, análises e estudos efetuados (fls. 
101/104), que resultaram na aprovação do mencionado Provimento. representando inegável 
conquista de racionalidade, de economicidade e de desburocratização no âmbito de cada 
Estado. e, ainda, pela preservação quanto a sua operabilidade em âmbito Estadual, bem 
como pela autonomia da edição de normas técnicas específicas que regem a funcionalidade 
de cada central de serviços eletrônicos compartilhados dos Estados, respeitando-se sempre 
as peculiaridades locais. 

Do exposto acima, S.M.J, são as manifestações que competia a esta Gerência 
de Orientação e Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro (GENOT) oferecer a 
respeito do tema em debate, em cumprimento ao r. despacho de fls. 233, do Corregedor 
Nacional de Justiça. 

Sugerimos à Corregedoria Nacional de Justiça, S.IVI.J, a fim de contribuir para o 
enriquecimento do tema em discussão, oficiar o CORI-MG (Colégio Registrai Imobiliário de 
MG), por ser o responsável pelo funcionamento do SREI no âmbito de MG. razão pela qual 
sua importância em manifestar sobre o Operador Nacional do SREI. nos termos do r. 
despacho supramencionado. 

Ao final, S.M.J, seja encaminhada ao CORI-MG. cópia da minuta do r. despacho 
de fls. 233/249. bem como desta manifestação da GENOT, para a devida ciência. 

Esta é a manifestação, sub censura. 

Belo Horizonte/MG, 15 de janeiro de 2018. 
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- 1~ 
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS~ 

Processo nº 69.983/COFIR/2014 
Assunto: Regulamentação do Registro Eletrõnico de Imóveis 
Requerente: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB e outr_os 
Requerido(a): Corregedoria-Geral de Justiça 

Vistos, etc. 

Trata-se de determinação do Corregedor Nacional de Justiça (f. 

233). oportunizando a esta Casa Corregedora manifestar-se sobre a minuta 
final (f. 235/249) do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de 
Imóveis - ONR, elaborado pela Associação Nacional dos Notários e 
Registradores do Brasil - ANOREG/BR e pelo Instituto de Registro Imobiliário 
do Brasil - IRIB, nos termos do art. 76 e seus parágrafos, da Lei Federal nº 
13.465/2017, 

O abalizado parecer (f. 251/252), da lavra de Eduardo Gazola 
Araújo, Técnico Judiciário da Gerência de Orientação e Fiscalização dos 
Serviços Notariais e de Registro - GENOT, discorreu sobre todos os pontos 
indagados, apresentando os dados e informações pretendidos. 

Ao ver deste Juiz Auxiliar subscritor, o mencionado parecer (f. 
251/252), pelas fundadas razões ali congregadas, merece integral chancela, 
notadamente quanto à necessidade de respeitar as peculiaridades locais dos 
Estados e Distrito Federal, consoante o art. 1°, inciso VIII, do Provimento nº 
47/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça; observando-se, ainda, nos 
moldes dos arts. 2° e 3º, do mesmo provimento, que o Sistema de Registro 
Eletrônico de Imóveis - SREI se encontra em pleno funcionamento no Estado 
de Minas Gerais desde 18 de março de 2016, tendo sido incorporado no 
Provimento nº 317/CGJ/2016, após consideráveis esforços, análises e estudos. 

Sugere-se também, na linha do mesmo parecer (f. 251/252), a 
expediç~o de ofício ao Colégio Registrai Imobiliário de Minas Gerais - CORI
MG, responsável pelo funcionamento do SREI neste Estado, para eventual 
manifestação sobre a minuta final (f. 235/249) do ONR, remetendo-a 

diretamente à Correg-ria Nacional de Jus~ 
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Em tempo, especificamente sobre o Oficio do CORI-MG (f. 
180/180 v., constata-se que o item 55 do Sistema de Correições Ordinárias -
SISCOR restou devidamente adaptado para assegurar a obrigatoriedade de 
prestar as informações referidas naquele item também à CRI-MG. 

No mais, proceda-se da fonna ali (f 251/252) , providenciando-se 
oficio do Corregedor-Geral de Justiça ao Corregedor Nacional de Justiça, a 
exemplo do anterior (f. 209/209 v.). 

Belo Horizonte, 16 de ·~neiro de 2018. 
1 

/ 

11 scimento de Oliveira 
xili r da Corregedoria 
/ / 
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais 

Processo : 2014/69.983 
Requerente : Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB e outros 

Vistos, 

Aprovo a manifestação da lavra do MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria
Geral de Justiça, Dr. João Luiz Nascimento de Oliveira, constante de fls. 253, 
determinando que se proceda conforme ali sugerido. 

Desembar. ador ANDRÉ LEITE PRAÇA 
Cor,regedor-Geral de Justiça 

1 



 

DECISÃO/OFÍCIO CGJ/ES CMFE nº75/2018.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

CORREG EDORIA GERAL DA JUSTiÇA

PROCESSO: 201700180809

REQUERENTE: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTiÇA

ASSUNTO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CNJ N° 0000665-50.2017.2.00.0000

DECISÃO/OFíCIO/ GfYI rs N° Q 1-5 /2018

Trata-se de expediente no qual a Corregedoria Nacional de Justiça

requereu a manifestação desta Corregedoria Geral da Justiça acerca do

requerimento formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB no qual

apresentou minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis

Eletrônico - ONR, nos termos do art. 54 e seguintes da Medida Provisória nO

759/2016, haja vista a informação de que os tribunais serão diretamente

interessados no desenvolvimento e aplicação do sistema.

Na ocasião, esta Corregedoria Geral da Justiça apresentou

manifestação, conforme Id 2132844, não vislumbrando óbice para a implantação do

Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR.

Atualmente, a Corregedoria Nacional da Justiça, por meio do

Despacho Id 2.300.930 determinou a notificação das Corregedorias Gerais de

Justiça dos Estados e do Distrito Federal para apresentarem

sugestões/aquiescência sobre a redação final do referido Estatuto.

Pois bem. Analisando a nova minuta apresentada, infere-se que a

referida está em consonância com a Lei nO13.456/2017, que conso 'dou em parte as

regras trazidas pela Medida Provisória nO 759/2016, sendo promovidas as

adequações necessárias para a sua total compatibilização com a refe 'da lei.

Desse modo, esta Corregedoria Geral da Justiça man e ta a sua

aquiescência quanto a redação final do Estatuto do Operador Nacional Registro

de Imóveis Eletrônico - ONR, apresentado pelo Instituto de Registro Im 'Iiário do

Brasil - IRIB e pela Associação dos Notários e Registradores d asil-

ANOREG/BR.

Diante do exposto, oficie-se à Co,~

CGJES/SMBJ/38/201700180809 _pp
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROCESSO: 201700180809 
REQUERENTE: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 
ASSUNTO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CNJ Nº 0000665-50.2017.2.00.0000 

DECISÃO/OFÍCIO/ GfY' i::E, Nº o 1-5 /2018 

Trata-se de expediente no qual a Corregedoria Nacional de Justiça 
requereu a manifestação desta Corregedoria Geral da Justiça acerca do 
requerimento formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB no qual 
apresentou minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis 
Eletrônico - ONR, nos termos do art. 54 e seguintes da Medida Provisória nº 
759/2016 , haja vista a informação de que os tribunais serão diretamente 
interessados no desenvolvimento e aplicação do sistema. 

Na ocasião, esta Corregedoria Geral da Justiça apresentou 
manifestação, conforme ld 2132844, não vislumbrando óbice para a implantação do 
Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. 

Atualmente, a Corregedoria Nacional da Justiça, por meio do 
Despacho ld 2.300.930 determinou a notificação das Corregedorias Gerais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal para apresentarem 
sugestões/aquiescência sobre a redação final do referido Estatuto. 

Pois bem. Analisando a nova minuta apresentada, infere-se que a 
referida está em consonância com a Lei nº 13.456/2017, que conso ·aou em parte as 
regras trazidas pela Medida Provisória nº 759/2016, sendo promovidas as 
adequações necessárias para a sua total compatibilização com a refe 'da lei. 

Desse modo, esta Corregedoria Geral da Justiça man e ta a sua 
aquiescência quanto a redação final do Estatuto do Operador Nacional Registro 
de Imóveis Eletrônico - ONR, apresentado pelo Instituto de Registro lm 'liário do 
Brasil - IRIB e pela Associação dos Notários e Registradores d 
ANOREG/BR. 

Diante do exposto, oficie-se à Corf gedoria Nacional de 

CGJESISMBJ/38/201700180809_PP 



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Diligencie-se.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 201

~\
Após, nada mais havendo, arquivm-se os autos.

dando ciência da presente decisão, com os protestos de elevada estima e

consideração.

Desembargador UEL MEIR ASIL JR.

Corre dor Geral da Justiç

2
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PODER JUDIClÁRJO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

dando ciência da presente decisão, com os protestos de elevada estima e 
consideração. 

\ 

Após, nada mais havendo, arquiv -se os autos. 

Diligencie-se. 

Vitória-ES, 29 de janeiro de 201 

Desembargador 
Corre dor Geral da Justiç 

2 
CGJES/SMBJ/38/201700180809_PP 



 

 
DECISÃO/OFÍCIO nº 112 / 2018 - CGJUS/ASJECGJUS
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI N  17.0.000003842-3 
 
ORIGEM: Brasília/TO. 
REQUERENTE: Corregedoria Nacional de Justiça. 
REQUERIDO: Corregedoria-Geral da Justiça. 
ASSUNTO: Minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR 
 
Referente: de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000
 
Trata-se de Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.000, da Corregedoria Nacional de
Justiça, em que a Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR e o Instituto
de Registro Imobiliários do Brasil – IRIB, apresentaram minuta final do Estatuto do Operador
Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.
Por meio do Despacho, Id 260552 o Corregedor Nacional de Justiça solicitou às Corregedorias
Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para, no prazo de 30 dias, se manifestarem
sobre a redação final do Estatuto da ONR.
Após analisar a minuta do Estatuto, o Juiz Auxiliar desta Corregedoria, Océlio Nobre da Silva,
apresentou manifestação pela necessidade de maior discussão sobre o tema, até mesmo com
reuniões específicas entre as Corregedorias estaduais e a Corregedoria Nacional, para melhor
análise da matéria, especialmente para que não sejam incorporadas ao texto disposições
supressivas das autonomias estaduais, como forma de evitar que as Corregedorias Gerais se
transformem em órgãos auxiliares da entidade classista.
É o breve relatório.
Acolho a manifestação do Juiz Auxiliar desta Corregedoria Dr. Océlio Nobre da Silva, pelos
próprios fundamentos e determino que se oficie à Corregedoria Nacional de Justiça, dando-lhe
ciência da manifestação e desta decisão.
ÀDivisão de Normas desta Corregedoria para as providências.
Cumpra-se
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Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto,
Corregedor-Geral da Justiça, em 30/01/2018, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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MANIFESTAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI N  17.0.000003842-3

ORIGEM: Brasília/TO.
REQUERENTE: Corregedoria Nacional de Justiça.
REQUERIDO: Corregedoria Geral da Justiça.
ASSUNTO: Minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico -
ONR

Referente: de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000

Trata-se  de  Pedido  de  Providências  nº  0000665-50.2017.2.00.000,  da
Corregedoria Nacional  de Justiça,  em que a  Associação dos  Notários e Registradores do
Brasil – ANOREG/BR e o Instituto de Registro Imobiliários do Brasil – IRIB, apresentaram
minuta final do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.

Com  a  apresentação  da  minuta  do  Estatuto  da  ONR  pelas  associações
interessadas, o Conselho Nacional de Justiça encaminhou os autos às Corregedorias Gerais
da  Justiça  para  manifestação,  a  fim  de  apresentarem  sugestões/aquiescência,  conferindo
maior legitimação ao ato constitutivo em apreço.

Recebido os  autos  neste  Órgão Censório,  foi  determinada  a notificação  da
Associação  dos  Notários  e  Registradores  do  Tocantins  ANOREG/TO,  para  apresentar
sugestões acerca da minuta final do Estatuto do ONR, no prazo de 10 dias,  quedando-se
silente.

Convém ressaltar que esta Corregedoria já havia encaminhado à Corregedoria
Nacional, por meio do Pedido de Providências nº 0007402-06.2016.2.00.0000, Id 2114718,
informações  sobre  a  existência  da  Central  de  Serviços  Eletrônicos  Compartilhados,
desenvolvida e mantida pela Anoreg/TO, regulamentada pelo Provimento nº 09/2016,  de
junho  de  2016,  desta  Corregedoria,  em  observância  às  diretrizes  estabelecidas  pela
legislação federal (Lei nº 11.977/2009) e pelo Conselho Nacional de Justiça (Provimentos nºs
46/2015, 47 e 48/2016).

Destarte, a criação do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico -
ONR, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, decorre da aprovação da Lei nº
13.465,  de  11 de  julho  de  2017,  com a  finalidade  de  implementar  e  operar,  em âmbito
nacional,  o  Sistema de  Registro Eletrônico  de  Imóveis  –  SREI,  sob  o  acompanhamento,
regulação  normativa  e  fiscalização  da  Corregedoria  Nacional  de  Justiça  do  Conselho
Nacional de Justiça, conforme previsto no §4º do art. 76, do referido diploma legal.

Com  efeito,  analisando  os  termos  da  minuta  final  do  Estatuto  do  ONR,
observo  que há inequívoca  violação  do  pacto  federativo,  eis  que  há  previsão de  que  os
Cartórios observem as normas editadas pelo Operador Nacional. Assim, não seguirão mais as
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decisões e normas expedidas pelas  Corregedorias  Gerais da Justiça dos Estados,  mas um
regramento elaborado pelos próprios delegatários, eis que o ONR será regido por entidade de
classe.  Assim,  a  anomalia  se  mostra  tão  grave  que,  ainda  que  haja  discordância  das
Corregedorias, estas deverão curvar-se às normas externas, que não terão origens no Poder
Judiciário. Em tese, até mesmo o CNJ estaria alijado desta normatização.

De toda sorte, é inevitável observar que o ONR será inteiramente regido por
entidade  de  classe,  representativa  dos  delegatários.  Como  seria  possível  permitir  ao
delegatário que ele normatize e fiscalize o serviço delegado e,  na edição de normas, não
haver sequer  intervenção do poder  delegante? Isto  nos parece um paradoxo jurídico,  que
exige maior reflexão.

Ao longo do texto percebe-se que o ONR está assumindo as atribuições das
corregedorias, diluindo esta usurpação, de forma sutil, em diversos dispositivos, a exemplo
do art. 9º, II, “b” e “d”, da minuta do Estatuto. Desta forma, a atividade delegada começa a
ser  normatizada  e  fiscalizada  pelos  próprios  delegatários,  sendo  as  corregedorias  são
obrigadas a atuar em cooperação, até como adjunto desta entidade.

Com  tais  observações,  a  manifestação  é  no  sentido  de  que  haja  maior
discussão sobre o tema, até mesmo com reuniões específicas entre as Corregedorias estaduais
e a Corregedoria Nacional, para que o tema seja melhor analisado e não seja incorporado ao
texto  disposições  supressivas  das  autonomias  estaduais,  como  forma  de  evitar  que  as
Corregedorias Gerais se transformem em órgãos auxiliares da entidade classista.

Deste  modo,  manifestamos  no  sentido  de  serem  realizadas  reuniões
específicas,  sob  a  coordenação  da  Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  para  debater,
minuciosamente, o tema, as disposições da minuta do Estatuto e a matéria em si, pois o que
se projeta,  ao avançar to  tempo, é  a  completa transferência do serviço delegado para ser
regido, inteiramente, pelo próprio delegatário, o que traduzirá numa inevitável frustração de
receitas do Poder  Judiciário,  além de violar  princípios constitucionais,  notadamente o da
moralidade.

Destaco, ainda, que o tema é tão novo e a redação legal tão imiscuída em
dúvidas que, apesar de ter sido debatido em dois ENCOGE's, o que tivemos, de especialistas
em direito registral, foi manifestação de preocupação com o ONR, dada a falta de clareza da
lei e nenhuma referência a limites de sua atuação.

É a manifestação que submeto à apreciação de Vossa Excelência.

Documento assinado eletronicamente por Océlio Nobre da Silva, Juíz Auxiliar da
Corregedoria-Geral da Justiça, em 30/01/2018, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando
o código verificador 1842883 e o código CRC 255FAD2D.

17.0.000003842-3 1842883v6
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.

Assunto: Encaminha pareceres jurídicos sobre ONR

 

 

 

 

                                                               O INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL – IRIB, por seu

presidente, objetivando colaborar com os estudos atinentes ao processo em tela, vem mui respeitosamente apresentar

pareceres jurídicos elaborados pelo Prof. Dr. ANDRÉ RAMOS TAVARES e pelo Prof. Dr. HELENO TORRES, onde os

eminentes juristas analisam a juridicidade da constituição do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis

Eletrônico (ONR), na forma preconizada na Lei nº 13.465, de 2017, e legislação aplicável.

                                                               Renovam-se à Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta

consideração.

                                                               Brasília, 30 de janeiro de 2018.

 

                                                               SERGIO JACOMINO

                                                                Presidente
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OPINIÃO JURÍDICA 

SUMÁRIO: I. Destrinchando o problema. II. O modelo constitucional de normatização e fiscalização judiciárias do 

registro público. II.1. Serviço de registros públicos e a competência legislativa nacional. II.2 Uma nota sobre a 

linhagem histórica do art. 236 da CB/88. III. Perfil institucional do ONR. IV. As corregedorias estaduais, o agente 

regulador do ONR e o ente operador do SREI: atribuições não sobrepostas. IV.1 Impossibilidade da estadualização do 

SREI. IV.2 Normatização vs. Normalização.  

SÍNTESE DAS CONCLUSÕES TÓPICAS ALCANÇADAS 

 Todos os elementos que integram o regime constitucional do serviço de registro conformam um iter 
constitucional, cujo rigor foi respeitado pelo art. 54 da MP 759/16.  
 A atividade notarial e de registros, nos termos da Constituição de 1988, submete-se a um regime 
jurídico híbrido, que há de ser enquadrado como regime próprio, admitido e exigido constitucionalmente, no 
qual há a constante realização de normas oriundas do Direito Público e de normas decorrentes de um típico 
regime de Direito Privado.   
 Este regime jurídico híbrido regerá e, nessa medida, produzirá consequências específicas no 
movimento progressivo de oferecimento de serviços de registros públicos eletrônicos, e, logicamente, no 
modelo de atuação do Operador Nacional de Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico.  
 A criação do ONR afeiçoa-se à ordem constitucional, e não constitui, pelas atribuições que lhes são 
conferidas, uma iniciativa que retir funções constitucionais do Poder Judiciário no campo específico da 
regulamentação e fiscalização das atividades notariais e de registros.  
 Revestindo-se da forma jurídica de pessoa jurídica sui generis de cunho privado,	  o ONR constitui 
uma entidade criada por Lei sob a égide do controle, fiscalização e mesmo intervenção, quando do 
desempenho de suas atribuições, pelo Poder Judiciário, via Conselho Nacional de Justiça. A sua 
institucionalização por Medida Provisória encontra total resguardo na Constituição, fundamentada na 
liberdade de conformação do legislador, a propósito, adequadamente exercida segundo os parâmetros 
constitucionais do art. 22, inciso XXV, combinado com os art. 37, inciso XX, art. 62, §1º e art. 236, todos da 
CB/88.   
 O SREI foi concebido para ser um repositório eletrônico de dados concernentes aos serviços de 
Registro Público de Imóveis de caráter nacional. Essa é a orientação normativa, mas também a melhor opção 
tecnológica e aquela que concretiza diversos princípios constitucionais em termos atuais. A criação de um 
sistema dessa ordem pressupõe, legal e tecnicamente, um serviço único de integração. Estudos realizados 
pelo Conselho Nacional de Justiça orientaram a modelagem do SREI dessa forma.        
 A prerrogativa constitucional reconhecida ao CNJ como ente fiscalizador dos serviços notariais e de 
registro (art. 103-B, §4º, I e III, e art. 236, da CB/88), reserva-lhe, dentre outros, o poder de expedição de 
atos normativos e recomendações destinados ao aperfeiçoamento destes serviços (art. 8º, X, do Regimento 
Interno do CNJ), e, assim, autoriza a que este órgão desenvolva, secundariamente, o marco regulatório do 
SREI. Neste contexto, tem poderes amplos, no âmbito da sua competência, para expedir “atos 
regulamentares”, de natureza de direito formal registral e sobre os requisitos formais da atuação do ONR e 
da normalização do SREI.  
 Contudo, essa atribuição não poderá ser de alcance exauriente, sob pena de promover uma integração 
inválida do comando constitucional de delegação qualificada ao setor privado dos serviços de registros 
públicos. Não poderá, em linha com a orientação nacional, desautorizar o ONR como operador do SREI, 
nem poderá incapacitá-lo para densificar as já existentes diretrizes das bases técnicas gerais de 
interoperabilidade.   
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DA CONSULTA 

E DOS ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 
	  

Em muito me honra a Instituto de registro Imobiliário do 

Brasil - IRIB, por meio de seu Presidente, o mui ilustre PROFESSOR DOUTOR SÉRGIO 

JACOMINO, com Consulta de cunho jurídico sobre, em termos diretos, o Operador 

Nacional de Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ONR).  

A Consulta dirige-se à leitura constitucionalmente conforme 

do art. 54 da Medida Provisória 759, de 22 de dezembro de 2016, que modificou a 

Lei 8.629/93 e a Lei11.952/2009. Estas leis tratam da regularização fundiária, em 

atenção a dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, e às ocupações de 

áreas públicas e privadas. Ainda mais honrosa é a oportunidade de perquirir sobre 

esse tema no momento em que, estando em trâmite no Congresso Nacional a referida 

Medida Provisória1, ganha ainda mais relevância o debate sobre o oferecimento de 

serviços de registros públicos eletrônicos no Brasil.  

Embora o Consulente tenha formulado uma questão tópica 

acerca da institucionalização do ONR, é necessário bem contextualizá-la no atual 

momento, no qual está a ocorrer uma certa “modernização” do sistema registral 

pátrio.  

É que a Consulta não pode desenvolver-se sob a equivocada 

premissa de que o ONR seja instituto contido na específica Política Nacional de 

Regularização Fundiária, que se encontra em encaminhamento no País. Na verdade, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Até a conclusão desta Opinião Jurídica, a Medida Provisória tramitava em regime de urgência, com seu 
prazo de vigência prorrogado até 01/06/2017, encontrando-se, em seu último andamento, na Comissão Mista, 
sobre a relatoria do Senador Romero Jucá e do Deputado Pauderney Avelino (relator revisor).     
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com a sua criação, ambicionam-se avanços ainda maiores, capazes de transitar para 

uma informatização integrada de dados registrais dos Cartórios Extrajudiciais 

brasileiros.  

Os objetivos vão muito além do interesse geral de 

popularização do acesso à Internet. Pretende-se, em plena sintonia com os objetivos 

fundamentais do Brasil, atuar para o desenvolvimento econômico e social com o 

incremento da eficiência na segurança jurídica e disponibilidade de tudo o que é 

constituído e realizado pela atividade de registros no País. Ainda dentro dessa fina 

sintonia constitucional, pretende-se a otimização da interoperabilidade de 

informações tipicamente cartoriais2, em benefício não só da sociedade em geral, 

como também da atividade da Administração Pública (art. 3º, II, CB/88).  

É importante essa visão inicial amplificada do objeto da 

Consulta, pois os pilares da discussão em torno do ONR não foram erguidos com 

a MP 759/16. O que se discutirá nesta Opinião Jurídica é um dos desdobramentos 

programados, pelo Brasil, para a atividade de registros públicos, desde os expressos 

parâmetros constitucionais até as determinações legislativas sedimentadas pela Lei 

11.977/09 e suas concretizações efetivas, com atenção específica para o campo dos 

cartórios imobiliários.  

Dentre as diretrizes que interessam de perto a esta análise, 

no último diploma legal mencionado encontra-se prevista, nos artigos 37 a 41, a 

institucionalização do Sistema de Registro Eletrônico (SRE), como o primeiro e 

ambicioso movimento para a referida modernização dos serviços de registros 

públicos. Tendo sido idealizado como sendo um sistema integralmente informatizado, 

o SRE tem por finalidade a informatização dos processos internos de registros da 

serventia, além da disponibilização de “serviços de recepção de títulos e de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Assumo, aqui, esses elementos, em oposição aos meros sistemas de cadastros ou bancos de dados 
genéricos, que rotineiramente apenas replicam ou espelham informações de fontes seguras e certificadas, 
supostamente duplicando-as. 
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fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico” (§único, art. 38, Lei 

11.977/09).  

Uma dimensão dessa mudança é o também já criado, mas 

ainda não implementado, Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário (SREI), com a 

ambiciosa proposta de promover, dentre outros incrementos, a integração dos livros 

de controle físicos com uma versão em formato eletrônico.  

Desde o momento legislativo inaugural acima mencionado, 

sob o gatilho (incentivador) de ações estatais de regularização fundiária no âmbito do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, o Conselho Nacional de Justiça tem se 

empenhado na formulação do marco regulatório dos serviços de registro eletrônico3.  

Em atenção ao seu papel central, o CNJ tem se posicionado 

por conceder concretude a essa nova ordem das atividades registrais, atuando na 

regulação do tema. Desde a Resolução 110/10, que instituiu o Fórum de Assuntos 

Fundiários, passando pela Recomendação 14/14, de apresentação do modelo de 

sistema digital para a implantação do SREI4 e, mais recentemente, pelo Provimento 

47/15 da Corregedoria Nacional do CNJ, que estabelece diretrizes gerais para o 

SREI, tem o CNJ demonstrado amadurecimento no modo como lida com a 

modernização dos processos dos Cartórios Extrajudiciais.                                

É uma digressão inicial que realmente se faz necessária, 

como se confirmará mais adiante, a fim de enfrentar diretamente as inquietações do 

Consulente em relação à criação do ONR. Especificamente a respeito deste 

organismo, temos sua criação pelo art. 54 da MP 759/16, inserido no capítulo “Do 

Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico”, nos seguintes termos:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 O CNJ encontra fundamento na sua previsão competencial constitucional de instituição fiscalizadora dos 
serviços notariais e de registro (art. 103-B, §4º, I e III, e art. 236, da CB/88) e no âmbito das suas atribuições 
institucionais de expedição de atos normativos e recomendações voltadas para o aperfeiçoamento destes 
serviços (cf. art. 8º, X, do Regimento Interno do CNJ) 
4 A apresentação dos parâmetros e requisitos do modelo de sistema digital para implantação do SREI 
elaborado pela Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológicos – LSI-TEC está disponível 
em <http://www.folivm.com.br/2011/04/srei_introducao_v1-0-r-7.pdf>. 
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“Art. 54. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb 
serão feitos preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei 
n. 11.977, de 2009. 

“§1º. O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI será implementado e 
operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de 
Imóveis – ONR. 

“§2º. O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos.  

“§3º. Fica o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil – IRIB autorizado a constituir 
o ONR e elaborar o seu estatuto, no prazo de centro e oitenta dias, contado da data 
de publicação desta Medida Provisória, e submeter à aprovação por meio de ato da 
Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça.  

“§4º. Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça 
exercer a função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento do seu 
estatuto. 

“§5º. As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito 
Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 

“§6º. Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário, 
ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público e aos entes previstos nos 
regimentos de custas e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos 
encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária e recuperação de 
ativos.  

“§7º. Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça 
disporá sobre outras atribuições a serem exercidas pelo ONR.” 

       

Tem-se, como se observa, a criação de um organismo de 

âmbito nacional, responsável por implementar e operar o Sistema de Registro de 

Imóveis Eletrônico (SREI). Sua configuração jurídica é a de uma pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, cujo respectivo estatuto e constituição 

remanesceram a cargo do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB).  

Depois de elaborado, o estatuto social do ONR deverá ser 

submetido à aprovação da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça. Este órgão, na sequencia desta aprovação e acionamento operacional do 

ONR, deverá desempenhar a função de agente regulador, com poderes inclusive para 

conferir ao ONR outras atribuições.             

Em termos práticos, depois de implementado o seu objeto 

social, o ONR instituirá e operará um repositório eletrônico de dados (i) integrados 

(de todas as unidades de registro de imóveis) e (ii) interconectados (entre si e com os 
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Poderes Políticos e Administração Pública). Com tal inovador expediente busca-se, é 

bom reforçar, um salto tecnológico na informatização dos procedimentos 

registrais e de gestão informacional das serventias, elevando-se, assim, a 

eficiência e a qualidade do serviço registral (e seu “produto”) no Brasil.              

Se é certo que a iniciativa de otimizar o serviço registral e 

aprimorar a obtenção e gestão dos dados pelo ONR, por meio de ferramentas de 

tecnologia da informação, é inquestionavelmente louvável do ponto de vista do (tão 

almejado) incremento da qualidade e otimização do registro público de imóveis no 

Brasil, é também necessário reconhecer que o uso da tecnologia não conduz 

automaticamente a um Direito mais aperfeiçoado (à Constituição, aos interesses 

da sociedade ou mesmo aos direitos fundamentais), nem tampouco conduz a 

uma aplicação aprimorada ou efetividade alargada do Direito em vigor. No 

extremo oposto, avanços e inovações tecnológicas jamais podem justificar a 

aprovação de leis ou novos marcos normativos que transgridam os lindes do 

Estado Constitucional de Direito.  

Trago esta advertência porque a criação do ONR vai além 

da mera institucionalização de um operador de cadastro, alojado em inofensivo 

sistema de acesso rápido e fácil de informações públicas. Contrariamente a isso, estão 

diretamente entroncados neste passo tecnológico – e as menciono desde logo sem, 

ainda, adentrar no mérito – as funções (constitucionalmente estabelecidas) do Poder 

Judiciário nacional. Essas funções estariam sendo constrangidas ou estranguladas, em 

situação problemática e em dimensão constitucional delicada, pois, em certa medida 

– e é o que pretendo aqui avaliar – tais prerrogativas estatais estariam sendo 

compartilhadas ou deslocadas a um organismo privado, incluindo as prerrogativas 

normativas, em âmbito nacional.          

A partir deste contexto-objeto, o eixo central da presente 

análise gravita em torno do específico regime constitucional que foi concebido e 
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direcionado, de forma sui generis, aos registradores imobiliários, a envolver 

capacidades e espaços próprios (de competência) do Poder Judiciário e, de maneira 

especial, do Conselho Nacional de Justiça. Farei isso sem perder, contudo, o norte de 

que o objetivo final é uma resposta direta sobre a legitimidade constitucional do ONR 

no sistema jurídico brasileiro. Em sendo favorável a resposta, tenho por certo que 

servirá, juntamente com todas as ponderações, detalhamentos e esclarecimentos, 

como quadro-fonte para a futura estruturação e operacionalização do SREI nos 

modelos engendrados na referida MP 759/16.  

Bem por isso o equacionamento adequado da problemática 

não dispensa a ampliação do centro da perquirição para o marco constitucional do 

Poder Judiciário e dos Serviços de Registros Públicos. Disso resultará uma Opinião 

Jurídica construída de maneira incremental, de forma que a estrutura expositiva trará 

(i) em um primeiro ato, uma leitura adequada sobre o perfil institucional do ONR e, 

(ii) em um segundo ato, considerando as especificidades jurídicas subjacentes a essa 

configuração ímpar de modernização da gestão de informações do Poder Público, a 

análise da compatibilização constitucional da sua atribuição legal de gestor do 

SREI.         

Assim, para enfrentar o tema, em sua amplitude, em seu 

desafio conceitual e em seu nítido apelo prático, é que considero alguns eixos 

centrais, alinhavados a partir das inquietações do Consulente, que serão detidamente 

enfrentados ao longo do presente estudo com a finalidade precípua de nortear o 

desenlace final do regime jurídico-constitucional do ONR: 

I) A iniciativa da criação do ONR afeiçoa-se à ordem constitucional-legal?  

II) Em termos mais diretos, pode-se considerar a criação do ONR como uma 
iniciativa que retira atribuições constitucionais do Poder Judiciário no campo 
específico da regulamentação e fiscalização das atividades notariais e de 
registros? Em caso negativo, qual é o limite de atuação do ONR de modo que 
se mantenha o equilíbrio constitucional? 
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III) O que é conferido ao ONR implica em tentativa de transformá-lo - ente 
privado que é - em produtor desautorizado de normas jurídicas de caráter 
geral e abstrato? 

	  
Esses quesitos retratam exatamente as inquietações a partir 

das quais e pelas quais a Opinião Jurídica se desenvolve, e serão abordados em meio 

ao desenvolvimento deste estudo, a partir dos pressupostos e pelos fundamentos 

reportados nos diversos itens em que serão desdobrados. 

À guisa de orientação metodológica, na consecução da 

tarefa acima, proponho-me a apresentar de maneira articulada e fundamentada 

premissas gerais, pontuais e conclusões definitivas, por métodos juridicamente 

admitidos, de maneira a demonstrar a consistência ou inconsistência da “orientação 

jurídica” endereçada à legitimidade constitucional da criação e efetiva 

operacionalização do ONR. 

As conclusões, insisto, serão válidas particularmente para o 

âmbito da hipótese apresentada, com as peculiaridades da situação e do contexto 

(fático e jurídico) em que emergiu a problemática (sobre a importância do concreto 

na interpretação e compreensão do Direito: ANDRÉ RAMOS TAVARES. Fronteiras da 

Hermenêutica Constitucional. São Paulo: Método, 2006, cap. II). Variantes dos 

elementos concretos aqui apresentados e utilizados podem conduzir a soluções 

jurídicas diversas daquelas constantes na presente Opinião Jurídica, que escrutina as 

normas a partir de uma ocorrência e (in)coerência concreta narrada, em suas 

particularidades e respectiva contextualização, concreta e constitucional. Considera-

se, conceitualmente falando, que são os elementos do contexto concreto, como se 

poderá perceber, que sustentam em boa medida as conclusões jurídicas finais, a partir 

de uma leitura emancipatória de um positivismo formalista descolado das relações 

fáticas humanas, de interesses concretos, supostamente atemporal e neutro. 
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Em vista das conclusões, e dos argumentos jurídicos 

empregados para nelas chegar, aplica-se o postulado jushermenêutico de sua 

correção, objetividade, verificabilidade e adequação nos termos já formulados: 

“Doutrinariamente, é possível oferecer a construção operativa adequada a cada caso 

concreto, oferecer o caminho que tem de ser trilhado, explicitando o processo de 

concretização do Direito segundo um modelo racional de correção (e que inclua a 

possibilidade de sua verificação) das soluções alcançadas” (ANDRÉ RAMOS TAVARES. 

Direito constitucional brasileiro concretizado. São Paulo: Método, 2006, p. 48). 

Como última observação de ordem metodológica, não se 

pode perder a perspectiva de que nesta Opinião Jurídica se estará tratando do tema 

“informação” e acesso. Como observou FUEYO LANERI, já em 1977, “procesar, 

conservar y recuperar información se hace tan difícil y complejo” (Teoría y Práctica 

de la Información Jurídica. São Paulo: Bushatsky, 1977, p. 10-11) que a tecnologia 

merece ser revisitada constantemente. Trata-se, para mim, de imposição que densifica 

o princípio do acesso à informação (art. 5o, inc. XIV, da CB), porque em sua abertura 

semântica o acesso exige a adaptação e permanente atenção das autoridades, para que 

modelos públicos não entrem em colapso ou fiquem simplesmente estagnados e 

superados na realidade. 

Aliás, os princípios elencados como próprios da técnica ou 

instrumental que se destine a recolher racionalmente informação, como é o caso do 

ONR, podem ser assim elencados, ainda em consonância com as lições do autor 

acima mencionado: fidelidade, integridade, objetividade, segurança e rapidez (FUYEO 

LANERI. Teoria y Práctica de la Información Jurídica, p. 27). Esses princípios 

informativos do tratamento adequado da informação, no caso brasileiro, também se 

revelam como princípios que regem a própria atividade registral, consubstanciando 

ou densificando princípios tipicamente constitucionais.  

Não podemos nos manter, quanto aos registros imobiliários, 

no período que FUYEO LANERI denomina de “período experimental”, quer dizer, um 
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período meramente intermediário, de passagem para um futuro melhor. No 

experimentalismo assistimos a vitória das propostas fragmentadas, precárias e, no 

caso brasileiro, com certo desdém dos princípios constitucionais, em um contexto que 

parece ser permitido pelas autoridades e até mesmo estimulado. Barrar a tecnologia 

ou ter reservas quanto ao uso de tecnologia nacionalmente integrada equivaleria, no 

caso concreto, em aprisionar o sistema registral imobiliário – e com ele toda a 

sociedade - em um passado que não se sustenta diante das demandas da sociedade 

contemporânea. 

Ademais, tenho por certo que a “tecnologia depende, hoje, 

em grande medida, do fator informação” (FUYEO LANERI. Teoria y Práctica de la 

Información Jurídica, p. 27). Esta advertência explicita parte dos fundamentos que 

impõem um modelo como o do ONR, que atua a partir de dados convergentes e 

normalizados das unidades registrais existentes no país. Não há como realizar esse 

salto tecnológico da MP 759/16 sem a informação que está pressuposta na base de 

funcionamento do operador. 

Apresentado, dessa maneira, o escopo desta Opinião 

Jurídica, com a dedução da problemática e a metodologia de abordagem, passo, 

finalmente, à apresentação pormenorizada das temáticas da Consulta e seu desenlace 

jurídico. 
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DA OPINIÃO JURÍDICA 
 

I. DESTRINCHANDO A PROBLEMÁTICA 

O art. 54 da MP 759/16, embora inserido em moldura 

normativa mais objetiva, concernente ao plano de Política Nacional de Regularização 

Fundiária, atinge, com a criação do ONR, um tema de atenção especial por parte da 

Constituição de 1988. E isso só confirma ainda mais a relevância do debate.    

Essa amplitude eficacial do ONR existe porque a 

implantação de um Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (SREI), na forma 

como está preconizada nos artigos 37 a 41 da Lei 11.977/2009, não deixa de ser uma 

modelagem que irá aderir aos denominados serviços de registro5. Com tal perfil, o 

SREI, como tema legislativo, está sujeito ao denominado Direito Notarial e de 

Registros, cuja autonomia pode ser apreendida pelo grau de atenção (inclusive 

constitucional) e pelo desenvolvimento doutrinário já alcançados. 

Conforme mais adiante consignarei, por ocasião de 

rapidamente descrever o modelo constitucional de normatização e fiscalização 

judiciárias da atividade de registros públicos no Brasil, dúvida não haverá de que se 

apresenta, sob um regime jurídico diferenciado, uma modelagem compósita, situada 

entre o regime de direito público e privado, cujas portas encontram-se entreabertas 

para ambas dimensões dessa vetusta dicotomia. 

É uma realidade jurídica que reconheço ser de fato 

intrincada. De um lado, do relevante papel desempenhado pela atividade de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 É oportuno consignar, a propósito do registro eletrônico operado em cartórios (operações internas) o que 
dispôs a Lei n. 11.419, de 2006, embora trate especificamente da informatização do processo judicial. 
Ressalto especialmente o que determina seu art. 16: “Art. 16.  Os livros cartorários e demais repositórios dos 
órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados e armazenados em meio totalmente eletrônico.”. 
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registros para a vida em uma sociedade ordenada, resulta ser ela essencial para 

certificar e publicitar a juridicidade dos atos volitivos das pessoas autorizadas aos 

atos em geral da vida.  

Isso faz com que o tema demande, por conseguinte, uma 

indeclinável tutela estatal, o que acabou por ter sido estampado na Constituição de 

1988. Por outro lado, a complexidade desta discussão exsurge da e ganha corpo com 

a opção adotada pela Constituição de 1988, em enaltecer um caráter privado para a 

instituição registral no país em seu caráter prestacional.       

Dentro desse contexto híbrido de conformação institucional 

dos serviços notariais e de registros, temos ainda a presença marcante do Poder 

Judiciário, inclusive na formulação normativa (limitada) e de fiscalização. Nesse 

sentido é que se confere à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) a função de agente regulador do ONR e o zelo pelo cumprimento de 

seu Estatuto. Temos, pois, que nessa modelagem, fica consubstanciada uma nítida 

prerrogativa de normatizar parcela da função própria (que no Brasil é constitucional) 

desempenhada pelos registros públicos. Com isso, adere essa modelagem à 

preocupação de construir positivamente o intrincado equilíbrio entre o rateio 

constitucional de competências e o espaço delegado à atuação privada.    

Essa é a inquietação que guia a presente Opinião Jurídica 

para uma leitura constitucionalmente conforme do art. 54 da MP 759/16, em relação 

ao que ali vai implementado (o ONR) e naquilo que disso decorre, que é a 

prerrogativa de implementar e operacionalizar o SREI.  

Problema nada simples, porque, nos termos que o 

vislumbro, a partir dele se exige uma análise estratificada da constitucionalidade. No 

primeiro momento, de resposta mais imediata, porém não menos importante para o 

encaminhamento desta Opinião Jurídica, verificarei se o teor regulado pelo art. 54 da 

MP 759/16 é mesmo de competência da União, e se alberga matéria autorizada para 
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medidas provisórias. Em um segundo momento, voltar-me-ei para a legitimidade 

constitucional do ONR, tal como foi juridicamente conformado, e, em seguida, igual 

análise realizarei em relação às atribuições funcionais desse organismo. Estes últimos 

itens revelam-se como aspectos centrais do debate e, ao mesmo tempo, mais 

intrincados, por colocarem em evidência a característica privada do ONR e, sob tal 

regime, exaltarem a competência que lhe é conferida, bem como a implementação e a 

operacionalização do SREI, para o que merece o cuidado de confrontação com 

competências diretas do Poder Judiciário.       

Ainda que venha em bom tempo a informatização e, com 

ela, a agilidade do sistema de registros de imóveis no Brasil, em linha de 

equivalência, como já disse, com a eficiência constitucional dos serviços públicos 

proclamada no caput do art. 37 da CB/886, não se podem ignorar as dúvidas prima 

facie razoáveis sobre a correção das previsões legais. Digo isso porque há 

implicações constitucionais que devem ser igualmente consideradas, mormente no 

que se refere ao desenho federativo do Poder Judiciário, a respectiva organização dos 

serviços de registros públicos e à estruturação de poderes estabelecidos pela 

Constituição de 1988 no que toca à competência para regular os serviços notariais e 

de registro no Brasil.  

O que está em jogo, nesse contexto, é a razoável suspeita de 

desvio do rumo pré-traçado pela Constituição, suspeita que recai sobre a prerrogativa 

exclusiva conferida ao ONR, uma entidade privada, para promover algum tipo de 

migração de um sistema tradicional de geração de informações de registro 

imobiliário, eminentemente físico ou digitalizado, estabelecido pela Lei 6.015/73, 

para um sistema completamente eletrônico.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Embora não se trate de um serviço público, mas sim de um serviço delegado constitucionalmente, aos 
particulares, nem por isso se revela inadequada a mesma preocupação com a eficiência. 
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Só uma leitura açodada do modelo do ONR levaria a uma 

confirmação de estarmos diante de desvio; seria uma leitura alheia também à real 

competência do Poder Judiciário, nos respectivos espaços normativos em matéria de 

serviços de registros públicos. É por isso que a análise da conformação constitucional 

do ONR e de suas atribuições depende, em primeiro passo, de uma breve perquirição 

do modelo constitucional da atividade do registro de imóveis.        

 

II. O MODELO CONSTITUCIONAL DE NORMATIZAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO REGISTRO PÚBLICO 

 

O Direito Notarial e de Registros mereceu a atenção 

constitucional em diversas oportunidades, sendo conteúdo de muitas passagens da 

Constituição do Brasil. Destaco, aqui, o art. 5º, LXXVI, o art. 22, XXV e, 

especialmente, o art. 236: 
“Art. 5º (...) 
LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da Lei: 
a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito” 
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XXV – registros públicos” 
“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder Público. 
§1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá 
a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 
§2º - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos 
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.”	  

 

Como se observa, coube especificamente aos artigos 22, 

XXV, e 236, §1º e §2º, a tarefa de designar o ente federativo detentor da competência 

legislativa para disciplinar juridicamente os diversos aspectos das atividades de 

registro.  
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A leitura inicial desta composição normativa poderia sugerir 

o monopólio da competência plena da União na matéria. Alerte-se, de pronto, que 

essa conclusão raia o simplismo e nulifica a estrutura federativa (bem como a 

separação de poderes, conforme se verificará) delineada pela Constituição do Brasil. 

É o que passo a analisar com a necessária verticalização que o estudo do tema está a 

demandar. 
	  

II.1. Serviço de registros públicos e a competência legislativa 

nacional  

    Nos termos do art. 22, XXV, da CB/88, compete à União 

legislar sobre registro público. De outra parte, o art. 236, §1º, da mesma Constituição, 

delega igualmente à União a competência para: (i) regular as atividades notariais e de 

registro; (ii) disciplinar a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais 

de registro e de seus prepostos e; (iii) definir a fiscalização dos atos concernentes ao 

serviço pelo Poder Judiciário.  

Assim, ainda dentro de uma perspectiva meramente 

descritiva e necessariamente preliminar, tem-se que 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 disciplinar as atividades dos notários, dos 

oficiais de registro e de seus prepostos.  

Este dispositivo já é objeto de conformação normativa por 

leis federais. Tem-se a Lei 6.015/73 que disciplina os registros públicos, a Lei 

8.935/94 que fixa a Lei Orgânica dos Notários e Registradores e, no mesmo âmbito 

temático, a Lei 10.169/00 que estabelece normas gerais para a fixação de 

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registros.   

A ausência de qualquer referência expressa e explícita aos 

demais entes federativos pode conduzir à (falaciosa) conclusão de que a matéria 
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encontra-se reservada exclusivamente à União e definitivamente disciplinada. Tal 

ilação é retumbantemente equivocada e reverbera, por isso, para a 

inconstitucionalidade das eventuais práticas que pretendam conceder-lhe concreção 

normativa. 

A circunstância de a Constituição do Brasil reservar a 

matéria referente ao registro público à legislação federal não retira dos Estados a 

competência para organizar as suas próprias serventias, ao lhes ser conferida a 

prerrogativa de organizar as Justiças locais (art. 125, CB/88) 

É preciso realçar essa questão e devidamente contextualizá-

la (i) na própria redação do art. 236, §2º, da CB, e (ii) na inserção histórica do serviço 

notarial e de registros na estrutura do Poder Judiciário. Trata-se de intersecção com o 

Poder Judiciário que se mantém até os dias atuais e pode ser observada e constatada 

no art. 236, §1º, da Constituição, o qual sujeita os atos dos tabeliães, oficiais de 

registro e seus prepostos à fiscalização do Poder Judiciário7.  

Tem-se, com efeito, uma engenharia constitucional a partir 

do art. 236 da CB/88, em que a atividade dos oficiais de registro é de delegação a 

particulares com a fiscalização pelo Poder Judiciário (em âmbito nacional e estadual) 

e legislada pelo Poder Legislativo nacional. O resultado é uma vinculação entre o 

particular e o Estado em um ambiente constitucional subsistente e tecnicamente 

delimitado de espaços de atuação inconfundíveis e não sobrepostos. É este o item 

que verdadeiramente precisa ser analisado em face da modelagem praticada pelo art. 

54 da MP 759/16.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Ilustrativamente, menciono a Lei federal n. 5.621, de 4 de novembro de 1970 (legislação responsável, à 
época, por estabelecer as diretrizes da organização da Justiça Estadual), que, reconhecendo a proximidade de 
funções entre um órgão e outro, determinava como elemento integrante da organização judiciária os 
serviços auxiliares da justiça, “inclusive Tabelionatos e ofícios de registros públicos” (cf. art. 6º, IV). 
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II.2. Anotações breves sobre a linhagem histórica do art. 236 da 

CB/88  

Já tive oportunidade de destacar que a origem histórica do 

art. 236 da CB está em uma longa tradição no Direito brasileiro, o que parece não ter 

sido ignorado pela MP 759/16:  

“A previsão constante do art. 236, § 1o, in fine, da CB, revela uma longa 
tradição institucional do Estado brasileiro, retratada pela sujeição das 
atividades notariais e de registro à fiscalização do Poder Judiciário (...)”. 
(ANDRÉ RAMOS TAVARES, Direito Constitucional Brasileiro Concretizado: 
hard cases e soluções juridicamente adequadas, São Paulo: Editora Método, 
2011, v. 3, p. 456). 

 

Em complemento, explicito, ainda, na mesma obra acima 

indicada, que:  

A função notarial desempenha papel de verdadeira ‘polícia jurídica’ na 
medida em que visa a atribuir forma jurídica oficial à vontade das partes, 
bem como conformá-las à vontade do direito. Nesse sentido, a atividade em 
apreço tradicionalmente se aproximou da função judicial, integrando, 
costumeiramente a função judiciária brasileira (...) 
A Lei Federal 5.621, de 4 de fevereiro de 1970, por exemplo, representa de 
maneira precisa esta tradição histórica. Reconhecendo a proximidade de 
funções entre um órgão e outro, determinava como elemento integrante da 
organização judiciária os serviços auxiliares da justiça “inclusive 
Tabelionatos e ofícios de registros públicos” (cf. art 6o, IV) (ANDRÉ RAMOS 
TAVARES, ibidem, p. 269-270). 

 

Na longa história dos serviços de registro no Brasil houve 

um período em que se reuniam organicamente as funções “judiciais” e 

“extrajudiciais”, todas tendo sido inseridas na estrutura de serviços típicos do Poder 

Judiciário.  

Após a Constituição de 1988, com o encerramento da 

chamada “oficialização”, ocorre a separação entre serviços judiciais e extrajudiciais, 

já que as serventias judiciais passaram a ser compostas exclusivamente por servidores 
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públicos dentro da estrutura do Poder Judiciário8, passando os registradores (e 

também os notários) a prestarem serviços diretamente para a sociedade, sem a feição 

de atividade judiciária estrita (embora sob supervisão do Poder Judiciário), fazendo-o 

em caráter privado. Nesse sentido cito o voto do Min. Moreira Alves, no RE 

189.736/SP: 

“(...) já houve oportunidade desta Corte desvendar o exato significado do 
disposto no caput do art. 236 da Constituição Federal, quando proclamou 
que, em verdade, esse preceito teve o intento de tolher a oficialização dos 
cartórios de notas e registros em contraste com a estatização estabelecida 
para as serventias do foro judicial pelo art. 31 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias” (RE nº 189.736-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 
DJU de 27.09.96). 

 

Entretanto, como já enunciado, apesar da ruptura com a 

oficialização, retirando os notários e registradores da estrutura interna estrita do 

Poder Judiciário, a esse Poder permanecem as funções de fiscalização (supervisão) e 

normatização (orientação e estruturação) dessas atividades. Isso ocorre tanto pelo 

laço histórico entre o Poder Judiciário e a atividade notarial e registral, como para 

aproveitamento da experiência institucional adquirida ao longo de anos de vinculação 

íntima entre essas duas entidades, uma estatal e outra, doravante, particular, que 

sempre apresentaram e permanecem exercendo funções aproximadas de garantia e 

realização da segurança jurídica  a serviço da sociedade. 

Assim, o sistema constitucional atual realiza um inequívoco 

“enquadramento” dos cartórios de imóveis no complexo sistema de fiscalização 

dirigido às atividades de registro em geral. Essa fiscalização ocorre no âmbito das 

corregedorias dos tribunais estaduais9 e do próprio CNJ, que possui atribuições 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Esse novo modelo, porém, ainda não foi plenamente implantado, restando serventias judiciais operadas por 
particulares, como reminiscência de um regime anterior recentemente alterado, o que ocorre em alguns 
poucos cartórios do foro judicial nos estados do Paraná e do Piauí.  
9 O art. 37, caput, da Lei n. 8.935/94 tem o seguinte teor: “Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais 
e de registro, mencionados nos arts. 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita 
estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, 
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específicas para fiscalização dessas atividades delegadas, nos termos do art. 103-B, § 

4o, III, da Constituição do Brasil, além de competência para desconstituir atos 

administrativos dos tribunais, o que habilita o CNJ, inclusive, a rever as delegações 

de serviços registrais outorgadas pelos tribunais de Justiça (cf. STF, MS 26.888/DF, 

Relator Min. LUIZ FUX, j. 05.08.2014). 

As denominadas “serventias extrajudiciais” devem 

obediência específica às normas próprias desses órgãos judiciários, pela 

capacidade normativa que lhes foi explicitada constitucionalmente, e que é, 

ademais, inerente a seus poderes fiscalizatórios (especificamente em relação à 

capacidade normativa do CNJ cf. ADC n. 12, Relator Min CARLOS BRITTO, j. 

20.08.2008). 

Insisto em aspecto que constitui, para mim, ponto de partida 

inarredável, pressuposto para uma análise técnica confiável do tema que se descortina 

com o art. 54 da MP 759/16: os registros de imóveis foram colocados sob a alçada 

judiciária, por força de determinação constitucional, o que denota a aproximação, 

em termos de perfil, que se espera do sistema registral, com o sistema judicial 

propriamente dito. A aproximação judiciária na Constituição deve-se não apenas ao 

seu sentido formal (sob coordenação e fiscalização do Poder Judiciário), mas também 

por aproximação de perfis ou, se se preferir, de modelos e protocolos de atuação e de 

segurança nos atos que prestam. Os serviços de registro imobiliário devem, o tanto 

quanto possível, seguirem o modelo de unicidade do Poder Judiciário, que se 

considera nacional na prestação jurisdicional e, em grande medida, nas atividades 

administrativas e gerenciais correspondentes. 

Portanto, trata-se de uma configuração, singular, das 

atividades registrais, inseridas sob a alçada mandatória do Poder Judiciário e de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus 
prepostos.” (original não grifado).  
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seus padrões institucionais, aflorando inicialmente em um âmbito especificamente 

fiscalizatório, mas constituindo uma configuração geral que vem imposta pela 

Constituição do Brasil.  

Essa “lógica” não restou desconhecida pelo art. 54 da MP 

759/16, que se conformou plenamente com a Constituição ao submeter o ONR aos 

desideratos do Poder Judiciário, respeitado em seu papel, posição e prioridade 

constitucionais no que toca estritamente aos serviços de registros públicos delegados. 

E assim não incorreu no erro de conferir a este ente privado - sob o (aparentemente) 

despretensioso argumento de que apenas promove a modernização sem alterar as 

bases substanciais dos serviços de registros de imóveis - uma ampla e irrestrita 

discricionariedade no processo de implementação e operacionalização do SREI.   

 São considerações que trago à luz para chegar ao presente 

momento em que se pode reconhecer que os cuidados do Poder Executivo com o 

modo como institucionalizou o ONR e sistematizou a sua atuação favorecem, sem 

dúvida, a preservação da plena constitucionalidade do art. 54 da MP 759/16.  

 O ONR deverá implementar um modelo inovador de acesso, 

publicidade e organização de dados produzidos pelos serviços de registros de 

imóveis, com envergadura nacional. Constituirá, com tal propósito, uma nova 

faceta do serviço de registro. Esta faceta inovadora apresenta inequívoco potencial 

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

atos de registros públicos, e exatamente por isso não poderia mesmo negar-se a 

prévia e certeira decisão legislativa ou com força de lei (art. 22, XXV, CB/88).  

Em assim sendo, há de se reconhecer, em relação a essa 

matéria, derradeira vocação constitucional para a sua veiculação por lei federal ou 

medida provisória federal (§1º, art. 62, CB/88)10.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Não vem ao caso aqui analisar o correto cumprimento dos pressupostos da relevância e urgência, pois uma 
análise dessa ordem escapa do escopo da Opinião Jurídica, que não é propriamente o de analisar a 
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III. PERFIL INSTITUCIONAL DO ONR 

Revestindo-se o ONR da forma de pessoa jurídica de cunho 

privado sem fins lucrativos, destinada à gestão do SREI, poder-se-ia inferir, em 

atenção ao que com ele se projeta, uma assombrosa11 privatização via pessoa jurídica 

de parte dos serviços públicos de registros de imóveis ou mesmo uma incabível 

centralização pela usurpação de competências constitucionais fracionadas entre 

diversas entidades em nível federativo.  

Essa concepção é equivocada, e basicamente por duas linhas 

de justificativas. A primeira ancora-se em razões ligadas ao especial perfil 

institucional do ONR, e a segunda recai nas razões acerca do adequado 

dimensionamento do propósito técnico e sentido jurídico do SREI, assuntos estes que 

abordarei mais adiante.          

A se seguir essa trilha, não se pode perder de vista, em 

relação ao seu perfil institucional, que o ONR é criado por lei para estar sob a égide 

do poder de controle, fiscalização e mesmo intervenção, quando do desempenho de 

suas atribuições, pelo Poder Judiciário, via Conselho Nacional de Justiça. O exercício 

de sua atividade não ocorrerá a título privado, nem por impulso autonômico da 

vontade própria e conjuntural dessa nova entidade. 

Nesses termos e bem a propósito, o CNJ há de exercer sobre 

o ONR tanto uma função normativa, geral e específica, como uma função 

fiscalizadora de suas atividades e de sua administração e, ainda, uma função 

orientadora quanto aos aspectos operacionais do SREI.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
constitucionalidade global da MP 759/16, mas mais, mais precisamente, proceder à verificação quanto ao 
que dispõe essa MP em seu art. 54.       
11 Digo “assombrosa” porque realizada por atribuição legal da atividade.  
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Isso confere ao ONR uma posição sui generis no contexto 

brasileiro entre as pessoas jurídicas de direito privado. Apesar de aproximar-se da 

forma jurídica legítima de associação civil, dela diferencia-se essencialmente (i) por 

não ser constituída no âmbito privado, mas sim no Direito Público, ou seja, é 

constituída por uma Lei, (ii) por estar formada por uma outra entidade (IRIB) e, 

principalmente, (iii) por sofrer direta injunção estatal (inclusive na conformação do 

seu estatuto social), no que se poderia caracterizar como um inegável influxo do 

Direito Público, em grande medida por meio do CNJ, em face de um marco 

regulatório específico da atividade instrumental que opera.               

A conformação jurídica do ONR é de uma entidade que 

respeita o modelo de delegação dos registrados públicos no Brasil, modelo que 

privilegia com exclusividade os particulares. Por isso tenho como escolha bem 

elaborada e de alto nível de compatibilização, pela Medida Provisória o conformar o 

ONR em seus comandos e direções internas por esses mesmos particulares, o que faz 

com que sua missão (que é legalmente imposta) seja também plenamente válida, no 

sentido de viabilizar em maior (e necessária) amplitude a atividade especificamente 

reservada pela Constituição ao particular qualificado para tal por concurso público.  

A estruturação do ONR com perfil institucional específico, 

atribuindo-lhe a gestão do SREI, não contraria, no que toca a essa escolha política, a 

vontade constitucional e o interesse maior da sociedade. Digo que, na verdade, não 

restaria outra alternativa ao Poder Público, porque lhe é inarredável, por força 

constitucional, a delegação ao particular dos serviços de registros públicos.  

A legislação federal não poderia retirar do setor privado 

concursado a operação do SREI, para entregá-lo, por exemplo, ao setor privado 

concorrencial (ao mercado). Não poderia nem mesmo atribuir a servidores públicos a 

tarefa de implementar e executar o ONR. Aliás, nem mesmo poderia fazê-lo 

imputando aos integrantes do Poder Judiciário (inclusive do CNJ) essa missão, como 
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igualmente não pode quanto aos serviços concernentes aos registros públicos em 

geral. E observo que bem atendeu a essa condição constitucional o art. 54 da MP 

759/16, ao preservar a delegação afetada constitucionalmente ao setor privado, neste 

mesmo setor, quando da prestação do SREI, restringido ao Poder Público 

(reservadamente ao CNJ) o poder de fiscalização (para o zelo do cumprimento das 

regras estatutárias) e da função de estabelecer normas gerais12 do ONR (essa última 

atribuição será objeto de análise em tópico próprio mais adiante).  

 A função de controle ocorre, é importante dizer, não para 

firmar um vínculo de subordinação hierárquica do setor privado ao Poder Público, 

mas propriamente para a supervisão e a vigilância do modo como é criado e se 

desempenha o ONR, inclusive como este exercitará o propósito de operacionalizar o 

SREI.  

 O ponto de destaque em toda essa nova modelagem está na 

“lógica” constitucional da atividade delegada a particulares dos registros públicos, ou 

seja, é respeitada a razão constitucional de serviços que sejam e permaneçam sendo 

prestados, geridos e organizados pelo setor privado, por delegação pública.      

 Há um outro aspecto fundamental a ser analisado sobre a 

conformação jurídico-constitucional do ONR. Ao invés de se impor uma cega 

concorrência aberta, percebo um alinhamento constitucional na autorização de 

constituição e na elaboração do estatuto do ONR pelo Instituto de Registro de 

Imóveis do Brasil – IRIB (§3º, art. 54, da MP 759/16), sendo este inegavelmente 

considerado a principal representação institucional e política dos Oficiais de 

Registros de Imóveis em âmbito nacional.  
“O IRIB é uma entidade sem fins lucrativos, com sede na cidade de São 
Paulo/SP e escritório de representação em Brasília/DF. O Instituto atua em 
todo o território nacional e entre os seus principais objetivos estão o estudo 
e pesquisa de procedimentos e normas jurídicas referentes ao Registro de 
Imóveis, e o assessoramento de autoridades públicas e órgãos 
governamentais, no que diz respeito aos temas da especialidade registral 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 As corregedorias estaduais podem complentar as normas. 
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imobiliária” (Sítio eletrônico oficial do IRIB. Institucional. Disponível em: 
<http://www.irib.org.br>). 

 

Mas não é só por isso que se deve confirmar a correção 

legislativa. A decisão de concentrar a constituição e Estatuto do ONR naquela 

entidade, controlada e caracterizada por ser representante dos registradores 

brasileiros, bem preservou o exclusivo espaço funcional-constitucional dos Oficiais 

de Registros e, com isso, a necessária certeza do conhecimento técnico e formação 

jurídica adequados para o avanço que se propõe na prestação dos serviços de 

registros de imóveis no Brasil. Em termos práticos, o que se tem é o ONR apenas 

como um veículo de implementação e operação de um sistema cuja condução 

permanece diretamente com Oficiais de Registro.    

O que estou enfatizando é que só poderia ser constituído e 

administrado o ONR, porque exclusivamente existe para viabilizar atividades 

concernentes aos Registros Públicos (como mais adiante ficará mais claro), por quem 

previamente se submeteu ao concurso público de provas e títulos para o ingresso na 

carreira de Oficial de Registro Púbico ou nela está legitimamente investido. E esta 

condição está plenamente atendida porque será comandado necessariamente por 

Oficiais de Registro.       

Como último desdobramento, há que se analisar se a 

designação ao IRIB para criar o estatuto e constituir o ONR é compulsória e, por isso, 

é preciso saber se se viola a liberdade de associação e ação do IRIB. Ainda dentro 

dessa mesma perspectiva de análise, é preciso saber também se há violação, pela MP, 

do preceito constitucional da concorrência pública entre interessados legítimos. Esses 

questionamentos justificam-se sobretudo porque existem outras associações 

representativas dos Oficiais de Registros Públicos que ou não receberam o ônus de 

criação do ONR ou não tiveram a opção de manifestar eventual intenção de atuarem 

com o IRIB nessa tarefa pública de mais alta relevância.   
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Tenho defendido que a “interferência, seja do Poder 

Executivo, seja do Poder Legislativo, direta ou indiretamente, por meio de ato 

normativo, no funcionamento das associações, será inconstitucional” (ANDRÉ RAMOS 

TAVARES. Curso de direito constitucional. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 508). É 

uma premissa que se impõe para uma leitura constitucionalmente conforme da regra 

do §3º, do art. 54, da MP 759/16, de maneira a não torná-la uma norma compulsória 

ao IRIB, mas consensual, dentro da autonomia privada de que gozam as 

associações e entidades privadas em geral. É certo que a recusa ao alto mister legal, 

neste caso, deve ser possível e, em ocorrendo, resultaria apenas na ineficácia da 

norma (não geraria sua invalidade).  

Mas não é só. Uma vez concordante, é necessário que o 

IRIB, para manter-se coerente com a opção legislativa e dentro dela, permaneça 

indefinidamente como uma entidade de expressão nacional como é, e não regrida 

em seu nível de representatividade. Considero, ainda, que também deverá manter o 

livre canal de acesso, como associados, a todos Oficiais de Registro de Imóveis do 

País, concedendo-lhes, inclusive, a oportunidade de participação e manifestação 

acerca do funcionamento do ONR por efetivos meios de comunicação e deliberações. 

São exigências, ademais, necessárias para, com a maior participação desse segmento 

constitucional, direta ou indiretamente na gestão do ONR, assegurar a mais elevada 

eficiência do SREI.            

Já no que se refere à incidência, hipotética, do preceito da 

concorrência pública, a nulificar a norma aqui em análise, entendo que não há 

qualquer transgressão. Como já observei a respeito, o modelo constitucional híbrido 

da atividade notarial e de registro no Brasil impede que se reconheça nesse campo 

uma opção de pura privatização de serviços de suposta “natureza pública”.  

Nesse ponto, não se pode perder de vista que o modo como 

se dá a transferência da titularidade do SREI ao setor privado está condicionado 

exclusivamente ao juízo legislativo de conveniência e oportunidade, balizado, é claro, 
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por parâmetros constitucionais, principalmente pelo art. 22, inciso XXV, combinado 

com os art. 37, inciso XX, art. 62, §1º e art. 236 da CB/88. É importante insistir nesse 

ponto, porque estamos diante de uma situação de implicação constitucional diversa 

daquela em que ocorre a transferência de um serviço público ao particular, esta sim 

própria do campo da licitação (e, ainda assim, nos termos da Lei, quer dizer, nos 

termos da conformação legislativa), mas que pode simplesmente não ocorrer, 

situação em que o serviço público permanece retido e prestado diretamente pelo 

Estado.  

O art. 54 da MP 759/16 é fruto da estrita liberdade de 

conformação do legislador nacional. É em razão dessa prerrogativa inerente ao 

Poder Legislativo que o contexto de concretude aqui implicado autoriza que a União 

crie a entidade para a operacionalização do SREI, com discricionariedade para 

reconhecer a relevante representatividade do IRIB na formatação daquela entidade. É 

isso que afasta o modelo “concorrência aberta por meio de licitação” para a definição 

da associação registral a encabeçar o ONR.  

Superado, pois, o questionamento sobre a 

constitucionalidade do modo como se deu a institucionalização do ONR, resta agora 

saber se a atribuição que lhe foi deferida resultaria em usurpação das funções do 

Poder Judiciário. Para bem formatar essa análise é necessário, previamente, 

estabelecer o alcance constitucional dos serviços de registros imobiliários, como 

passo necessário para que as conclusões normativas alcançadas possam ser lançadas 

sobre o art. 54, §4º, da MP 779/16, especificamente no que tange à prerrogativa do 

Conselho Nacional de Justiça de assumir a função de agente regulador do ONR.  
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IV. AS CORREGEDORIAS ESTADUAIS, O AGENTE REGULADOR DO 

ONR E O OPERADOR DO SREI: ATRIBUIÇÕES NÃO SOBREPOSTAS 

A essa altura da análise reputo ser um ponto sensível bem 

delimitar o campo das atribuições do ONR em relação ao CNJ, no que se refere à 

modelagem do SREI. E, neste contexto, posso adiantar que, compreendidas com base 

nas conclusões até aqui alcançadas, não se revelam de maneira alguma em 

sobreposição funcional conflituosa. Em termos mais diretos, a se considerar o 

verdadeiro propósito e alcance do SREI, conclui-se que a instituição do ONR não 

subverte a histórica atuação privada dos registradores, nem subverte a histórica 

atuação privada dos registradores e a atuação das corregedorias estaduais de Justiça.  

Ao estabelecer as diretrizes gerais do SREI, o art. 2º do já 

referido Provimento 47/15 não deixa dúvida de que estamos diante de um modo 

inovador e auxiliar de integração eletrônica de atos registrais: 

Art. 2º. O sistema de registro eletrônico de imóveis deverá ser implantado e 
integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do 
Distrito Federal e dos Territórios, e compreende: 
I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os 
ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e 
o público em geral; 
II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; 
III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato 
eletrônico; e 
IV – a formação, nos cartórios competentes, de repositórios registrais 
eletrônicos para o acolhimento de dados e o armazenamento de documentos 
eletrônicos. 

 

 É de fácil percepção, ao se tomar estas atribuições, que o 

ONR não visa a sobrepor ou concorrer com as atribuições delegadas de 

gerenciamento administrativo e financeiro dos Cartórios, menos ainda de substituir as 

atividades registrais próprias dos Oficiais de Registros de Imóveis. Isso porque o 

SREI constitui apenas uma plataforma de “serviços eletrônicos compartilhados” (art. 

4º, Prov. 47/15) de atos registrais praticados no âmbito interno dos Cartórios. A 
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imposição a estes últimos de atenção à integração padronizada - o que demanda 

naturalmente a conformação de certos protocolos técnicos - não diminuiu de maneira 

alguma a autonomia funcional dos Cartórios, apenas e tão-somente viabiliza o 

sistema eletrônico, uma chamada tecnológica, constitucional e social, como visto 

inicialmente, mas também um aspecto de importância ímpar para o apoio 

administrativo e funcional a estes próprios Cartórios e, sobretudo, para bem 

realizar o dever de prestar os serviços registrais.  

Por isso, com toda serenidade, posso concluir que o ONR 

nada mais é do que o realizador da implantação e gestão, por meio da normalização, 

dessa importante interoperabilidade em plataforma eletrônica e como tal é o 

responsável (e todas as suas unidades) por manter um sistema eletrônico integrado 

que, é bom reforçar, nada mais é do que o aprimoramento que se espera da função de 

registro de imóveis em tempos de modernização tecnológica.  

Como resultado o que se tem é apenas o incremento da 

delegação de uma função judicial – publicidade e autenticidade dos registros 

imobiliários – sem subverter a sua realidade institucional, em que, 

constitucionalmente, determina-se o caráter privado dos serviços registrais de cuja 

execução é prerrogativa exclusiva dos ingressos na atividade de registro na forma 

preconizada pelo §3º do art. 236 da CB/88.   

Essa é uma afirmativa que precisa ser melhor depurada, para 

não deixar dúvida de que, apesar de o SREI depender para ser implementado e 

operacionalizado de uma vasta estrutura normativa, tanto de extra-operabilidade 

como de interoperabilidade, a atribuição legal promovida ao ONR, neste contexto, 

não o transforma de maneira alguma em uma fonte de Direito.   

 Com a atribuição de implementar e operar o SREI, o ONR 

constitui-se apenas no vetor de concretização desse repositório inteiramente 

eletrônico de dados produzidos, mantidos e assegurados pelos serviços concernentes 

aos Registros de Imóveis. No entanto, a MP 759/16 silenciou a respeito de quem deve 
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ser o responsável pela normatização da interoperabilidade desse novo ambiente 

eletrônico; nem o definiu, nem designou outra entidade.  

 Detalho melhor essas últimas afirmações. O SREI deverá 

promover o encadeamento eletrônico das informações fisicamente escrituradas dos 

Cartórios de Registros de Imóveis, em relação aos quais nada muda, no sentido de 

serem mantidos – como não poderia deixar de ser – sob a gestão e a administração de 

seus respectivos Oficias de Registros. O que de fato precisa ser dito é que será 

necessário conformar o SREI com um padrão tecnológico próprio para a codificação 

eletrônica das informações geradas internamente nos Cartórios. Deverá ser dotado de 

um mecanismo de checagem e atualização de tal modo apurado que, por ele, seja 

possível e inevitável obter a plena segurança jurídica e a confiança em termos de 

oferecimento nacional da informação por acesso eletrônico. É preciso que o SREI 

disponibilize conteúdo exatamente correspondente ao que foi concretamente 

praticado nos Cartórios de Registros de Imóveis, ou seja, impõe-se a fidelidade de 

conteúdo. Em termos mais diretos, o resultado deve ser a prestação de serviços 

eletrônicos oferecidos aos usuários, cujas regras de implementação e 

operacionalização - e esse é um ponto para o qual chamo a atenção - restaram 

indefinidas pela legislação.  

 A primeira dedução é que tal omissão significa, na verdade, 

a transferência dessa responsabilidade ao ONR, a fim de que este formate e estruture 

os serviços ofertados pelo SREI. No entanto, a questão não parece tão elementar 

quando se considera que a MP 759/16 conferiu ao Conselho Nacional de Justiça a 

“função de agente regulador do ONR”. Poder-se-ia, então, cogitar que, em 

consequência desta função, haveria de se concentrar no CNJ a competência da 

criação da normatização de interoperabilidade do SREI, e ao ONR estritamente a sua 

execução. Essa é uma percepção que estaria ainda mais reforçada diante da 

determinação legal do dever de o Oficial de Registro “observar as normas técnicas 

estabelecidas pelo juízo competente” (inciso XIV do art. 30 da Lei 8.935/94).     
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 Coloco em evidência esse dilema de atribuições sobrepostas 

prima facie entre o ONR e o Poder Judiciário, sinalizando para um problema que 

tende a ser cada vez mais relevante nesse momento em que vivemos, de gradual 

otimização eletrônica das funções judiciais. Refiro-me, em termos relacionados 

estritamente ao caso aqui analisado, às implicações da diferenciação conceitual entre 

as normas de direito formal do SREI e as normas técnicas da interoperabilidade do 

SREI. Superada essa questão, é de fácil percepção que, como já adiantei, inexistem 

atribuições sobrepostas, mas espaços juridicamente bem resolvidos entre o agente 

regulador e o operador do SREI. Explico esse importante ponto de maneira 

incremental.  

 

IV.1 Impossibilidade da estadualização do SREI      

 O primeiro aspecto a ser considerado é o caráter nacional 

do SREI (§1º, art. 54). Já demonstrei que o regime constitucional da atividade 

notarial e de registros permite a sua fragmentação em unidades cartoriais entre os 

Estados-membros que estão sob a fiscalização de respectiva Justiça local. Condição 

que permitiria, transportando tal regra para o âmbito normativo da MP 759/16, 

deduzir a autorização de uma federalização do SREI, descentralizando-o em tantas 

plataformas quantos fossem as autonomias estaduais.  

 No entanto, essa opção resultaria em equívocos técnicos 

para o que se propõe ser o SREI, com reflexos na Ordem Jurídica. Isso porque, 

embora resultasse numa cobertura por todo o território brasileiro, resultaria em 

multiplicação de centrais com variados padrões normativos. A consequência seria 

uma assimetria sistêmica que afetaria o verdadeiro propósito do SREI de implementar 

um sistema de âmbito nacional (unicidade comunicacional).  

 Alcançar essa última condição pressupõe, em termos 

técnicos, a “molecularização” do SREI, na qual a integração dos Cartórios de 

Registros de Imóveis venha a ser total, resultando disso verdadeiramente um único 
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serviço (unicidade comunicacional para quem acessa). Interessante observar que foi 

exatamente sob essa orientação que o CNJ apresentou o já referido modelo digital 

para implantação do SREI, todo 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” (CNJ, Parte 1 – Introdução ao Sistema de 

Registro Eletrônico Imobiliário, p. 14).      

 Demonstrando uma grande sintonia com esse modelo já 

aceito pelo CNJ, a MP 769/16 atribuiu a este órgão, que se sabe ser de âmbito 

nacional, a função de agente regulador do ONR. Resulta disso, sem sombra de 

dúvida, a legítima opção legal de criar um repositório eletrônico realmente de 

dimensão nacional, logo sem a concorrência da Justiça local com o CNJ na função de 

agente regulador do ONR. É certo que a MP 54/16 fala em “unidades do serviço de 

registros de imóveis dos Estados e do Distrito Federal”. Mas não são bem unidades 

federadas, e sim propriamente núcleos operacionais, dispostos ao modo de uma 

descentralização sistêmica, já que não podem dissociar-se do SREI (§5º, art. 54). 

Tenho por certo, inclusive, que essas unidades deverão ficar vinculadas ao ONR, na 

forma de unidades delegadas dirigidas, por força do §3º do art. 236 da CB/88, por 

Oficiais de Registro.                 

 Não há, com essa disposição, a usurpação do poder de 

fiscalização estadual dos Cartórios de Registros de Imóveis (art. 125 cc §1º, art. 236, 

CB/88). Essa prerrogativa mantém-se em suas bases originais, apenas não atuará, ao 

menos no âmbito regulatório, na conformação de um serviço concernente aos 

Registros Públicos organizado e apresentado à sociedade em caráter nacional, como é 

o SREI.   

 

IV.2 Normatização vs. Normalização do SREI     

 Remanesce, como último ponto, o de distinguir as 

atribuições do ONR das do CNJ. É uma análise que se deve fazer considerando a 
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concreta realização do que está prescrito no §1º do art. 54 da MP 759/16, tendo como 

referencial imediato e inarredável os fundamentos constitucionais acima alinhavados 

sobre o regime jurídico dos registros públicos.  

 A se pensar desta maneira, não há como concluir por um 

padrão normativo para o SREI em que não se considere, em termos conceituais, a 

correta dimensão jurídica da já referida distinção entre as normas de direito formal 

do SREI e as normas técnicas da interoperabilidade do SREI.   

 A implementação de um sistema de codificação eletrônica 

de atos concernentes aos Registros Públicos de Imóveis (especialmente os de abertura 

de matrícula, escrituração e registro dos atos indicados no art. 167 da Lei n. 

6.015/73), que promova a recepção de títulos e fornecimento de informações e 

certidões em meio eletrônico demanda uma dupla dimensão normativa. Uma para 

promover a interoperalidade do sistema, e a outra para a adaptação eletrônica dos 

requisitos jurídico-formais implicados nos serviços a serem ofertados por meio do 

SREI (como, por exemplo, as regras dos requisitos formais de estruturação e 

integridade do Livro de controle e dos registros em formato eletrônico, como também 

da certificação do software e fornecimento das informações, além da definição das 

regras dos serviços registrais eletrônicos a serem oferecidos aos usuários e o 

dimensionamento dos seus efeitos jurídicos). Ou seja, é necessário que se faça a 

correta conciliação entre uma específica linguagem jurídica com a correspondente 

linguagem tecnológico-operacional.  

 Sobre esta última linguagem, realço-a por dimensionar nela 

exatamente a normalização do SREI, o que envolve “tanto os requisitos técnicos 

aplicáveis à operação dos sistemas de software quanto à forma de operação desse 

software”, cuja fundamentalidade está em “propiciar a operação segura do sistema, a 

interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade dos documentos” (CNJ, 

Parte 1 – Introdução ao Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário, p. 7). Constitui-

se segundo os elementos da tecnologia a concretização eficaz dos parâmetros 
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jurídicos registrais. Não são, pois, normas de direito, mas pressupostos da 

interoperalidade do SREI. 

 Em termos conceituais, são consideradas atividades típicas 

de normalização a imputação de “especificações que tenham como objetivo 

estabelecer critérios unificados, que permitam garantir o conteúdo de um documento” 

(MIGUEL ÁNGEL, DAVARA RODRÍGUEZ, Manual de Derecho Informático, Aranzadi, 

1997, p. 360). A normalização visa a garantir a autenticidade e segurança das 

operações realizadas com documentos informáticos. Essa autenticidade e segurança, 

princípios da atividade, referem-se ao conteúdo, como já pude assinalar acima. Nesse 

sentido MIGUEL ÁNGEL, DAVARA RODRÍGUEZ assumem que a segurança se 

proporciona “a respeito da originalidade do conteúdo, com a mesma fiabilidade – se 

não mais – de um documento público” (MIGUEL ÁNGEL, DAVARA RODRÍGUEZ, 

Manual de Derecho Informático, Aranzadi, 1997, p. 360). 

          Condicionante desta dimensão normativa tecnológica está a 

indispensável linguagem jurídica, para repercutir justamente a expressão jurídico-

formal dos atos e registros eletrônicos. Esta dimensão específica comporá, como tal, 

o já vasto direito formal registral, endereçado não só aos registradores, como 

também a todo universo de usuários/utentes (cidadãos e Administração Pública). 

Logo, nesta dimensão, o que se produz são justamente normas jurídicas (como, por 

exemplo, norma que definirá as regras do livro e registro eletrônicos). Essa condição 

é suficiente para reconhecer que não haver delegação de sua produção de maneira que 

ficasse a cargo do ONR, dada a elementar falta de competência constitucional deste 

último.   

 A criação das regras jurídicas do SREI está, por certo, no 

âmbito de competência do CNJ, o qual deverá atuar para disciplinar o assunto, 

concretizando o âmago do referido sistema registral eletrônico, que é propiciar 

interoperabilidade do tradicional sistema de registros de imóveis. Isso faz com que a 

modelagem proposta pelo art. 54 da MP 779/16 ou qualquer alteração ou 
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aprofundamento que venha a ser promovido por lei não possa pelo CNJ ser alterado, 

suprimido ou ampliado. Não significa que sua atuação se resuma a repetir o texto 

legal. O CNJ tem a função precípua de minudenciar, em termos normativos, o texto 

da lei, de modo a torná-lo mais exequível e operativo, com a advertência de que essa 

complementação deverá manter o caráter geral conferido, também impositivamente, 

por norma nacional legislada, especialmente respeitando espaços próprios de nossa 

Federação.  

 Com efeito, a prerrogativa constitucional do CNJ de ser 

agente regulador e fiscalizador dos serviços de registro (art. 103-B, §4º, I e III, e art. 

236, da CB/88), contém, dentre outras, a atribuição institucional de expedição de atos 

normativos e recomendações destinadas ao aperfeiçoamento destes serviços (art. 8º, 

X, do Regimento Interno do CNJ), o que significa a autorização para desenvolver, 

por competência secundária, o marco regulatório dos serviços de registro eletrônico. 

Neste contexto, o CNJ tem poderes amplos para expedir “atos regulamentares” a 

respeito do ONR e do SREI, neste último caso tanto de normativa formal registral, 

como também de normalização do SREI (em linha com o que já tem feito, desde a 

Resolução 110/10, a Recomendação 14/14 e Provimento 47/15). Não há previsão 

expressa quanto à possibilidade do instrumental “resolução”, mas esse se encontra na 

esfera indicada constitucionalmente, desde que circunscrito às competências próprias 

do CNJ.    

 Mas esse não é argumento suficiente para, por si só, refutar 

que o CNJ não atua para além de suas atribuições, ao retirar ou esvaziar as 

atribuições legalmente conferidas ao ONR. Nesse aspecto, volto novamente a atenção 

para o perigo de se aceitar uma atuação regulamentar do CNJ que confira um 

tratamento normativo para além da previsão legal e, de maneira mais impactante 

ainda, com efeito de desintegração do sistema constitucional.  
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 A autorização constitucional dada ao Conselho Nacional de 

Justiça não representa sinal verde para, com a sua atuação primária e secundária, 

atropelar a unidade constitucionalmente imposta. 

 Em outras palavras, não se admitirá uma aplicação do art. 

54 da MP/16 desapegada de sua consideração sistêmica com as regras e os princípios 

orientadores do modelo constitucional dos serviços de registros públicos brasileiro.  

“Na realidade trata-se de uma orientação interpretativa que decorre da já 
propala unidade (que remete à coerência), e que tem especial 
desenvolvimento no campo dos princípios constitucionais (em particular os 
direitos humanos consagrados)” (ANDRÉ RAMOS TAVARES. Curso de Direito 
Constitucional. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 188).   

 

 Essa advertência é oportuna concluir que a regra 

constitucional da delegação ao setor privado com a reserva da fiscalização ao Poder 

Judiciário dos serviços de registros públicos impede, nesse momento de incremento 

destes serviços, que o CNJ (ou qualquer outro órgão do Poder Judiciário) venha a (i) 

atuar de maneira invasiva na execução do SREI, retirando do ONR a autonomia na 

sua gestão operacional; (ii) ser exauriente na conformação das bases técnicas para a 

implementação desse sistema, como que além dos já recomendados “parâmetros e 

requisitos constantes do modelo de sistema digital” (Rec. 14/14) e das “diretrizes 

gerais” de conformação dos serviços eletrônicos (Prov. 47/15).  

 Assim, embora seja de competência do agente regulador 

criar as normas jurídicas de caráter técnico relativas à implementação, formalização 

e fiscalização dos serviços de registros eletrônicos, há, também, barreiras 

constitucionais e legais que impedem o simples retirar do ONR o encargo de (i) 

efetivamente executar o oferecimento dos serviços eletrônicos e (ii), em 

complementação às bases regulamentares do CNJ, detalhar as matrizes técnicas do 

SREI (como a que especifica, por exemplo, a regra-base do backup dos dados, 

definindo o modo do suporte de execução desse controle), ou seja, a normalização 
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específica de interoperabilidade do SREI. A se seguir essa linha de pensamento, a 

formatação da atuação do ONR estará realmente compatível com os standards 

contidos no art. 54 da MP 759/16 e em conformidade com a Constituição.  

Em termos finais e a título de reforço, no campo exclusivo 

do ONR, cabem, naturalmente, ao CNJ, as funções de fiscalizar o cumprimento das 

bases gerais e especiais de implementação e operacionalização do SREI, 

especialmente as finalísticas, para as quais são exigências aguardadas, dentre outras, 

a realização de auditoria e o envio de relatórios de atividades e balancete, tudo 

conforme previamente regulamentado.  

                       

É a minha opinião. 

São Paulo, 09 de maio de 2017. 

 

ANDRÉ RAMOS TAVARES 
O.A.B./S.P. 132.765 
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Professor Titular de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP 

ADVOGADO 

PARECER JURIDICO 

I. A CONSULTA

Consulta-nos o INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO 
BRASIL - IRIB, por intermédio de seu eminente Presidente, o Ilustre Dr. Sérgio 

J acornino, para a elaboração de PARECER JURÍDICO acerca da natureza jurídica 

do OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS -

ONR, destinado a implementar e operar o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis - SREI, na forma do art. 76 da Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017. 

Avenida Angélica, 2.346, 11º andar, cj 111, Higienópolis, São Paulo, SP, CEP 01228-001 

Tel./Fax +55 11 3122-2100 - E-mail: htt@helenotorres.com.br 
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HELENO TAVEIRA TORRES 

Professor Titular de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP 

ADVOGADO 

Relata-nos o Consulente que a partir da vigência do art. 39 da Lei n. 

11.977 /2009 surge a exigência de informatização dos atos registrais praticados 

desde a entrada em vigor da Lei n. 6.015/1973, o que deveria ser feito no prazo de 

até 5 (cinco) anos. 

Escoado o prazo quinquenal fixado na Lei n. 11.977/2009, para iniciar a 

efetiva implementação nacional do processo de informatização, como nova 

providência, a Medida Provisória n. 759/2016, em seu art. 54, instituiu o Sistema 

de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI, o qual seria implementado e 

operacionalizado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico - ONR, na condição de pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, regulada e fiscalizada pela Corregedoria Nacional de Justiça do 

Conselho Nacional de Justiça. 

De se ver, o caso traduz visível opção pelo compartilhamento de funções 

públicas entre a iniciativa privada e o Poder Judiciário. Com a conversão daquela 

medida provisória na Lei n. 13.465/2017, no seu art. 76, firmou-se o ONR como 

indispensável à otimização dos procedimentos de regularização fundiária urbana, 

nos seguintes termos: 

"Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será 

implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador 

Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). 

§ lº O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes 

da Reurb serão feitos preferencialmente por meio eletrônico, na 

forma dos arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. 

§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos. 

§ 3º (VETADO). 

§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 

Nacional de Justiça exercer a função de agente regulador do ONR e 

zelar pelo cumprimento de seu estatuto. 

§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do 

Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 

§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao

Poder Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério

Público, aos entes públicos previstos nos regimentos de custas e
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emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos 

encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária e 

recuperação de ativos. 

§ 7º A administração pública federal acessará as informações 

do SREI por meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações 

Territoriais (Sinter ), na forma de regulamento. " 

Diante do hibridismo público-privado que marca o novo ente jurídico sob 

referência, bem como da imprescindibilidade da sua operatividade, honra-nos o 

Consulente com as seguintes indagações: 

"1) Tendo em conta o artigo 76 da Lei Federal 13.465/2017, que indica 

que o SREI - Serviço de Registro de Imóveis Eletrônico será operado 

e implementado pelo ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro 

de Imóveis Eletrônico, uma pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins 

lucrativos, seus estatutos deverão, necessariamente, observar uma das 

hipóteses previstas no artigo 44 do Código Civil? O elenco do art. 44 

do CC é um numerus clausus? Seria possível cogitar de uma entidade 

sui generis, consideradas as necessidades e os seus objetivos? 

2) Quando a lei estabelece no parágrafo 4º do art. 76, que a

Corregedoria Nacional de Justiça exercerá a função de agente

regulador do ONR e zelará pelo cumprimento de seu estatuto, como

isso pode ser sistematizado com a competência fiscalizatória do Poder

Judiciário sobre as unidades de registro de imóveis, como decorre da

Constituição Federal e da Lei Federal n. 8.935/1994?

Descrito o contexto fático em que se insere a presente consulta, de cunho 

estritamente jurídico, passamos à exposição dos elementos conceituais e 

normativos para resposta aos quesitos acima. 
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III. O PARECER

1. NORMAS DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA

ATIVIDADE REGISTRAL E O REGIME JURÍDICO DO

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE

IMÓVEIS ELETRÔNICO - ONR

O exame da natureza jurídica do Operador Nacional do Sistema de Registro

de Imóveis Eletrônico - ONR, que transita entre os regimes de direito público e 

privado, postula a compreensão precisa das normas constitucionais de competência 

que definem a atividade registrai, como fixadas pelo constituinte de 1988, em 

ruptura com o modelo de antanho, marcado pela titularidade de competências do 

Poder Judiciário. 

A partir da Constituição Federal de 1988 - CF pode-se falar em verdadeira 

constitucionalização da atividade registrai no País. Disto deflui nova pauta 

material para fins de estruturação do modelo jurídico voltado às atividades dos 

Registros de Imóveis. 1

Para além da competência privativa da União para legislar sobre registros 

públicos (art. 22, XXV, da CF), as normas de competência do art. 236 da CF, no 

âmbito "Das Disposições Constitucionais Gerais", não encontram paralelo em 

qualquer texto constitucional pretérito. O caso é de importante mudança de 

paradigma, com reflexos jurídicos evidentes, dos quais não podem se afastar 

aqueles que formulam ou aplicam as normas atinentes aos serviços de registros 

públicos no País. 

1 Com efeito, até a edição da Constituição Federal de 1934, o ramo jurídico Direito 
Registrai não recebera atenção do constituinte. Em seu texto, constava, unicamente, disposição 
sucinta segundo a qual competiria privativamente à União legislar sobre "direito penal, comercial, 
civil, aéreo e processual, registros públicos e juntas comerciais" (art. 5°, XIX, "a"). À época, 
atribuiu-se aos Tribunais a faculdade de "elaborar os seus Regimentos Internos, organizar as suas 
secretarias, os seus cartórios e mais serviços auxiliares, e propor ao Poder Legislativo a criação 
ou supressão de empregos e a fixação dos vencimentos respectivos" (art. 67, "a"). Situação 
semelhante encontrou espaço na Constituição Federal de 1946, a qual também reservou 
privativamente à União a competência para legislar sobre registros públicos e juntas comerciais 
(art. 5°, XV, "e"). Idêntica formulação normativa também foi mantida na Constituição Federal de 
1967 (art. 8°, XVII, "e"). 
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As normas constitucionais de competência do Direito Registra} conferem 

validade material e unidade a todos os demais comandos que se enfeixam para 

entabular verdadeiro subsistema de regras e princípios que regem toda a atividade 

registra! e notarial. 2

Neste particular, o art. 236 da CF, em demarcação da própria disposição do 

inciso XXV de seu art. 22,3 evidencia três importantes escolhas constitucionais. A 

saber: (i) a prestação dos serviços registrais assume caráter privado; (ii) o concurso 

público é alçado como forma de ingresso nesta atividade4 ; (iii) atribui-se 

competência ao legislador infraconstitucional para dispor especialmente sobre: (a) 

o escopo das atividades desempenhadas pelos registradores e seus prepostos, (b) a

responsabilidade civil e criminal que sobre eles recai, (e) os valores que lhes são

devidos em razão dos serviços prestados e ( d) o modo pelo qual serão fiscalizados

pelo Poder Judiciário.5 Vejamos o seu texto:

2 Nas palavras de Gabriel B. Ventura: "( ... ) Derecho registra! es la rama de! Derecho
que estudia las normas y principias aplicables a todos los registros Jurídicos, abarcando tanto la 
organización y funcionamiento de los órganos estatales encargados de la toma de razón, como 
los bienes o actos registrables y respecto de todos los efectos que la registración genere." Cf. 
VENTURA, Gabriel B. Tracto abreviado registrai. Buenos Aires: Hammurabi, 2005, p. 28. 

3 Não sendo esta uma competência concorrente, por não se enquadrar nas hipóteses do 
art. 24 da CP, razoável seria admitir a necessária composição com a legislação dos Estados, como 
uma espécie de competência residual, na forma do art. 25, § 1 ° da CP (São reservadas aos Estados 
as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição), naquilo que não fosse 
matéria legislada pela União. Foi neste sentido que o Supremo Tribunal Federal já admitiu, 
excepcionalmente, a manutenção da legislação estadual até que sobreviesse a legislação federal 
competente sobre criação, o provimento e a instalação das serventias extrajudiciais pelos 
Estados-membros. Confira-se: ADI 865 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, 
julgado em 07 /l 0/1993, DJ 08-04-1994 PP-07225 EMENT VOL-01739-03 PP-00552. 

4 Relativamente aos concursos públicos, como forma de ingresso na atividade registrai, 
anota-se que o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CP assentou que 
seriam estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos 
dos titulares à época de sua promulgação; o que se complementa com o art. 32 do ADCT, em 
nítida regra de direito intertemporal, a qual excluía a aplicação do mencionado art. 236 aos 
serviços notariais e de registro então oficializados pelo Poder Público, de modo a garantir o direito 
adquirido dos integrantes destes serviços. Afora estas situações específicas, prevalecerá a regra 
do concurso para o provimento. 

5 Eis o âmbito normativo da Lei n. 6.015/1973, em sua parcela recepcionada pela
Constituição, assim como da Lei n. 8.935/1994, com alterações dadas pela Lei n. 9.812/1999 e 
pela Lei n. 10.506/2002, e da Lei n. 10.169/2000, ora em vigor. Eis os textos legais que, a partir 
da novel ordem constitucional, (i) estabelecem o perfil jurídico dos serviços prestados pelos 
registradores, assim como os seus direitos e deveres, (ii) definem normas gerais para a fixação 
dos emolumentos a eles devidos e, assim, (iii) compõem o sistema jurídico registrai brasileiro. 
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"Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em 

caráter privado, por delegação do Poder Público. 

§ 1 º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil

e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos,

e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2° Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de 

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais 

e de registro. (Regulamento) 

§ 3° O ingresso na atividade notarial e de registro depende de 

concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer 

serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de 

remoção, por mais de seis meses." 

Não deve causar espécie a abertura da atividade registrai brasileira aos 

influxos do direito privado, relativamente ao seu exercício, à sua gestão. 

A formalização da atestabilidade, pelo Estado, da veracidade dos atos 

praticados pelos particulares, a que se dedicam notários e registradores, continua 

submetida, importa destacar, a regime de direito público e, assim, ao dirigismo e 

controle do Estado. Eis, precisamente, o caso dos atos próprios dos notários e 

registradores, rigorosamente previstos nos arts. 6° a 13 da Lei n. 8.935/1994. 

Consoante aduz Maria Sylvia Zanellla di Pietro, a Constituição prevê 

determinadas atividades como exclusivas do Estado, permitindo que sejam 

desempenhadas diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização. 

Atribui, ademais, ao Estado o dever de prestar serviços não-exclusivos, como 

seriam os da saúde ou educação, nos quais as atividades podem ser desempenhadas 

sob regime total ou parcialmente público, ficando a gestão a cargo da 

Administração Pública, com responsabilidades na forma do art. 37, § 6°, da CF.6

Portanto, não se pode olvidar das atividades submetidas a regime jurídico 

híbrido, público-privado, como é o caso, precisamente, daquelas desempenhadas 

pelos registradores imobiliários, a partir da privatização do exercício de funções 

administrativas. 7

6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas,
2014, p. 112. 

7 Cf. BELLESCIZE, Ramu de. Les services publics constitutionnels. Paris: LGDJ, 2005,
p. 90.
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Dita mudança de paradigmas, relativamente à estruturação jurídica da 

atividade registra! brasileira, visa a conferir maior autonomia aos serviços de 

registro em face da Administração Pública, evitando-se indevidas capturas, 

relativamente à gestão propriamente dita da mencionada atividade. 

De se ver que restaram separados, pelo constituinte, de modo muito 

objetivo, os serviços registrais privados daqueles serviços forenses propriamente 

ditos; estes últimos, sim, na sua tessitura normativa, alcançados por ampla 

controlabilidade do Poder Judiciário. 

Não é diversa a conclusão a que se chega na comparação dos arts. 24, IV, e 

98, § 2°, da CF, com o caput do art. 236. Confira-se: 

CF/88, "Art. 24. Compete à CF/88, "Art. 236. Os servi�os 
União, aos Estados e ao Distrito notariais e de registro são exercidos 
Federal legislar em caráter privado, por delegação do 
concorrentemente sobre:( ... ) IV - Poder Público." 
custas dos servicos forenses;" 

CF/88, "Art. 98. A União, no 
Distrito Federal e nos Territórios, 
e os Estados criarão: ( ... ) 
§ 2° As custas e emolumentos 
serão destinados exclusivamente 
ao custeio dos serviç_os a[§tos às 
atividades es12..ecí-ficas da 
Justica. 

Deveras, o constituinte de 1988 findou por assegurar maior autonomia aos 

serviços de registro, dotados de cunho extrajudicial (privados), quando 

comparados àqueles serviços prestados pelo Poder Judiciário. E o fez até mesmo 

sob qualificação de natureza financeira, associada às fontes de custeio de cada uma 

das modalidades de serviços em tela. 

No que concerne ao custeio, a partir das regras constitucionais, diferenciam

se os emolumentos extrajudiciais, cobrados em razão da prestação de serviços de 

registro, definidos pela Lei n. 8.935/1994 (arts. 12 e 13), de competência exclusiva 

da União (art. 236, § 2° da CF), dos emolumentos judiciais e das custas judiciais, 

cobrados em razão da prestação de serviços pelo Poder Judiciário e seus órgãos 
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auxiliares. 8 Neste segundo caso, está-se diante de competência concorrente entre 

a União e os Estados (art. 24, IV da CF). 

Ao definir os serviços prestados por registradores como de organização 

técnica e administrativa, o art. 1 º da Lei n. 8.935/1994 estatui que estes não se 

confundem com função jurisdicional propriamente dita, de modo a conferir-lhes 

maior autonomia de exercício, face às intervenções excessivas do Poder Judiciário. 

O tratamento, insista-se, é de modelagem bastante diferenciada daquela que 

vigorava antes do advento da Constituição Federal de 1988, a qual promoveu 

verdadeira reforma do regime vigente até então.9 Na Constituição Federal de 1967, 

com redação dada pela Emenda Constitucional n. 01/1969, o § 5° de seu art. 144 

assentava que "Cabe ao Tribunal de Justiça dispor, em resolução, pela maioria 

absoluta de seus membros, sôbre a divisão e a organização judiciárias, cuja 

alteração sàmente poderá ser feita de cinco em cinco anos." Este dispositivo foi 

regulamentado pela Lei n. 5.621/1970, cujo art. 6°, IV, pontuava que o tema da 

"organização judiciária" compreenderia, inclusive, a organização, classificação, 

disciplina e atribuições dos tabelionatos e ofícios de registros públicos, então 

admitidos como "serviços auxiliares da justiça". 

Noutro giro, a Emenda Constitucional n. 07/1977, que incorporou 

disposições relativas ao Poder Judiciário, dele afastou o poder de autonomia 

legislativa, ao prescrever que os Tribunais de Justiça não mais deteriam iniciativa 

para diretamente dispor sobre a organização e divisão judiciais, mas apenas para 

encaminhar, privativamente, propostas ao poder Legislativo, verbis: 

8 O conceito de serviços auxiliares do Poder Judiciário, em que não mais se enquadram
os registros públicos, encontra-se juridicamente demarcado. Há muito, inclusive, o Supremo 

Tribunal Federal já reconheceu que "as serventias da justiça não são serviços auxiliares dos 
Tribunais Judiciários." Cf. RE 42998 segundo, Relator(a): Min. NELSON HUNGRIA, Primeira 
Turma, julgado em 27/10/1960, DJ 07-12-1960 PP-06454 EMENT VOL-00445-03 PP-00966. 
Inversamente, nos dias atuais, são auxiliares do Juízo: (i) o Chefe de Secretaria; (ii) o Oficial 
Judiciário; (iii) o Distribuidor; (iv) o Contador; (v) o Distribuidor-Contador; (vi) o Depositário
avaliador-Leiloeiro; (vii) o Auxiliar Judiciário; (viii) o Oficial de Justiça; (ix) o Porteiro; (x) o 
Auxiliar de Portaria; (xi) o Servente; (xii) o Perito; (xiii) o Depositário; (xiv) o Administrador; 

(xv) o Intérprete; (xvi) o Mediador; (xvii) o Conciliador Judicial; (xviii) o Partidor; (ix) o
Distribuidor; (x) o Regulador de Avarias. Não é diversa, ilustrativamente, a leitura do art. 36 da
Lei n. 5.010/1966, assim como do art. 149 do CPC/2015.

9 Sobre o tema: SANT'ANNA, Gilson Carlos. Fatos históricos e jurídicos determinantes
da configuração contemporânea dos serviços notariais. São Paulo, Revista de Direito Imobiliário, 
SP, 2008 vol. 65/2008, Jul/Dez, p. 39 - 60. 
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EC n. 07/1977, "Artigo Único. Ficam incorporadas ao texto da 

Constituição Federal as disposições resultantes das emendas aos 

artigos adiante indicados, bem assim incluídos, em seu Título V, os 

artigos 201 a 207 e suprimido o parágrafo único do artigo 122. ( ... ) 

Art. 144. Os Estados organização a sua justiça, observados os artigos 
113 a 117 desta Constituição, a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional e os dispositivos seguintes: ( ... ) 

§ 5° Cabe privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder 

Legislativo a alteração da organização e da divisão judiciárias, 

vedadas emendas estranhas ao objeto da proposta ou que determinem 
aumento de despesa." 

Afora esta disposição, a Emenda Constitucional n. 07 /1977 promoveu 
verdadeira estatização dos serviços notariais e de registo, mantida mais tarde pela 
Emenda Constitucional n. 22/1982 (art. 206), os quais passariam a ser diretamente 
remunerados pelo Erário, e não por custas e emolumentos, pagos pelos 
beneficiários dos serviços prestados. 

Como se pode conferir do dispositivo abaixo transcrito, verbis: 

EC n. 07/1977, "Artigo Único. Ficam incorporadas ao texto da 
Constituição Federal as disposições resultantes das emendas aos 
artigos adiante indicados, bem assim incluídos, em seu Título V, os 
artigos 201 a 207 e suprimido o parágrafo único do artigo 122. ( ... ) 

Art. 206. Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e 

extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores 

exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos 

atuais titulares, vitalícios ou nomeados em caráter efetivo. 

§ 1 º Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República,
disporá sobre normas gerais a serem observadas pelos Estados e pelo
Distrito Federal na oficialização dessas serventias.

§ 2° Fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar a que 
alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter efetivo 
para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos. 

§ 3° Enquanto não fixados pelos Estados e pelo Distrito Federal os 
vencimentos dos funcionários das mencionadas serventias, 
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continuarão eles a perceber as custas e emolumentos estabelecidos 

nos respectivos regimentos." 

Com efeito, a nova modelagem jurídica prevista na Constituição Federal de 

1988 incorporou maior independência de exercício da atividade dos registradores 

em face do Poder Judiciário. Estes passaram a atuar, em regime de direito privado, 

sob responsabilidade pessoal, como veiculado pela Lei n. 8.935/199410
. Inclusive, 

ditos profissionais do Direito dotados de fé pública (Lei n. 8.935/1994, art. 3°), e 

não funcionários públicos 11
, quando delegatários do exercício dos serviços 

públicos em tela por concurso, a partir de 21 de novembro de 1994, na vigência do 

diploma em apreço, submetem-se mesmo ao regime de previdência geral. 

Ao mais, a Lei n. 8.935/1994, ante a mudança de paradigmas do art. 236 da 

Constituição Federal de 1988, iniciou processo de desvinculação dos registradores 

do quadro de auxiliares da Justiça, mediante modelo descentralizador, alheado das 

amarras e interferências excessivas do Poder Judiciário, pautado em liberdades 

caras às atividades privadas (Lei n. 8.935/1994, art. 30, VI e art. 31, IV), e não 

públicas, ainda que sob controle do Poder Judiciário, no limite dos encargos de 

fiscalização, como se verá adiante. 

Nesse novo modelo, inclusive, não há que se falar sequer em delegação 

operada pelo Poder Judiciário, a despeito do que pretendera o legislador na redação 

originalmente proposta para o art. 2° da Lei n. 8.935/1994, objeto de veto expresso. 

E, nos termos do art. 236 da CF, nenhum obstáculo se impõe à previsão 

legislativa federal de que a atividade registrai passaria a ser desempenhada com o 

apoio de um ente privado de colaboração; especialmente quando considerada a 

opção constitucional firme, no sentido de assegurar que o exercício da referida 

10 Verifica-se, neste sentir, que a Lei n. 8.935/1994 findou por responsabilizar 
pessoalmente os notários e registradores - e não o Estado - pelos danos causados a terceiros (art. 
22). Não é diversa norma consignada no art. 9°, § 15, VII, do Decreto o. 3.048/1999, verbis: "Art. 
9° São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas: ( ... ) V - como 
contribuinte individual: ( ... ) 1) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica 
de natureza urbana, com fins lucrativos ou não; ( ... ) § 15. Enquadram-se nas situações previstas 
nas alíneas 'T' e "l" do inciso V do caput, entre outros: ( ... ) VII - o notário ou tabelião e o oficial 
de registros ou registrador, titular de cartório, que detêm a delegação do exercício da atividade 
notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de 
novembro de 1994;" 

11 Trava-se de funcionários públicos outrora vinculados ao que se denominava "foro 
extrajudicial", na condição de serventuários da justiça, cujos direitos e deveres viam-se no Código 
de Organização Judiciária de cada Estado. 
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atividade também se circunscreveria a regime jurídico de direito privado e às 

liberdades a ele inerentes. 

Da Lei n. 8.935/1994 resta claro que os serviços de registro possuem típica 

forma de organização técnica e administrativa destinada a garantir a publicidade, 

a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos (art. 1 º). Isto porque 

os registradores imobiliários efetuam verdadeiro controle da legalidade e da 

validade dos atos e fatos jurídicos com os quais se deparam (Código Civil de 2002, 

art. 215, § 1 º, V), como procedimentos de prova, na forma do art. 1 º da Lei n. 

6.015/1973, dos arts. 215,216 e 217 do Código Civil de 2002, ou do próprio art. 

19, II, da CF. 

Não se olvide, adicionalmente, da função historiográfica das atividades 

desempenhadas pelos registradores que, ao documentarem o dia-a-dia da 

sociedade brasileira, constroem verdadeiro arquivo acerca da evolução dos usos e 

costumes sociais e econômicos no País. 12 Deste inegável cariz histórico advêm, 

precisamente, o vocábulo cartório. 13

Por certo, a atividade registra! imobiliária constitui importante mecanismo 

de segurança jurídica, o qual finda por condicionar a eficácia, para o Direito, de 

uma variedade de atos e fatos jurídicos, para além de conferir-lhes presunção de 

veracidade e correção, servindo, inclusive, à prevenção de litígios. Deve, pois, ter 

o seu exercício otimizado, para o que concorrem, inegavelmente, soluções

tecnológicas. Daí a louvável iniciativa do legislador, ao instituir o Operador

Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR.

12 Sobre as serventias notariais e registrais como fontes geradoras de história, de recursos
e de empregos: SANT' ANNA, Gilson Carlos. O atual regime jurídico dos serviços notariais e de 
registro. São Paulo, Revista de Direito Imobiliário, vol. 67, p. 70- 82, Jul/Dez, 2009. 

13 Nas lições de Sérgio Jacomino: "A conhecida palavra portuguesa finca raízes em boa 
fonte latina. Na Idade Média, os importantes documentos notariais, alguns apógrafos, outros 
originais, eram conglomerados em coleções denominadas cartulários - donde cartários, do baixo 
latim chartulatium, de chartula, que vem de nos dar a belíssima cartório. De pequenas coleções 

depositadas em igrejas, mitras, mosteiros, arquivos reais etc., muitas vezes em pequenos arquivos 
ou escritórios, a palavra sofre mutações e chega, em plena maturidade, à complexa instituição 
encarregada do registro público, garantindo a publicidade, eficácia, autenticidade, segurança dos 
atos e negócios jurídicos." Cf. JACOMINO, Sérgio. Vésperas do notariado brasileiro. Um passeio 

histórico às fontes medievais. São Paulo, Revista de Direito Imobiliário, vol. 53, p. 184 - 231, 
Jul/Dez, 2002. Em revisão do artigo, motivada por acurado estudo histórico, o autor findou por 
considerar a palavra cartório como sendo de origem greco-latina. Cf. JACOMINO, Sérgio. A bela 
palavra cartório. Disponível em: https://cartorios.org/2015/04/24/a-bela-palavra-cartorio/. 
Acesso em 12 de dezembro de 2017. 

Avenida Angélica, 2.346, 11 ° andar, Cj. 111, Higienópolis, São Paulo, SP, CEP 01228-001 

Tel./Fax +55 11 3122-2100 - E-mail: htt@helenotorres.com.br 

12 - 43 

Num. 2337966 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: SERGIO JACOMINO - 30/01/2018 16:09:14
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18013016091426100000002244578
Número do documento: 18013016091426100000002244578



HELENO TAVEIRA TORRES 

Professor Titular de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributdrio da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP 

ADVOGADO 

O art. 41 da Lei n. 8.935/1994 já bem assentava que "incumbe aos notários 

e aos oficiais de registro praticar, independentemente de autorização, todos os 

atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços, podendo, 

ainda, adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico e outros meios 

de reprodução". E esta demanda por eficiência resta ainda mais clara no art. 42 do 

mencionado diploma, segundo o qual "os papéis referentes aos serviços dos 

notários e dos oficiais de registro serão arquivados mediante utilização de 

processos que facilitem as buscas". 

Neste sentir, merecem relevo os deveres de conservação, a cargo dos 

registradores, expressamente positivados nos arts. 22 a 27 da Lei n. 6.015/1973 

que, igualmente consagram a necessidade de adoção de processos racionais que 

facilitem buscas (art. 25). 

Deveras, a instituição de um banco de dados registrai imobiliário, com 

dimensões nacionais, evidencia-se fundamental para o exercício otimizado da 

atividade registrai no País. 

O parágrafo único do art. 17 da Lei n. 6.015/1973, com redação dada pela 

Lei n. l 1.977 /2009, bem dispunha sobre a possibilidade do acesso ou envio de 

informações aos registros públicos, por meio da rede mundial de computadores 

(internet), bastando que sejam assinados com uso de certificado digital, compatível 

com os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP. 

E a Lei n. 11.977 /2009 também impôs que os serviços de registros públicos 

de que trata a Lei n. 6.015/1973 instituíssem sistema de registro eletrônico (art. 

3 7), mediante uso de documentos que atendessem aos requisitos da Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira - ICP e à arquitetura e-PING (Padrões de 

Interoperabilidade de Governo Eletrônico) (art. 38), fixando prazo de cinco anos, 

a contar de sua publicação, para que os atos registrais praticados a partir da 

vigência da aludida Lei n. 6.015/1973 fossem inseridos no mencionado banco de 

dados informatizado (art. 39). 

Escoado o referido prazo sem que as soluções tecnológicas legalmente 

exigidas se afigurassem reais, bem previu a Medida Provisória n. 759/2016, como 

forma de impulsionar os esforços do Governo Federal tencionando conferir 

eficiência à regularização fundiária de imóveis urbanos, a criação do Sistema de 

Registro de Imóveis Eletrônico - SREI, o qual seria operado por um ente privado, 

à simetria do modelo constitucionalmente moldado para o exercício da atividade 

registrai no País. 
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Tamanhas as proporções da questão fundiária brasileira, esta somente 

poderia ser enfrentada com o auxílio de soluções tecnológicas. Não é por outra 

razão que o art. 54 da citada Medida Provisória (atualmente, art. 76, § 1 ° da Lei n. 

13.465/2017), dando concretude aos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977/2009, 

consignava que os procedimentos administrativos e os atos de registro decorrentes 

da Reurb serão feitos preferencialmente por meio eletrônico. 

Assim, o Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico 

- ONR, organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

foi mantido pelo mencionado art. 76 da Lei n. 13.465/2017, abaixo transcrito:

Lei n. 13.465/2017, "Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI) será implementado e operado, em âmbito nacional, 

pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (ONR). 

( .. ) § 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos. 

( .. ) § 4° Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 

Nacional de Justiça exercer a função de agente regulador do ONR e 

zelar pelo cumprimento de seu estatuto. 

§ 5 ° As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do 

Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 

§ 6° Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao 

Poder Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério 

Público, aos entes públicos previstos nos regimentos de custas e 

emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos 

encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária e 

recuperação de ativos. 

§ 7º A administração pública federal acessará as informações 

do SREI por meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações 

Territoriais (Sinter ), na forma de regulamento. " 

A criação do mencionado ente jurídico traduz opção legítima do Poder 

Legislativo da União, a promover a cooperação entre uma entidade de direito 

privado de caráter nacional e o Poder Público, com vistas à realização otimizada 

das funções de segurança jurídica que competem aos registradores imobiliários. 
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E a forma privada adotada para o ONR, por opção legislativa, como se verá 

adiante, objetiva conferir-lhe maior eficiência, além de melhor interoperabilidade 

e interatividade entre a esfera extrajudicial, em que se situam os registradores 

imobiliários, e o Poder Judiciário. 14

Na ausência de dúvidas quanto a sua existência, no ordenamento jurídico, 

deve o comando do aludido § 4° do art. 76 da Lei n. 13.465/2017 ser adimplido, 

sob pena de omissão inconstitucional e ilegal (CF, art. 3 7 e art. 236, § 1 º), pela 

Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, a quem 

compete regulá-lo e fiscalizar-lhe as ações, mediante exame do estrito 

cumprimento de seu estatuto. 

Neste particular, relembre-se que o constituinte de 1988, ao instituir o 

subsistema jurídico registrai e notarial, findou por subordinar o Poder Judiciário, 

nesta seara, à intermediação do Poder Legislativo, quer no que assiste à definição 

das atividades de registro e ao modo de seu exercício ( em regime privado), quer 

no que respeita aos limites de fiscalização destas (CF, art. 236, § 1°). 

1.1. Delegação de funções públicas a entes privados de colaboração 

estatal - Natureza jurídica do ONR 

O Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico -

ONR, organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cuja 

existência restou garantida nos moldes do art. 7 6 da Lei n. 13.465/2017, constitui 

ente de colaboração com a classe dos registradores imobiliários brasileiros, 

devidamente reconhecido pelo Estado. Por via legislativa, precisamente, recebeu 

a outorga de importante atribuição que lhe permitirá atuar em conjunto com a 

mencionada classe, bem assim com o Poder Público (Lei n. 13.465/2017, art. 7 6, 

§§ 6° e 7°), a saber: implementar e operar, em âmbito nacional, o Sistema de 

Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. 

14 Nas palavras de Tiago Scherer: "O intercâmbio eletrônico de atos processuais e de 
registro por via eletrônica instantânea permitirá uma interatividade entre as searas judicial e 
extrajudicial, e contribuirá para a realização das suas atividades-fim, bem como proporcionará 
melhores resultados em tais funções estatais, consistindo em passo rumo à efetivação 
dos direitos, da segurança jurídica e da Justiça". (SCHERER, Tiago. Função jurisdicional e 
atividade registrai: da independência à mútua colaboração. São Paulo, Revista de Direito 
Imobiliário, vol. 72/2012, p. 379 - 420, Jan/Jun, 2012) 
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O caso é de verdadeira atividade administrativa confiada a um ente privado, 

revestido de estatalidade. E isto nada tem de extravagante. 

Com efeito, os novos papeis desempenhados pelo Estado Democrático de 

Direito deram espaço a uma série de estruturas jurídicas não propriamente estatais 

e descentralizadas, as quais passaram a receber as mais diversas classificações e 

enquadramentos, sendo possível agrupá-las sob a denominação genérica de 

entidades paraestatais, aptas a atuar, no País, com liberdades próprias da iniciativa 

privada. Tudo para que fosse garantida maior eficiência, a exemplo do que 

pretendeu o legislador da União, ao cunhar o ONR, a partir de regime jurídico 

simétrico àquele considerado, pelo Constituinte, ao balizar o exercício da atividade 

registrai no País. 

No cenário de mudanças ora descortinado, fruto das complexidades da 

contemporaneidade, a impor novos desafios aos Estados, identificam-se, 

ilustrativamente, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as 

autarquias, as fundações públicas, apara além de uma multiplicidade de agentes 

privados que compõem o terceiro setor e desempenham atividades outrora 

exclusivas da Administração Pública. Eis o caso das associações, das organizações 

sociais, das organizações da sociedade civil de interesse público, dos serviços 

sociais autônomos, dentre outras formas híbridas que transitam entre o tradicional 

regime administrativo e o direito privado, direcionadas à realização do interesse 

público, a exemplo do próprio ONR, com existência garantida por lei. 

A divisão da estrutura organizativa do Estado em Administração Pública 

Direta, formada pelos órgãos que integram os entes da federação brasileira 

(CC/2002, art. 41), e Administração Pública Indireta, composta por pessoas 

jurídicas constituídas pelo Estado, a contemplar autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações públicas, anteriormente referidas, 

encontra-se presente, no ordenamento jurídico pátrio, desde a edição do Decreto

Lei n. 200/1967. 

A contemporaneidade, todavia, abriu espaço para as entidades 

paraestatais. 15 Estas não são permissionárias ou concessionárias de serviços 

15 Na difundida conceituação de Hely Lopes Meirelles: "O étimo da palavra paraestatal 
está indicando que se trata de ente disposto paralelamente ao Estado, ao lado do Estado, para 
executar cometimentos de interesse do Estado, mas não privativos do Estado. Enquanto as 
autarquias devem realizar atividades públicas típicas, as entidades paraestatais prestam-se a 
executar as atividades públicas atípicas, impróprias para o Poder Público, mas de utilidade 
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públicos, na forma do art. 17 5 da CF. Também, não integram, sob uma perspectiva 

jurídico-formal, o aparato estatal propriamente dito. Desenvolvem, contudo, 

atividades de interesse público e, inclusive, podem ser destinatárias de 

financiamento público, ante os escopos institucionais específicos a que se voltam. 

Estas entidades paraestatais são instituídas por via legislativa, da qual 

extraem sua estatalidade, e colaboram com o Estado, orientando-se ao efetivo 

desempenho de atividades caras à realização do interesse público. 

Isto fica claro, no caso do ONR, voltado à relevante função de implementar 

e gerir o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis-SREI, importante ferramenta 

de segurança jurídica, à medida que padronizará e consolidará informações, no 

âmbito nacional, acerca da atividade registral brasileira, no interesse da classe dos 

registradores imobiliários, do Poder Público e, bem assim, de todos os usuários 

dos serviços cartoriais no País. Não é por outra razão, por exemplo, que o 

legislador se ocupou em direcionar o SREI aos esforços de regularização fundiária 

de imóveis urbanos (Lei n. 13.465/2017, art. 7 6, § 1 º), em uma tentativa de 

conferir-lhes maior eficiência. 

Este ente jurídico, a ser instituído mediante iniciativa e regulação da 

Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (Lei n. 

13.465/2017, art. 7 6, § 4 º), deverá desenvolver comandos de ordem técnica 

(normalização), orientados à implementação e à gestão do SREI. Isto para que 

sejam atendidos de maneira otimizada os interesses da classe dos registradores 

imobiliários, no sentido de padronização de seus procedimentos de registro e 

bancos de dados, com realização do interesse público ao qual devem servir. 16

pública, de interesse da coletividade, e, por isso, fomentadas pelo Estado, que autoriza a criação 
de pessoas jurídicas com personalidade privada para a realização de tais atividades com apoio 
oficial. O paraestatal não é o estatal, nem é o particular,· é o meio-termo entre o público e o 
privado. Justapõe-se ao Estado sem o integrar como o autárquico, ou alhear-se como o 
particular. Tem personalidade privada, mas realiza atividade de interesse público, e, por isso, os 
atos de seus dirigentes, revestindo certa autoridade e gerindo o patrimônio público, expõem-se a 
determinados controles administrativos e sujeitam-se a mandado de segurança e ação popular". 
Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. A licitação nas entidades paraestatais. ln: MEIRELLES, Hely 
Lopes. Estudos de Direito Público III. São Paulo: RT, 1981, p. 13. 

16 Estas três funções são típicas de Agências Reguladoras. Cf. PINTO, Bilac. 
Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública. Atualização de Alexandre Santos de 
Aragão. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 225. 

Avenida Angélica, 2.346, 11° andar, Cj. 111, Higienópolis, São Paulo, SP, CEP 01228-001 

Tel./Fax +55 11 3122-2100 - E-mail: htt@helenocorres.com.br 

17 - 43 

Num. 2337966 - Pág. 17Assinado eletronicamente por: SERGIO JACOMINO - 30/01/2018 16:09:14
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18013016091426100000002244578
Número do documento: 18013016091426100000002244578



HELENO TAVEIRA TORRES 

Professor Titular de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo • USP 

ADVOGADO 

Funcionará, destarte, o ONR como uma "autoridade independente", 17 que 

assume forma de direito privado, a fim de que seja neutralizada a interferência do 

Poder Executivo e mesmo do Poder Judiciário sobre a sua específica atuação 

institucional; o que se reforça, inclusive, caso venha a lhe ser assegurada 

autonomia financeira. 

Deve, assim, o ONR ser compreendido como um ente especializado de 

colaboração com a classe dos registradores imobiliários, o Poder Público e a 

sociedade brasileira, dotado de competência para dispor sobre assuntos de ordem 

técnica, relacionados à implementação e gestão do SREI, conforme delimitado, 

pelo legislador da União, quando da edição do caput do art. 76 da Lei n. 

13.465/2017. 

Deveras, a criação do ONR, mediante opção legislativa expressa, em 

continuação ao processo de privatização de funções públicas, relativamente ao 

exercício da atividade registrai, iniciado pelo constituinte de 1988, afigura-se como 

solução de govemança técnica para os cartórios brasileiros, orientada a reduzir 

custos de transação e garantir segurança jurídica às atividades dos registradores 

imobiliários e aos beneficiários públicos ou privados destas atividades. 

Ora, o ordenamento não pode gerar extemalidades incongruentes para a 

atuação das organizações, como exigir medidas excessivas, complexas ou onerosas 

para reconhecer direitos, quando a dinâmica dos negócios recomenda, exatamente, 

a redução de custos de transação, como bem percebido por Ronald Coase, a 

permitir a atuação dos atores econômicos no mercado de forma eficiente, 

organizada e estável. 

Neste particular, os estudos de Law and Economics têm evidenciado que as 

normas jurídicas são preços (i) e que o Direito deve ser aplicado sob a perspectiva 

da eficiência (ii). 18 O primeiro aspecto é revelador das repercussões da lei na vida 

17 Na lição de Andrés Betancor Rodríguez: "Las autoridades independientes son entes de 
derecho publico dotados de un estatuto jurídico que pretende garantizar cierto grado de 
independencia dei gobierno y de la administración dei Estado. Con tal finalidad, su personal 
directivo no puede ser removido discrecionalmente, ni puede estar sometido a órdenes o 

instruciones dei gobierno. En virtud de la segunda, son entes nacidos independientes para 
neutralizar la gestión que desarollan." (Administraciones independientes. Madrid: Tecnos, 1994, 

p. 25)
18 Cf. COASE, R. H. The Nature of the Firrn. Economica. V. 4. London: London School of 

Economics and Political Science, 1937, pp. 386-405. Ver ainda, mesmo que com outros fundamentos: 
COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Derecho y Econom[a. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. 
POSNER, E. A. Law and Social Norms. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. 
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dos negócios que, em princípio, deveria ser neutra ou produzir o menor impacto 

possível; e o segundo, de que a aplicação do Direito não pode gerar custos de 

transação adicionais, como aqueles decorrentes de leis desatualizadas, 

descompassadas com a realidade, insuficientes, lacunosas, ambíguas ou mesmo 

intencionalmente estimuladoras do surgimento de conflitos. 

O Teorema de Coase sintetiza essa compreensão, ao afirmar, aqm 

resumidamente, que quando os direitos de propriedade são determinados 

adequadamente na lei e os custos de transação são nulos ou mínimos, qualquer 

extemalidade não será motivo para afastar o acordo de interesses, e os afetados 

buscarão um processo eficiente de solução dos conflitos decorrentes. 

Mutatis mutandis, esta teoria aplica-se à perfeição para o caso do ONR, em 

suas relações com a Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça, assim como com os registradores imobiliários e usuários dos serviços que 

estes prestam. 

A atividade registrai imobiliária não pode ser desvinculada da economia. 

Como na economia as pessoas interagem com o propósito de circular ou imobilizar 

riquezas, reclama-se elevada e crescente segurança jurídica, a exigir a atuação de 

órgãos que se prestem como centros de eficiência; no caso do ONR, centros de 

eficiência a ser alcançada por soluções tecnológicas. 

Como diz Jorge de Abreu, "as estruturas e processos economzco são 

enquadrados por dados jurídico-normativos" 19• Por esse motivo, requer-se a força 

normativa do Direito para conferir às múltiplas relações decorrentes da inserção 

de entidades, como o ONR, no mercado, um elevado grau de previsibilidade de 

condutas e segurança jurídica. Tudo a remover custos de transação e reduzir os 

preços dos serviços para os usuários, com melhoria na prestação destes serviços, 

bem assim na atuação dos órgãos envolvidos. 

A aproximação, ao serviço público, das atividades desempenhadas por 

entidades paraestatais lato sensu repousa na comunhão de objetivos e finalidades, 

a serem alcançados em ambos os casos; a distinção, na menor subordinação destas 

às estruturas hierarquizadas da Administração Pública. 

19 ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Da empresarialidade - as empresas no direito. Lisboa: 

Almedina, 1999, p. 16; Cf. KRAUSE MURGUIONDO, Gustavo A. Régimen impositivo de las 
reorganizaciones empresariales. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2005, p. 335. 
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Isto lhes garante, como tem sido repisado, autonomia técnica, no 

desempenho de suas finalidades institucionais, o que resta claro, no caso do ONR, 

quando reconhecida, pelo próprio legislador, a importância do SREI nos esforços 

governamentais voltados à regularização fundiária de imóveis urbanos no País (Lei 

n. 13.465/2017, art. 7 6, § 1 º).

No caso brasileiro, a opção constitucional pelo exerc1c10 privado dos 

registradores imobiliários, no desempenho de atividades de interesse público, 

buscou reduzir a interferência do Estado (art. 236, da CF), por ingerência não só 

do Poder Executivo, mas do Poder Judiciário e do CNJ (art. 236, § 1 º da CF). 

Neste particular, à luz do texto constitucional em vigor, o ONR pode ter sua 

estrutura, escopos institucionais e modo de funcionamento orientados ao interesse 

público, desde que suas atividades não coincidam com aqueles conferidas, pelo 

constituinte, ao Poder Judiciário, a quem foi reservada competência fiscalizatória 

das atividades registrais no País. 

Trata-se de baliza que bem foi respeitada, pelo legislador, no§ 4° do art. 76 

da Lei n. 13.465/2017, ao atribuir à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 

Nacional de Justiça a função de zelar pelo cumprimento do estatuto do ONR, de 

onde se extrai a pauta de validade da atuação institucional deste ente paraestatal. 

Por simetria constitucional, ressaltou-se o acerto da opção legislativa ao 

atribuir forma de direito privado, não fundacional e sem fins lucrativos, ao ONR, 

considerando-se tanto as dificuldades de destinação de patrimônio privado para 

fins de sua constituição e os riscos de captura de sua atuação institucional por 

interesses econômicos, com a menor interferência do Poder Executivo e do Poder 

Judiciário sobre este ente que, expressamente, não integra formalmente as estrutura 

das Administração Pública brasileira. 

Deveras, está-se diante de verdadeiro ente de colaboração, de um ente 

intermediário, como definido por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, verbis: 

"As entidades intermediárias, perdendo algumas de suas 

características herdadas da antiga teoria dos corpos intermediários, 

tal como a via Montesquieu, tiveram sua origem na concepção 

pluralista da sociedade e, recentemente, com a expansão dos 

integrantes metaindividuais, encontram campo fértil para sua 

multiplicação. A expressão abrange tanto as criadas pela sociedade 

para cuidar de problemas derivados desses interesses coletivos e 
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difusos, quanto as criadas pelo Estado para atuar, por delegação, 

mais proximamente das comunidades diretamente interessadas".2º 

Por conseguinte, a instituição, por lei, de entidade que tenha por escopo 
promover, em caráter subsidiário à atuação do Poder Público, o compartilhamento 

nacional de dados acerca dos registros imobiliários, assim como a formulação 

padronizada de normas técnicas, a serem aplicadas pelos registradores de imóveis 
de todo o País, que não tenham relação direta com as que servem de objeto à 

fiscalização do Poder Judiciário (art. 236, § 1 º, da CF e art. 30, XIV, da Lei n. 

8.935/1994) ou do CNJ (art. 103-B, § 4º, III, da CF e art. 76, § 1° da Lei n. 

13.465/2017), reforçam a urgência e importância de um ente com essas 

características. 

Cumpre esclarecer, com vistas a dirimir dúvidas acerca da higidez jurídica 
da opção do legislador federal, que o ONR, enquanto ente paraestatal de 
colaboração, (i) não se presta a usurpar competências regulamentares do Poder 

Judiciário, porquanto autorizadas legislativamente (art. 30, XIV, da Lei n. 
8.935/1994), bem assim (ii) não irá se sobrepor, como órgão centralizador da 

atividade registrai brasileira, na prática dos atos que devem permanecer sob a 
guarida de cada uma das serventias existentes no País. 

Por certo, os oficiais de registro deverão permanecer adimplentes do dever 
legal de manutenção em segurança, permanentemente, dos livros e documentos 

que lhes são confiados, ademais de responderem pela ordem e conservação destes, 

conforme assentado no art. 24 da Lei n. 6.015/1973. 

Ademais, deverão os oficiais de registro, cada um em sua circunscrição, 
continuar a promover os atos que institucionalmente lhes competem, a exemplo 
daqueles previstos nos arts. 4°, 12, 30, I, e 46, todos da Lei n. 8.935/1994, cobrando 

para tanto os emolumentos a que fazemjus (art. 28). Neste sentir, bem se verifica 

que a atuação do ONR em nada comprometerá os orçamentos dos Tribunais. 

Sustentar entendimento diverso incorreria no equívoco de pretender que o 

CNJ, ao regulamentar o mencionado ente paraestatal, pudesse contrapor normas 
fixadas em lei, com subversão ao axioma da hierarquia necessário à organização 
do ordenamento jurídico brasileiro como sistema. 

20 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Mutações do Direito Administrativo. 3. ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 2007, p. 205. Cf: SOUTO, Marcos Juruena Villela. "Outras entidades 
públicas" e os serviços sociais autônomos. Revista de Direito do Estado. Rio de Janeiro, n. 1, p. 
142,janeiro/março, 2006. 
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O ONR deve galgar a condição de ente de colaboração orientado a 

promover melhor interoperabilidade entre as unidades de registro do País, 

conectando-as a partir de avançadas soluções tecnológicas de webservice, em 

atenção à moralidade e à eficiência que devem pautar a prestação de serviços 

públicos; especialmente quando o exercício destes restou constitucionalmente 

confiado a regime de direito privado. 

A ferramenta de aperfeiçoamento tecnológico das serventias de registro 

imobiliário brasileiras virá no interesse de toda a classe dos registradores e dos 

usuários destes serviços, cujos escopos institucionais restam claramente 

delimitados, como fica bem evidenciado a partir das informações técnicas que nos 

foram trazidas pelo Consulente21
, a saber: 

• fornecer diretrizes gerais, de cunho técnico, orientadas à informatização e

modernização das unidades de registro imobiliários no País;

• proporcionar, por via tecnológica, a universalização do acesso ao sistema

registrai brasileiro, à medida que irá prever canal único de contato para fins

de solicitação eletrônica de serviços a qualquer cartório do Brasil, a serem

desempenhados por aqueles dotados de competência sobre a matéria objeto

do pleito;

• padronizar a manutenção de dados eletrônicos e o intercâmbio destes entre

serventias;

• funcionar como repositório confiável de documentos de inquestionável

autenticidade;

• compilar dados estatísticos, a serem sempre armazenados e manuseados

com respeito às garantias constitucionais de inviolabilidade da intimidade e

da privacidade (CF, art. 5°, X).

Com efeito, o status jurídico peculiar conferido ao ONR justifica-se,

precisamente, a partir de seus importantes escopos de atuação institucional, dadas 

as atividades de interesse público a que se volta, pela maior segurança jurídica ao 

21 A título de exemplo, cita-se o Documento "SREI - Sistema de Registro Eletrônico 
Imobiliário -Parte 1 - Introdução ao Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário", formulado por 
cientistas do LSITEC - LABORA TÓRIO DE SISTEMAS INTEGRÁ VEIS TECNOLÓGICO, 
associado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
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trato cartorial do País, modernizado e eletrônico, mediante implementação e gestão 

do SREI, de um lado, e as demandas por eficiência em sua atuação, de outro. 

Fosse o ONR um serviço público, criado por lei e com personalidade 

jurídica autônoma, ao fim e ao cabo, restaria associado a uma autarquia, na forma 

do art. 5°, I, do Decreto-Lei n. 200/1967 e do art. 37, XIX, da CF. 

E isto traz consequências jurídicas que não devem ser olvidadas, a exemplo 

de questionamentos sobre (i) a contratação de funcionários, mediante concurso 

público, sendo vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções 

públicas (art. 37, II e XVI, da CF), (ii) da integração de seu orçamento ao 

orçamento geral da União, com todas as constrições que este pode sofrer (art. 165, 

§5º, I da CF), e (iii) do respeito à Lei n. 8.666/1993, como se se infere a partir do 

parágrafo único de seu art. 1 ° (licitações e contratos), dentre outras. 

A forma privada, por razões de eficiência, cai-lhe muito bem. 

Nos termos do art. 44 do Código Civil de 2002, são pessoas jurídicas de 

direito privado (i) as associações, (ii) as sociedades, (iii) as fundações, (iv) as 

organizações religiosas, (v) os partidos políticos e (vi) as empresas individuais de 

responsabilidade limitada. Esta enunciação, é bem verdade, poderia ensejar 

questionamentos, aos intérpretes normativos mais apressados, acerca de seu 

caráter exauriente. 

Referido dispositivo, no entanto, consigna rol em numerus apertus, 

puramente ilustrativo. Não é diverso o Enunciado n. 144, cunhado no âmbito da 

III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal 

de Justiça, ocorrida em 2005, segundo o qual: "a relação das pessoas jurídicas de 

direito privado, estabelecida no art. 44, incisos I a V, do Código Civil, não é

exaustiva". 

Vale perceber que nenhum obstáculo se imporia à criação do ONR por lei 

federal, de igual hierarquia, quando comparadas suas normas com as do Código 

Civil de 2002, o qual ostenta status de lei ordinária. Neste sentir, afirma-se que, 

para fins de criação de novas espécies de pessoas jurídicas de direito privado, é 

plena a competência legislativa da União, privativa para o trato de questões de 

Direito Civil, por força do que dispõe o art. 22, 1, da CF. 

Por certo, respeitadas as cláusulas gerais do Direito Civil brasileiro, 

qualquer pessoa jurídica de direito privado atípica deverá agir conforme a função 

social dos contratos (CC/2002, art. 421). 
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Esta é, precisamente, a hipótese do ONR, organizado sob forma de Direito 

Privado que também não se amolda, como visto, às formas do Decreto-Lei n. 

200/1967. A atípicidade e o hibridismo público-privado que o marcam associam

se à condição de "entidades privadas de colaboração administrativa", na feliz 

expressão cunhada por Diogo de Figueiredo Moreira Neto.22

Com personalidade jurídica de direito privado, o ONR não se apresenta, 

validamente, como uma associação, nos termos do inciso I, do aludido art. 44, do 

Código Civil de 2002. Isto porque as associações são pessoas jurídicas de direito 

privado23
, nas quais se destaca a característica da união idealista de pessoas (fisicas 

ou jurídicas), voltadas ao bem comum, em oposição à finalidade lucrativa que é 

regra entre as sociedades. Constituem-se as associações pela reunião de pessoas 

que decidem conjugar, com ares de perenidade, esforços e conhecimentos, 

despidas do intuito de repartição de lucros.24 Ademais, sói inexistir, entre os 

associados, direitos e obrigações recíprocos. 

E este idealismo associativo, presente no art. 53 do Código Civil de 2002, 

não se coaduna com as funções de regulação técnica do ONR, cuja adesão por 

registradores imobiliários, na forma do § 5° do art. 76 da Lei n. 13.465/2017, 

ostenta verdadeira compulsoriedade para fins do regular exercício das atividades a 

que se dedicam. Confira-se: 

Lei n. 13.465/2017, "Art. 76. ( ... ) § 5º As unidades do serviço de 

registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o 

SREI e ficam vinculadas ao ONR." 

A instituição e o funcionamento do ONR, marcados por intermediação 

legislativa e judicial (pelo CNJ, na forma do § 4° do 76 da Lei n. 13.465/2017), 

conflitaria frontalmente com os incisos XVIII e XX do art. 5° da Constituição 

Federal de 1988, abaixo transcritos: 

CF/88, "Art. 5� Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

22 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Mutações do Direito Administrativo. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2007, p. 129. 

23 Carecia o Código Civil de 1916 do conceito de associações civis. 

24 CC/2002, "Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se 
organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e 
obrigações recíprocos." 
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residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

( ... ) XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 

interferência estatal em seu funcionamento; 

( ... ) .XX- - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado;" 

O ONR, ao ser criado em lei, ao ter os termos de seu estatuto definidos pela 
Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, e não por 
instrumentos privados25

, assim como destituídos de fins lucrativos, como deixa 
claro o § 2° do 76 da Lei n. 13.465/201726, não se amolda à figura das sociedades 
(CC/2002, art. 44, 11)27

, de organizações religiosas, (CC/2002, art. 44, IV) de 
partidos políticos (CC/2002, art. 44, V) ou de empresas individuais de 
responsabilidade limitada (CC/2002, art. 44, VI). 

Por fim, consoante antecipado, soa juridicamente difícil a constituição do 
ONR como uma fundação, um "patrimônio personificado", por mais que os 
escopos institucionais deste ente pareçam se amoldar aos incisos VII e VIII do 
parágrafo único do art. 53 do Código Civil de 2002. É que este tipo dependeria de 
uma "dotação especial de bens livres", especificando-se os fins a que se destinam 

25 Na lição de Fábio Ulhoa Coelho: "A sociedade empresária é contratual se constituída
por um contrato entre os sócios; e é institucional se constituída por um ato de vontade não 
contratual. A diferença diz respeito à aplicação, ou não, do regime do direito contratual às 
relações entre sócios." (Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa. Vol. 2. 18ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 44). 

26 Na forma do arts. 981 do Código Civil de 2002: "Celebram contrato de sociedade as
pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de 
atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados." 

27 Nas palavras de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, comentando o art. 53 do Código 
Civil de 2002: "A diferença entre associações e sociedades ficou muito remarcada no novo 
Código, principalmente quando se coteja o presente artigo com o 981, que conceitua a sociedade. 
Vê-se claramente que, diferentemente desta, a associação não se forma por contrato, mas pela 
união de pessoas, sem direitos e obrigações recíprocos. A sociedade se forma por contrato 
plurilateral. A associação não é sociedade, nunca visa a lucro, nelas não se prevê partilha de 
resultados. Isso, porém, não impede as associações de atribuir a seus integrantes obrigações, 
mesmo de ordem pecuniária, para possibilitar a manutenção e desenvolvimento da entidade, bem 
assim a perquirição e conseguimento de seus fins." (DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. 
Comentário ao artigo 53. ln: ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza (coordenadores). Comentários 
ao Código Civil Brasileiro. Parte Geral. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 473 e 474) 
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e, eventualmente, a maneira de administrá-los, ou sejam de uma reunião de 

patrimônios dos registradores imobiliários aderentes ao referido, situados nos mais 

diversos municípios do País, como exige o caput do mencionado dispositivo; o que 

redundaria em grande complexidade gerencial, para além de representar a 

determinação, em lei, de captura de patrimônio privado, sem prévia indenização, 

ante a compulsoriedade da adesão a ONR (Lei n. 13.465/2017, art. 76, § 5°), com 

violação ao art. 5°, XXII, da CF. E não se olvide, ademais, nesta seara, da 

existência de inúmeras unidades de registro imobiliário deficitárias pelo País. 

A opção de afastar o ONR dos controles, exigências, hierarquia e 

interferências (politizadas) do Poder Executivo, que costumam acometer os entes 

integrantes da Administração Pública, em sentido formal, bem se amolda à forma 

de pessoa jurídica de direito privado atípica e sem fins lucrativos, situada fora do 

rol do aludido art. 44 do Código Civil de 2002, bem como das estruturas 

contempladas do art. 4° do Decreto-Lei n. 200/1967. 

Com natureza jurídica de direito privado, o ONR, insista-se, não se 

confundirá com uma autarquia, entidade formalmente integrante, como visto 

acima, da Administração Pública indireta brasileira. 

O caso é de uma entidade privada atípica, orientada a aperfeiçoar a atuação 

dos registradores imobiliários no País, com os quais irá prestar colaboração por 

meio de soluções tecnológicas, dotadas de cunho uniformizador; de entidade 

privada formalmente reconhecida por mecanismos do Estado, qual seja, a 

competente via legislativa, na forma dos arts. 22, XXV, e 236, § 1 º, da CF. 28

Assumindo a forma de uma pessoa jurídica de direito privado, o ONR 

figurará como um ente paraestatal, de colaboração com o Poder Público, o qual 

atuará paralelamente ao Estado na consecução de atividades de interesse público, 

e, nesta condição, poderá ser remunerado mediante receitas de origem tributária, 

consoante restará demonstrado. Tudo a fornecer, de modo otimizado, mais 

uniformidade e segurança aos atos e fatos privados, procedimentalmente 

reconhecidos pelos registradores imobiliários, de modo a conferir-lhes 

28 Em observação de Direito Comparado, meramente ilustrativa, vê-se que a espécie de 
entes privados, institucionalmente habilitados a desempenhar funções públicas, foi expressamente 
contemplada pela Constituição portuguesa em vigor que, em seu art. 267, visando "a evitar a 
burocratização, a aproximar os serviços das populações e a assegurar a participação dos 
interessados na sua gestão efectiva", reconhece a existência de "outras formas de representação 
democrática" e de "entidades privadas que exerçam poderes públicos", podendo a lei criar 
"entidades administrativas independentes". 
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autenticidade e força probatória plena; o que tanto contribui para fortalecer o 

cenário nacional de investimentos, beneficiado, sobremaneira, com a redução de 

custos de transação que poderá ser promovida pelo ONR, a partir de soluções 

tecnológicas ao SREI. 

Com efeito, entidades paraestatais, a exemplo do ONR, na condição de 

órgãos de colaboração com o Estado, podem ter a forma de autarquias, de agências 

ou mesmo de entes privados dotados de poderes regulatórios. Essa organização 

fica a depender de escolhas legislativas, salvo quando a Constituição antecipa sua 

natureza e regime jurídico. E, no caso brasileiro, a última forma de organização 

em tela restou consagrada no art. 7 6 da Lei n. 13.465/2017. 

1.2. Composição e funcionamento do ONR 

Com efeito, ao modelo de ordenação dos serviços de registro imobiliário no 

País, preconizado pelo art. 236 da CF, no curso da privatização do exercício das 

funções registrais, de natureza pública, afigura-se conveniente institucionalizá-las 

sob uma perspectiva de uniformidade técnica, mediante a criação, por lei federal, 

de um órgão técnico central, de representação nacional e com atuação territorial, 

em cada Estado-membro da Federação e no Distrito Federal, respeitando-se a 

territorialidade historicamente cara às funções públicas em apreço (Lei n. 

8.935/1994, art. 43), o qual se revele representativo das demandas da classe por 

soluções e procedimentos tecnológicos compatíveis com o SREI, em verdadeiro 

escopo de colaboração entre o setor privado e o Poder Público. 

Referido órgão técnico, como visto, poderia assumir a condição de entidade 

privada atípica, porquanto sem correspondente no art. 44 do CC/2002, orientada a 

aperfeiçoar a atuação dos registradores imobiliários no País, aos quais poderia 

prestar colaboração por meio de soluções tecnológicas, dotadas de cunho 

uniformizador. 

Está-se, pois, diante da criação legislativa de uma entidade privada, 

formalmente reconhecida por mecanismos do Estado, por força dos arts. 22, XXV, 

e 236, § 1 º, da CF, a qual deve ser regulada pela Corregedoria Nacional de Justiça 

do Conselho Nacional de Justiça, que não deve descurar de sua gestão por um 

órgão diretivo colegiado, com representatividade nacional da classe dos 

registradores imobiliários, composto por membros eleitos periodicamente para 

cargos em estrutura de poder escalonada, e nunca indicados pelo poder Público, 

aos quais sejam ofertadas garantias, de modo que possam atuar com autonomia 
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funcional, livres das pressões da presidência da instituição, e com votações 
democratizadas, e não centralizadas. 

Composição diversa, ao nosso ver, representaria indevida violação, por via 
regulamentar, à ratio do art. 37 da Lei 11.977 /2009. Por meio deste dispositivo, 
precisamente, o legislador atribuiu, diretamente "aos serviços de registos 
públicos", o dever de instituir o SREI. No mesmo sentido, a ratio do § 5° do art. 
7 6 da Lei 13.465/2017, segundo o qual dito SREI será integrado pelas "unidades 
do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal". 

Referida representatividade, em verdade, permite que o mencionado órgão 
colegiado promova a autorregulação da própria categoria, a partir de deliberações 
institucionais de representantes da classe dos registradores imobiliários, 
devidamente eleitos na forma do estatuto aprovado pelo CNJ. 

É o caso, como visto, de uma "autoridade independente", um ente 
especializado, apto a dispor sobre assuntos de ordem técnico-administrativa, 
assumindo, no entanto, forma de Direito Privado, a fim de que seja neutralizada a 
interferência (politizada) do Estado sobre a sua atuação institucional. 

E, para tanto, convém que as deliberações de classe, livres das pressões da 
presidência do ONR, provenham de votações democratizadas. Isto há de conferir 
legitimidade à subordinação dos registradores imobiliários brasileiros às 
determinações deste ente paraestatal. 

Conforme reconhece Pedro Gonçalves, a "existência de um 'momento 
voluntário' de submissão ao titular do poder normativo apresenta-se como uma 
implicação do fato de a origem da heteronomia da norma dever ainda ser 
autonomia e liberdade." Nisto reside a "exigência de democraticidade", fator 
constitutivo de sua legitimidade, do poder normativo - de ordem técnica, no caso 
do ONT - confiado a um ente privado, cujos comandos serão dotados de 
generalidade e abstração.29

Ademais, ter-se-ia autorregulação privada, de cunho tecnológico, pela 
própria classe, com inegáveis ganhos de eficiência, lastreada em uniformização, 
considerando-se que seria impossível pulverizar cada uma das deliberações 
técnicas do ONR à consulta prévia, por cada uma das unidades de registro de 
imóveis existentes no País. 

29 GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: 

Almedina, 2005, p. 697 e 698. 
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2. O RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL ENTRE O ONR E O
PODER JUDICIÁRIO: REQUISITOS DE COMPATIBILIZAÇÃO

As construções doutrinárias, nacionais30 e estrangeiras31
, ao seguirem

debatendo-se quanto à definição dos serviços públicos, não ofertaram ao conceito 

um porto seguro. 

Assim, entre subjetivistas, para quem serviço público é tudo o que vier 

efetuado diretamente pelo Estado, objetivistas, que buscam uma definição 

essencialista da noção de serviço público, pelo conteúdo, e aqueles de orientação 

formalista, segundo a qual o serviço público será sempre aquele prestado sob 

regime de direito público, em detrimento dos regimes de direito privado, ao fim e 

ao cabo, somam-se as maiores dúvidas e incertezas, mesmo que saibamos dos 

motivos que justificam suas diferenças e seus melhores propósitos, na maior 

seriedade de convicções. 

No caso brasileiro, ocupou-se o constituinte das modalidades de prestação 

dos serviços públicos e da seleção daqueles sujeitos habilitados a prestá-los. Há 

30 Para uma análise do conceito atual de serviço público, veja-se, por exemplo, no direito 
brasileiro: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, 8. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 327; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed., São 
Paulo: Atlas, 2004, p. 95-107; MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 7. ed., São 
Paulo: RT, 2003, p. 337-66; MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução, 2. ed., 
São Paulo: RT, 2003, p. 298; MEDAUAR, Odete. Nova crise do serviço público. ln: GRAU, Eros 
Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo da (Org.). Estudos de direito constitucional em homenagem a 
José Afonso da Silva. SP: Malheiros, 2003, p. 527-38; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
Curso de direito administrativo. 13. ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 597-683; TÁCITO, Caio. 
Temas de Direito Público. RJ: Renovar, 1997, V. II, p. 2036; AGUILLAR, Fernando Herren. 
Controle social de serviços públicos. São Paulo: Max Limonad, 1999, p.302. 

31 Sobre o conceito de serviços públicos em outras nações, veja-se, por exemplo:
CHAPUS, René. Droit administratifgénéral. 15. ed., Paris : Montchrestien, 2001; GAUDEMET, 
Yves. Traité de droit administratif. 16. ed., Paris : LGDJ, 2001; CHEVALLIER, Jacques. Le 
service public. Paris: PUF, 1987, p. 126; GUGLIELMI, Gilles J.; KOUBI, Genevieve. Droit du 
service public. Paris: Montchrestien, 2000, p. 581; BRACONNIER, Stéphane. Droit des services 
publics. Paris: PUF, 2003, p. 531; CHÉROT, Jean-Yves. Droit Public Économique. Paris: 
Economica, 2002, 712 p.; JEZE, Gaston. Les príncipes généraux du droit administratif. Paris : 
Dalloz, 2004, T. 2; LAUBADERE, André de. Direito público económico. Coimbra: Almedina, 
1985, p. 531.; GIANNINI, Massimo Severo. Diritto amministrativo. 3. ed., Milano: Giuffre, 
1993; CARTEI, Gian Franco. fl servizio universale. Milano: Giuffre, 2002, p. 389; 
BERLINGERIO, Gianna Elisa. Studi sul pubblico servizio. Milano: Giuffre, 2003, p. 447; 
SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. La teoria general dei derecho administrativo como sistema. 
Madrid: Marcial Pons, 2003, p. 475; GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. 
7. ed., Belo Horizonte: Dei Rey, 2003, V. IV.
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que se falar, então, em escolhas constitucionais, quanto à existência (i) de serviços 

que não podem ser prestados pelo poder público, (ii) de serviços que somente 

podem ser prestados pelo Poder Público e (iii) de serviços que facultativamente 

podem ser prestados pelo Poder Público, em prestação integrada entre Estado e 

particulares. Eis o que se infere, ilustrativamente, a partir dos incisos do art. 21 da 

Constituição federal de 1988: os seus incisos X, XXII e XXIII dispõem sobre 

serviços que somente podem ser prestados pelo Poder Público; os incisos XI e XII 

sobre serviços facultativamente prestados pelo Poder Público. Noutro giro, o art. 

236, ao tratar dos serviços notariais e de registro, apregoa regra segundo a qual 

estes não poderão ser exercidos pelo Poder Público, mas por pessoas físicas, em 

regime de direito privado, segundo os critérios ali estabelecidos. 

Nos casos de serviços públicos prestados por particulares, a exemplo da 

atuação colaborativa do ONR, faz-se presente o fenômeno da descentralização.32

Constitui este ente, portanto, verdadeira "pessoa descentralizadora", na feliz 

expressão cunhada por Celso Antônio Bandeira de Mello, a qual pode assumir a 

prestação do serviço em nome próprio - como ocorre com os cartórios de registros 

de imóveis - ou prestá-lo em nome do Estado. Esta definição encontra-se a cargo 

da regulação a ser promovida pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 

Nacional de Justiça, como deixou claro o legislador, ao editar o § 4º do art. 76 da 

Lei n. 13.465/2017. 

Nos termos acima, ao ONR, enquanto "pessoa descentralizadora", restaram 

transferidas, pelo próprio legislador, as atividades (públicas) de implementar e 

gerir o SREI, com consequente vinculação técnica das unidades de registro 

imobiliário brasileiras. Eis porque, como dito, referido ente possui personalidade 

de Direito e, assim, pode figurar como centro de imputação de obrigações.33

32 A Constituição é pródiga em técnicas jurídicas de descentralização administrativa. Ao 
lado daquelas consignadas no caput de seu art. 175 (concessão ou pennissão de serviços 

públicos), há que se destacar hipóteses específicas, a exemplo do que ocorre com os serviços 
notariais e registrais, de natureza não comercial, os quais têm apenas o seu exercício delegado a 
um particular, na condição de pessoa física (não de pessoa jurídica), por meio de concurso público 
(não de licitação ou contrato), a fim de que este possa atuar em regime de Direito Privado e com 
liberdade de exercício profissional nos tennos da lei (art. 5°, XIII, da CF), mas sob a fiscalização 
do Poder Judiciário (não do Poder Executivo). 

33 Por meio da descentralização da atuação do Estado, opera-se o "transpasse dos direitos, 
poderes, obrigações e deveres relativos a uma dada atividade ou, apenas, do exercício deles para 
uma outra pessoa." Por certo, esta atividade, ou seja, o objeto da descentralização, deverá ser algo 
inerente ao Poder Público, tomado como centro do processo de reestruturação estatal. Cf. 
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De se ver que, ao exercer as competências técnicas que lhe foram confiadas 

pelo legislador, o ONR, na condição de ente particular, prestará serviço público 

impróprio, para atender necessidades coletivas por soluções tecnológicas 

adequadas à eficiência nas atividades de registro imobiliário no País, a partir de 

provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, 

como fixado no aludido§ 4° do art. 76 da Lei n. 13.465/2017.34 

Tudo a confirmar que, na contemporaneidade, importa menos a forma, o 

modo pelo qual se dá o exercício de um dado serviço público, não mais 

necessariamente prestado, com exclusividade, pelo Estado, abrindo-se espaço para 

a implementação, por via jurídica, dos mais diversos arranjos institucionais de 

conjugação de esforços entre particulares e o Poder Público, com o fito de 

desempenhar atividades no interesse de toda a coletividade, ainda que em regime 

de direito privado, com maior liberdade de administração, auto-organização e 

autorregulação.35 Nas palavras de Pedro Gonçalves, o Estado parece perder o 

"monopólio do 'público"'.36

No âmbito das transferências de "atividades estatais de administração de 

interesses públicos" a entes privados, a contemporaneidade reservou à 

Administração Pública apenas, aquilo que exclusivamente lhe compete, a exemplo 

do uso da força.37

Como bem aduz Pedro Gonçalves: 

"Num de seus tópicos mais correntes e divulgados, a actual 

literatura do direito público apresenta-nos a satisfação dos 

interesses colectivos como uma empresa mista e partilhada, que 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Prestação de serviços públicos e administração indireta. 
2. ed. São Paulo: RT, 1983, p. 2 e 3.

34 Sobre os serviços públicos impróprios: BIELSA, Rafael. Compendio de Derecho 
Administrativo. 2. ed. Buenos Aires: Depalma, 1957, p. 116 e ss .. 

35 Na proposta de Gianna Elisa Berlingerio, o elemento unificador dos vários aspectos do 
conceito jurídico contemporâneo de serviço público é identificável no fim de satisfação das 
exigências da coletividade, ainda que a atuação do serviço seja "affidata ai privati". Cf. 
BERLINGERIO, Gianna Elisa. Studi sul pubblico servizio. Milão: Giuffre, 2003, p. 417. 

36 GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 142. 

37 Em semelhante sentido: NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Mutações do Direito
Administrativo. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 129 e 130. 
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envolve a interacção e a interdependência entre actores públicos e 

actores privados. Tal tópico faz-se acompanhar de uma semântica 

renovada que inclui fórmulas e conceitos-chave como os de 'partilha 

de responsabilidades', de 'parceria público-privada' ou de 

'administração mista '."38

A opção por um regime jurídico de direito público ( o regime 

administrativo39), de direito privado ou mesmo por um regime jurídico intercalar, 

híbrido, ao qual serão submetidos a Administração Pública e os particulares que 

em nome dela ou com ela conjugam esforços, fica a depender das escolhas feitas 

pelo constituinte e, na sequência, pelo legislador. Na lição de Maria Sylvia Zanella 

di Pietro, não pode a Administração Pública, ''por ato próprio, de natureza 

administrativa, optar por um regime jurídico não autorizado em lei; isto em 

decorrência da sua vinculação ao princípio da legalidade".4º 

Ao lado de atuações privadas puras, constata-se a existência de atuações 

privadas de interesse e utilidade públicos (partidos políticos, sindicatos, 
associações civis, entidades do terceiro setor e.g. ), as quais findam por receber, no 

mais das vezes, a atenção de regramentos estatais, em razão das utilidades coletivas 
a que se voltam com vistas à realização do "intérêt général". O cenário atual é de 

cooperação, mediante complexos e diversificados ajustes jurídicos orientados ao 

compartilhamento institucionalizado de tarefas. 

Dada a "capacidade privada para servir a objectivos públicos", destaca 

Pedro Gonçalves que o Estado se valeria, para tanto, de duas "estratégias 

fundamentais": a ''privatização de responsabilidades públicas" e a "activação de 

responsabilidades privadas. "41 As duas situações envolvem verdadeira 

redistribuição de funções entre Estado e Sociedade, inclusive, em âmbito de 

38 GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 139. 

39 Ao conjunto de prerrogativas e restrições a que está sujeita a Administração Pública e 
que não se encontram nas relações entre particulares, Maria Sylvia Zanella di Pietro dá o nome 
de "regime jurídico administrativo", o qual é verificado, apenas parcialmente, no caso dos 
serviços notariais e de registro. Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.

27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 63.

40 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas,
2014, p. 61. 

41 GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 14. 
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autorregulação privada, publicamente reconhecida e regulada (por lois-cadres 

estatais), como parece ser um dos objetivos almejados para o ONR, sob uma 

perspectiva puramente técnica, de implementação de soluções de procedimentos 

tecnológicos, associada à implementação e gestão do SREI, o que se entente por 

atividade de normalização. 

Alexandre Santos de Aragão bem chama atenção para a existência de 

regulação pública não-estatal. Por meio desta, entes privados, revestidos de 

estatalidade, a exemplo do ONR, assumem, nos respectivos âmbitos de 

competência legislativamente definidos, poderes de regulação, por delegação do 

Poder Público, que lhes empresta autoridade por reconhecimento na via legislativa, 

sem que se convertam em órgãos do Estado propriamente ditos.42

No caso do ONR, identifica-se opção legislativa por arranjo institucional 

que finda por materializar visivelmente movimento de government downsizing, em 

verdadeiro Public-Private-Mix43
, à medida que retira, do Estado, tarefas que, até 

muito recentemente, ficavam a depender de estruturas integrantes do Poder 

Judiciário. 

O caso é de processo de reestruturação estatal que culmina com 

despublicatio, por meio da qual, nas palavras de Pedro Gonçalves, o Estado "move 

public functions into private hands", em verdadeira privatização orgânica, 

marcada pela criação, pelo Estado, de entidade formalmente privada - o ONR -

orientada ao alcance de fins públicos, cabendo-lhe assumir, com autonomia, a 

direção ou a gestão das tarefas de que foi incumbida (implementar e gerir o SREL 

com vinculação das unidades de registro de imóveis). 

42 Enumera o autor quatro possibilidades de regulação lato sensu da economia: "(a) a
regulação estatal, feita pelas regras emitidas por órgãos próprios do Estado, mesmo que deles 
participem representantes de organismos intermediários da sociedade; (b) a regulação pública 
não-estatal, feita por entidades da própria sociedade, mas por delegação ou por incorporação de 
suas normas ao ordenamento jurídico estatal; (c) auto-regulação, levada a cabo autonomamente 
por instituições privadas, geralmente associativas (auto-regulação associativa), sem qualquer 
delegação ou chancela estatal; e (d) a desregulação, consistente na ausência de regulação 
institucionalizada, pública ou privada, ficando os agentes sujeitos apenas ao livre 
desenvolvimento do mercado." Cf. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a 

Evolução do Direito Administrativo Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 30 - 33. 
43 A expressão foi tomada, por empréstimo, da obra de Pedro Gonçalves que a utiliza para 

designar a execução cooperada de tarefas e responsabilidades públicas com tarefas e 
responsabilidades privadas. Cf. GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com Poderes 
Públicos. Coimbra: Almedina, 2005, p. 161. 
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No que concerne à atividade regulamentar, de ordem técnica, conferida por 
via legislativa ao ONR, reconhece-se que, se bem exercida, conferirá uniformidade 
e controle de qualidade à atuação dos registradores imobiliários por todo o País, 
com nítida redução de custos de transação e consequente realização do princípio 
da eficiência, como boa-administração, além de incrementar a segurança jurídica 
no trato cartorial. Deveras, a instituição de normas técnicas, com caráter vinculante 
para todos os registradores imobiliários, cuja atuação deve ser uniformizada e 
melhor regulada, assegura eficiência de procedimentos, agilidade, maior segurança 
jurídica dos atos, satisfação com o serviço pelos usuários e redução de custos. 

E a adesão, pelos registradores imobiliários, às normas técnicas expedidas 
pelo ONR, constitui o pressuposto de legitimidade para a eficácia da heteronomia 

destas normas, na condição de autorregulação privada pela própria classe. 

Não se trata, porém, de autorregulação pura, mas de uma forma de 
autorregulação controlada pelo Poder Legislativo e mesmo pelo Poder Judiciário, 
no que lhes compete. 

Ademais, das normas técnicas em foco, a implementação e gestão, pelo 
ONR, do SREI, associado às transações imobiliárias ocorridas no País, constitui 
demanda antiga por eficiência no setor, consoante determinado, de há muito, pelos 
arts. 41 e 42 da Lei n. 8.935/1994, pelo parágrafo único do art. 17 da Lei n. 
6.015/1973, com redação dada pela Lei n. 11.977/2009 e pelos arts. 37 a 29 deste 
último texto legal, anteriormente já transcritos. 

O ONR possui regime jurídico híbrido, a ser balizado com cuidado pelo 
Poder Judiciário, de modo que não reste invadido pela Corregedoria Nacional de 
Justiça do Conselho Nacional de Justiça o espaço de liberdade privada que lhe foi 
conferido, por opção legislativa expressa. 

É bem verdade que a interferência do Poder Judiciário sobre os atos 
notariais e de registro, constitui matéria reservada sujeita à intermediação 
promovida pelo Poder Legislativo federal, mediante opção do art. 236, § 1 ° da CF. 

Neste sentido, ausentes obstáculos de índole constitucional à criação de um 
modelo de controle do ONR pela própria Corregedoria Nacional de Justiça do 
Conselho Nacional de Justiça, ao lado daquele adotado pelo Poder Judiciário (art. 
236, § 1 º, da CF) ou pelo CNJ em sentido amplo (art. 103-B, § 4°, III, da CF). O 
caso, porém, enseja respeito às balizas normativas previstas no art. 76 da Lei n. 
13.465/2017. 
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Com efeito, ocupou-se o legislador em resguardar o ONR contra a 

ingerência estatal excessiva e, ao fazê-lo, limitou a fiscalização a ser 

desempenhada pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça ao cumprimento do estatuto deste ente de colaboração (Lei n. 13.465/2017, 

art. 76, § 4°); estatuto que, ao traçar-lhe a pauta de atuação institucional válida, não 

pode fugir às únicas materialidades pressupostas sobre as quais recai dito controle. 

São elas: (i) a implementação do SREI, (ii) a operação do SREI e (iii) a vinculação 

das unidades de registro imobiliário ao ONR. 

Desde a Emenda Constitucional n. 45/2004, é certo, foram acrescidas 

atribuições ao CNJ, para "zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 

cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, 

no âmbito de sua competência, ou recomendar providências" (art. 103-B, § 4°, I, 

CF); e para "receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 

Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder 

público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional 

dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a 

remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 

proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, 

assegurada ampla defesa." (art. 103-B, § 4°, III, CF). 

Esta atribuição de competência ao CNJ para receber reclamações sobre 

serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro é nítida atividade 

de fiscalização, a qual pode ser objeto de "atos regulamentares", na forma do art. 

103-B, § 4°, I, da CF.

Neste particular, importa assentar ademais, que a norma da alínea "b" do 

inciso I do art. 96 da CF não pode ser invocada para legitimar a existência de poder 

normativo automático e geral do Poder Judiciário sobre as atividades dos 

registradores imobiliários brasileiros ou os entes privados que com eles colaboram, 

a exemplo do ONR. Por este dispositivo, aos Tribunais cabe "organizar suas 

secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando 

pelo exercício da atividade correicional respectiva". 

Nada disse, o constituinte, todavia, sobre os serviços registrais; apenas 

sobre a autonomia administrativa do Poder Judiciário que poderá exercer o seu 

poder regulamentar (atípico) para tratar de sua estrutura interna, na qual não estão 

inseridos, relembre-se, os registradores imobiliários brasileiros. Idêntica é a 
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orientação do Supremo Tribunal Federal, a confirmar a necessidade de 

intermediação legislativa aqui destacada.44

Não deve haver, portanto, "conflito" de normas entre o ONR, o CNJ e o 

Poder Judiciário. Se houver, em realidade, esta será sempre aparente45
, na medida 

que cada um deles cumpre atuar em domínios de especialidade distintos e 

previamente demarcados, desde a repartição constitucional de competências. 

Referido critério de preponderância na especialidade é que permitirá a 

solução de eventuais antinomias normativas. Finalidades e consequências 

assumidas pelas normas hão de permitir, logo, a solução em cada caso no qual se 

situe algum fato jurídico que justifique falar-se em "conflito" ou "concurso" de 

competências regulatórias. 

A especialidade da regulação é o critério para solução de antinomias 

aparentes entre entes regulatórios, mediante adequada comparação entre as 

matérias assinaladas na Constituição e nas leis que estabeleçam as funções e o 

campo de atuação de cada um deles, para o cumprimento dos seus atos típicos, 

segundo a competência. 

No caso do ONR, foi claro o legislador ao conferir-lhe poder para 

implementar e gerir o SREI, com vinculação para as unidades de registro 

imobiliário; para o que se fará necessária a edição de normas eminentemente 

técnicas, acerca das soluções tecnológicas e procedimentos a serem adotados para 

este fim. Trata-se de seara não jurídica bastante específica, a qual deverá restar 

preservada de interferências indevidas pelo Poder Executivo, pelo Poder 

Judiciário, inclusive o CNJ. Tudo a assegurar a liberdade de deliberação colegiada 

entre os membros da classe dos registradores, consoante apregoado pelo art. 3 7 da 

Lei n. 11.977/2009, conjugado ao art. 76, § 5°, da Lei n. 13.364/2017, 

anteriormente referenciados. 

44 ADI 4140, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,julgado em 29/06/2011, 
DJe-180 DIVULG 19-09-2011 PUBLIC 20-09-2011 EMENT VOL-02590-01 PP-00105 RTJ 
VOL-00222-01 PP-00116. 

45 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
p. 426.
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2.1. Limitações ao poder regulamentar do CNJ sobre o ONR: a reserva 

de densificação normativa mínima como garantia dos princípios da 

legalidade e da segurança jurídica 

Nos termos do inciso I-A do art. 92 da CF, com redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 45/2004, o Conselho Nacional de Justiça é órgão integrante do 

Poder Judiciário. 

Quando o legislador atribui competência regulamentar - a exemplo do que 

ocorre na situação do ONR (Lei n. 13.465/2017, art. 76, § 4°)- outorga à referida 

entidade poderes para que esta desempenhe função que deve observar contornos 

constitucionais, como o princípio da legalidade. 

Não se discute, aqui, logo, que a delegação de competência regulamentar a 

entes da Administração Pública, a exemplo da Corregedoria Nacional de Justiça 

do Conselho Nacional de Justiça, expressamente indicada pelo legislador no 

aludido art. 76, § 4°, da Lei n. 13.465/2017, aparentemente infensa à morosidade 

do Parlamento, permitiria conformar o Direito Registrai Imobiliário, na dimensão 

tecnológica que foi confiada ao ONR, à dinâmica da realidade, reduzindo, 

inclusive, assimetrias de informação, lesivas à satisfação do interesse público. 

Importa ressaltar, entretanto, que o mencionado poder regulamentar, 

atribuído a entes alheios ao Poder Legislativo, não se revela irrestrito; deve, 

inversamente, conformar-se à lei, entendida enquanto norma primária, em sentido 

formal e material. 

A assertiva se confirma não só em uma perspectiva formal, associada à 

hierarquização das fontes normativas no interior do ordenamento jurídico, mas 

também em uma perspectiva material, voltada à estabilidade dos conteúdos que 

compõem o Direito. No caso do ONR, o Direito Registrai Imobiliário nacional. 

Deveras, a delegação de competência regulamentar a entes que não 

integrem o Poder Legislativo deve limitar-se a explicitar, complementar ou 

especificar, mediante atos com efeitos gerais e abstratos (normas secundárias), um 

conteúdo normativo preexistente, fixado em lei (norma primária), para a fiel 

execução desta última, sem inovar a ordem jurídica. 
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Isto porque o espaço reservado à competência regulamentar em apreço 

revela-se menos sujeito a processos de legitimação democrática, quando 

comparados às leis propriamente ditas.46

As normais legais de delegação, a exemplo do § 4° do art. 76 da Lei n. 

13.465/2017, devem traçar, destarte, os contornos limitativos à ação normativa dos 

demais entes da Administração Pública brasileira, a exemplo da Corregedoria 

Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. 

Em suma, o princípio da legalidade, no particular, perfaz-se mediante 

respeito à reserva de densificação normativa mínima, segundo a qual o 

fundamento jurídico, previsto em lei formal e material, deve possuir grau de 

pormenorização suficiente para permitir antecipar a atuação administrativa 

regulamentar em causa, da qual não devem exsurgir normas primárias, 

consignando deveres abstratos e genéricos que inovem na ordem jurídica, sob pena 

de flagrante insegurança jurídica e, inclusive, com subversão à posição cimeira da 

Constituição Federal, na estrutura do ordenamento jurídico.47

Sobre o tema, esclarece Gilmar Ferreira Mendes que o princípio do Estado 

de Direito exige que as normas jurídicas sejam dotadas dos atributos da precisão 

ou determinabilidade, da clareza, assim como de densidade suficiente para 

permitir a definição das posições juridicamente protegidas e o controle de 

legalidade da ação administrativa. Garante-se, deste modo, que o destinatário 

dessas normas identifique as situações jurídicas que delas decorrem, o que se 

traduz por inteligibilidade.48 

Afirma-se, portanto, que o exercício da competência regulamentar que o 

legislador da União, nos termos do art. 22, XXV, da CF, atribuiu à Corregedoria 

46 Francisco Queiroz de Bezerra Cavalcanti, a esse respeito, tratando da competência 
regulamentar das Agências Reguladoras, bem alerta que as normatizações ocorridas no seio do 
Poder Executivo são menos expostas à opinião pública. Cf. CAVALCANTI, Francisco de 
Queiroz Bezerra. A reserva da densificação normativa da lei para preservação do princípio da 
legalidade. ln: BRANDÃO, Cláudio; CA V ALCANTI, Francisco; ADEODA TO, João Maurício 
(coords.). Princípio da legalidade: da dogmática jurídica à teoria do Direito. Rio de Janeiro: 
Forense,2009, p.233. 

47 Cf. SOUZA, Marcelo Rebello de; MA TOS, André Salgado. Direito Administrativo 
Geral. 2. ed. Lisboa: Dom Quixote, 2004, t. I, p. 168. 

48 MENDES, Gilmar Ferreira. Questões fundamentais de técnica legislativa. Revista 
Trimestral de Direito Público - RTDP, Belo Horizonte, n. 60, 2015. Disponível em: 
<http://www.bidforurn.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=239I24>. Acesso em 23 de outubro de 
2017. 
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Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, para regulamentar o ONR, 

deverá circunscrever-se a desenvolver, desdobrar ou deduzir comandos legais 

secundum e intra legem. Preserva-se, assim, o princípio da legalidade, em proteção 

à unidade, coerência e estabilidade dos conteúdos do subsistema jurídico do 

Direito Registrai Imobiliário brasileiro, além da confiança daqueles que nele 

atuam, relativamente às condutas do Poder Judiciário. 

Neste sentir, o exame atento das normas do art. 76 da Lei n. 13.465/2017 

bem esclarece que o exercício do poder regulamentar confiado pelo legislador ao 

CNJ não pode evadir-se a três exigências: (i) a implementação do SREI; (ii) a 

verificação da gestão do SREI; e (iii) a vinculação das unidades de registro 

imobiliário ao ONR. Nada mais. 

Eis as missões institucionais a cargo do ONR, os atos-fins praticados por 

este ente de colaboração, a serem publicamente regulados e fiscalizados. Para além 

delas, identifica-se verdadeiro espaço de liberdade, no qual o ONR exercerá sua 

discricionariedade técnica para dispor quanto às soluções e procedimentos 

tecnológicos a serem utilizados no âmbito do SREI, em beneficio da otimização 

do serviço registrai imobiliário no País. 

As três balizas em foco devem, pois, ser respeitadas quando da edição das 

Resoluções do Ministro Corregedor Nacional, em conformidade com o disposto 

no art. 8°, X, do Regimento Interno do CNJ (Resolução n. 67 /2009).49

Com efeito, a realização do princípio da segurança jurídica, em que se 

ampara o modelo de Estado Democrático de Direito vigente no País, reclama, ao 

máximo, a exclusão da discricionariedade dos agentes estatais, seja no que diz 

respeito produção normativa (por meio do exercício de competência regulamentar 

e.g. ), seja no que concerne ao respeito à aplicação normativa. Para tanto, concorre

o princípio da legalidade, como garantia de previsibilidade da atuação estatal

válida, relativamente ao ONR.

49 Resolução n. 67/2009, "Art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de 

outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: ( ... ) X - expedir

Recomendações, Provimentos, Instruções, Orientações e outros atos normativos destinados ao 

aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e 

dos serviços notariais e de registro, bem como dos demais órgãos correicionais, sobre matéria 

relacionada com a competência da Corregedoria Nacional de Justiça;" 
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IV. RESPOSTAS AOS QUESITOS

1) Tendo em conta o artigo 76 da Lei Federal 13.465/2017, que indica que o

SREI - Serviço de Registro de Imóveis Eletrônico será operado e implementado

pelo ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico,

uma pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, seus estatutos

deverão, necessariamente, observar uma das hipóteses previstas no artigo 44 do

Código Civil? O elenco do art. 44 do CC é um numerus clausus? Seria possível

cogitar de uma entidade sui generis, consideradas as necessidades e os seus

objetivos?

Resposta: Não é necessário que os estatutos do ONR adotem uma das 

alternativas consignadas no mencionado art. 44 do CC/2002. E não há nada de 

extravagante nisto. Basta-se pensar, neste sentir, nos serviços sociais autônomos 

de primeiro grau, igualmente criados pela via legislativa, adotando forma jurídica 

de direito privado específica e inconfundível com aqueles indicadas no dispositivo 

em comento. 

Consoante assentado no Enunciado n. 144, cunhado no âmbito da III 

Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça, ocorrida em 2005, o mencionado art. 44 contém um rol numerus apertus, 

relativamente às espécies de pessoas jurídicas de direito privado, admitidas pelo 

Direito brasileiro. 

Não bastasse a cristalização deste entendimento doutrinário, nenhum 

obstáculo se imporia à criação do ONR por lei federal, de igual hierarquia, quando 

comparadas as suas normas com as do Código Civil de 2002, que ostenta status de 

lei ordinária. Para fins de criação de novas espécies de pessoas jurídicas de direito 

privado, é plena, pois, a competência legislativa da União, privativa para o trato de 

questões de Direito Civil, por força do que dispõe o art. 22, I, da CF. 

Neste sentir, concluiu-se que a opção legislativa pela instituição do ONR, 

nos termos do art. 76 da Lei n. 13.465/2017, dadas as suas peculiaridades, não se 

amolda com precisão a nenhuma das hipóteses do art. 44 do CC/2002. 

Em razão do hibridismo público-privado que o marca, constata-se que o 

ONR também não corresponde às estruturas do art. 4° do Decreto-Lei n. 200/1967. 

Isto porque não se confunde com uma autarquia, formalmente integrante das 

estruturas da Administração Pública indireta brasileira. 

Averuda Angélica, 2.346, 11 ° andar, Cj. 111, Higienópolis, São Paulo, SP, CEP 01228-001 

Tel./Fax +55 11 3122-2100 - E-mail: htt@helenotorres.com.br 

40 - 43 

Num. 2337966 - Pág. 40Assinado eletronicamente por: SERGIO JACOMINO - 30/01/2018 16:09:14
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18013016091426100000002244578
Número do documento: 18013016091426100000002244578



HELENO TAVEIRA TORRES 

Professor Titular de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributdrio da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP 

ADVOGADO 

O caso é de uma entidade privada atípica, dirigida ao aperfeiçoamento da 

atuação dos registradores imobiliários no País, de caráter puramente técnico, a qual 

atuará em colaboração com o poder público e com aquela categoria profissional. 

De organização sem fins lucrativos, deve ter como missão fornecer soluções 

e procedimentos tecnológicos, dotados de cunho uniformizador, em âmbito 

nacional, para o cumprimento das atividades relacionadas ao registro imobiliário. 

Ante os fins públicos que perseguem, a prover eficiência aos serviços de 

registro imobiliário brasileiros, ao tempo que assume a condição de pessoa jurídica 

de direito privado, o ONR constitui verdadeiro ente paraestatal, de colaboração 

com o Poder Público, o qual atuará mediante colaboração administrativa, na seara 

de aperfeiçoamento tecnológico a que foram direcionadas suas ações institucionais 

por determinação legislativa expressa. 

2) Quando a lei estabelece no parágrafo 4º do art. 76, que a Corregedoria

Nacional de Justiça exercerá a/unção de agente regulador do ONR e zelará pelo

cumprimento de seu estatuto, como isso pode ser sistematizado com a

competência fiscalizatória do Poder Judiciário sobre as unidades de registro de

imóveis, como decorre da Constituição Federal e da Lei Federal n. 8.935/1994?

Resposta: Por força constitucional, as competências normativas ou 

fiscalizatórias sobre a atividade de registros imobiliários no País, confiadas ao 

Poder Judiciário, ficam a depender de competente intermediação legislativa. 

Ressalvou-se que o regime jurídico híbrido a que se sujeita o ONR deve ser 

balizado com cautelas pelo Poder Judiciário, de modo que não reste invadido, pela 

Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, o espaço de 

liberdade privada que lhe foi conferido, por opção legislativa expressa, 

relativamente à edição de normas e procedimentos tecnológicos associados ao 

SREI (atividade-meio de normalização). O caso envolve matéria dependente de 

intermediação legislativa expressa, como fixado no art. 236, § 1 º da CF. 

Ausentes obstáculos de índole constitucional à criação de um modelo de 

regulação e controle do ONR pela própria Corregedoria Nacional de Justiça do 

Conselho Nacional de Justiça, ao lado daquele adotado pelo Poder Judiciário (art. 

236, § 1 º, da CF) ou pelo CNJ em sentido amplo (art. 103-B, § 4°, III, da CF), 

pontuou-se que não deve haver conflito entre as normas e procedimentos adotados 

e editados por este ente e aqueles outros provenientes do CNJ ou do Poder 

Judiciário lato sensu. Isto porque cada um deles cumpre atuar em domínios de 
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especialidade distintos e previamente demarcados, desde a repartição de suas 

respectivas competências. 

Referido critério, de preponderância na especialidade, é que permitirá a 

solução de eventuais antinomias normativas, inclusive no que diz respeito à 

fiscalização do ONR. Foi claro o legislador ao conferir, ao mencionado ente 

paraestatal, poder para implementar e gerir o SREI, para o que se fará necessária a 

edição de normas eminentemente técnicas, acerca das soluções tecnológicas e 

procedimentos a serem adotados para este fim. Trata-se de seara não jurídica 

bastante específica, a qual deverá quedar-se preservada de interferências indevidas 

pelo Poder Judiciário, inclusive do CNJ, por qualquer um de seus órgãos. 

Bem se viu que o legislador se ocupou em resguardar o ONR contra a 

ingerência estatal excessiva. E, ao fazê-lo, limitou a regulação e a fiscalização a 

ser desempenhada pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça ao cumprimento do estatuto deste ente de colaboração (Lei n. 13.465/2017, 

art. 76, § 4º); estatuto que, ao definir sua pauta de atuação não pode fugir às três 

únicas materialidades, legislativamente pressupostas, sobre as quais recai dito 

controle, quais sejam, (i) a implementação do SREI; (ii) a operação do SREI; e (iii) 

a vinculação das unidades de registro imobiliário ao ONR. 

Conclui-se que o exercício da competência regulamentar que o legislador 

da União, nos termos do art. 22, XXV, da CF, atribuiu à Corregedoria Nacional de 

Justiça do Conselho Nacional de Justiça, para regulamentar o ONR, deverá 

circunscrever-se a desenvolver, desdobrar ou deduzir comandos legais secundum 

e intra legem. Apenas deste modo resta preservado o princípio da legalidade, em 

proteção à unidade, coerência e estabilidade dos conteúdos do subsistema jurídico 

do Direito Registrai Imobiliário brasileiro, além da confiança daqueles que nele 

atuam, relativamente às condutas do Poder Judiciário. 

Neste sentir, do exame das normas do art. 76 da Lei n. 13.465/2017 

esclareceu-se que o exercício do poder regulamentar confiado pelo legislador ao 

CNJ não pode evadir-se às seguintes materialidades: (i) implementação do SREI; 

(ii) verificação da gestão do SREI e (iii) vinculação das unidades de registro

imobiliário ao ONR. Nada mais. Eis as missões institucionais a cargo do ONR, a

serem publicamente reguladas e fiscalizadas.

Desrespeitadas essas três balizas quando da edição de Resoluções do 

Ministro Corregedor Nacional, na forma do art. 8°, X, do Regimento Interno do 
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CNJ (Resolução n. 67 /2009), o produto da competência regulamentar deste restará 

inquinado de invalidade, por inconstitucional violação à legalidade. 

Os mesmos argumentos, no sentido da imposição de limites, pelo legislador, 

à fiscalização desempenhada pelo Poder Judiciário, aplicam-se à atividade registrai 

imobiliária de forma ampla. Neste segundo sentido, com vistas a evitar confusões 

que findem por alargar o espectro de interferência do Poder Público, na parcela da 

atividade em comento que deve se revelar ciosa das liberdades privadas, parece 

útil a distinção entre os atos-meio (atividade privada de interesse privado) e os 

atos-fins ou atos-próprios (atividade privada de interesse público), praticados 

pelos registradores imobiliários (Lei n. 8.935/1994, art. 12). 

Deveras, não se pode perder de vista que os órgãos prestadores de serviços 

notariais e de registro não mais integram as estruturas do Poder Judiciário; não 

mais constituem-se formalmente como órgãos deste Poder. E o fato de se 

submeterem ao CNJ em nada altera este cenário. Este é um órgão com poder 

administrativo, na forma do art. 103-B, § 4°, III, da CF, e não um órgão judicial. 

A atribuição de competência ao CNJ para receber reclamações sobre 

serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro é nítida atividade 

de fiscalização, a qual pode ser objeto de "atos regulamentares". 

Neste caso, a fiscalização, controle e disciplina por parte do Poder 

Judiciário não abarcaria o descumprimento de obrigações ou deveres inerentes à 

atuação no setor ou gestão em caráter privado, não relacionadas diretamente ao 

interesse público, que não exijam intervenção do Estado. 

Assim, apenas quando se verificar o descumprimento de dispositivos 
associados às atividades registrais previstas em lei, a exemplo dos atos-fins 

indicados nos arts. 12º a 13 da Lei n. 8.935/1994, a situação será de 
inadimplemento de obrigações de direito público e o julgamento caberá ao Poder 
Judiciário, em cumprimento ao art. 236, § 1 º, da CF. 

Este é o nosso Parecer. 
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Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

GC
GABINETE DA CORREGEDORIA

PRAÇA MUNICIPAL  LOTE 1, BLOCO D, 2º ANDAR, SALA 203 | CEP 70094900, BrasíliaDF

Ofício 68/GC

Brasília, 17 de janeiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Corregedor Nacional de Justiça

Assunto: SEI 0024087/2017  TJDFT  Pedido de ProvidênciasCNJ  0000665
50.2017.2.00.0000 Encaminha manifestação acerca da redação final do Estatuto 
da ONR.

Senhor Corregedor Nacional,

Em atendimento aos termos do despacho  constante da intimação do 
ID (260534), encaminho a Vossa Excelência cópia integral da manifestação 
ofertada pela Coordenadoria de Correição e Inspeção Extrajudicial  COCIEX, bem 
como do despacho deste Órgão Censor, acolhendoa integralmente, concernentes 
à edição da minuta final da redação do Estatuto do Operador Nacional do Sistema 
de Registro Eletrônico  ONR, apresentada pela ANOREG/BR e o IRIB nos autos de 
Pedido de Providências em referência.

Respeitosamente,

Desembargador CRUZ MACEDO
    Corregedor da Justiça do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por José Cruz Macedo, Desembargador Corregedor, em 22/01/2018, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/verificador.php informando o código verificador 0351390 e o 
código CRC 2C9D1BCA.
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Poder Judiciário da União

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

COCIEX
COORDENAD DE CORREICAO E INSP EXTRAJUDICIAL

Parecer 2927/2017/COCIEX
Processo Administrativo 24.087/2017

IRIB – INSTITUTO DE REGISTRO 

IMOBILIÁRIO DO BRASIL

APRESENTAÇÃO DE MINUTA FINAL 
DO ESTATUTO DO OPERADOR 
NACIONAL DO REGISTRO DE 
IMÓVEIS ELETRÔNICO  ONR

Excelentíssimo Senhor Juiz Assistente da Corregedoria,

1.                          Tratase do Pedido de Providências 000066550.2017.2.00.0000, 
oriundo do colendo Conselho Nacional de Justiça, formulado pelo Instituto de 
Registro Imobiliário do Brasil – IRIB em desfavor da Corregedoria Nacional de 
Justiça, no qual encaminhou minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro 
de Imóveis Eletrônico – ONR, para atendimento do art. 54 e seguintes da Medida 
Provisória n. 759/2016.

2.         Inicialmente, o  Excelentíssimo Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de 
Justiça, Dr. Marcio Evangelista Ferreira da Silva, determinou fosse oficiado às 
Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para que 
se manifestassem sobre o pedido inicial.

3.         A fim de atender à solicitação da Corregedoria Nacional de Justiça, foi 
aberto o Processo Administrativo 0003083/2017.

4.         Após análise da minuta naqueles autos, esta Coordenadoria manifestouse 
favoravelmente à aprovação do estatuto do Operador Nacional do Sistema de 
Registro de Imóveis Eletrônico – ONR.

5.         Intimada na ocasião, a Associação dos Notários e Registradores do Distrito 
Federal – ANOREG/DF manifestou tãosomente após o encaminhamento da 
resposta ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

6.         Prestadas as informações, o P.A. 0003083/2017 foi arquivado.

7.         Com o recebimento das manifestações das Corregedorias de Justiça dos 
Estados e do Distrito Federal, na Corregedoria Nacional de Justiça, a Associação 
dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR e o Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil – IRIB apresentaram minuta final do Estatuto do Operador 
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Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR, a qual foi novamente 
encaminhada pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro João Otávio de 
Noronha, para apresentação de sugestões/aquiescência, a fim de conferir maior 
legitimação ao ato constitutivo.

8.         O procedimento veio a esta Coordenadoria para manifestação.

9.         É o breve relato.

10.       Considerando que o presente procedimento tem como objeto o mesmo 
Pedido de Providências do P.A. 0003083/2017 (PP 00066550.2017.2.00.0000), 
procedemos, de ordem, à sua anexação.

11.       O PP 000066550.2017.2.00.0000 veio a esta eg. Corregedoria para 
sugestões/aquiescência acerca da minuta final do Estatuto do Operador Nacional 
do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR.

12.       Nos termos do art. 54, § 3º da Medida Provisória 759/2016, e do disposto 
na Lei 13.465/2017, o IRIB será o responsável pela constituição do Operador 
Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR e a elaboração do 
seu estatuto, a fim de implementar o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – 
SREI.

13.       Nesse sentido, não vislumbramos óbice à aprovação do estatuto do ONR, 
visto que decorre do texto da Medida Provisória 759/2016 e sua conversão na Lei 
13.465/2017, o que inclusive mostrase prudente a fim de melhor organizar a 
forma eletrônica de prestação do serviço de registro imobiliário.

14.       Da leitura da minuta final, ora apresentada, em comparação àquela 
anteriormente analisada no P.A. 0003083/2017, concluise que praticamente não 
houve alterações significativas no texto o Estatuto do Operador Nacional do 
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR.

15.       No entanto, considerando a manifestação prestada pela ANOREG/DF, no 
P.A. 0003038/2017, quando da análise da primeira minuta encaminhada às 
Corregedorias locais, parecenos pertinente que as entidades mantenedoras das 
Centrais Estaduais de Registro Eletrônico compartilhado, regulamentadas pelo 
Provimento 47, do CNJ, também compusessem os Conselhos do ONR.

16.       Vejase, também, que o art. 20, parágrafo único, inciso II, do Estatuto, 
estabelece que os membros participantes do Conselho Administrativo do ONR 
serão divididos em Agente Instituidor (IRIB) e Agentes Corporativos, que são as 
entidades representantes exclusivas de registradores imobiliários. Nesse ponto, a 
nosso ver tem razão a ANOREG/DF ao sustentar que a restrição à participação de 
entidades que representem exclusivamente registradores de imóveis afastará a 
participação de unidades da Federação em que os registradores imobiliários são 
representados por Associações de Notários e Registradores. No Distrito Federal, a 
título de exemplo, não existe entidade que represente exclusivamente os 
registradores imobiliários, os quais são representados pela ANOREG/DF, 
juntamente com os notários e registradores das pessoas naturais, títulos e 
documentos e pessoas jurídicas.
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17.       Ante o exposto, manifestase esta Coordenadoria pela aquiescência da 
redação final do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 
Eletrônico – ONR, apenas com as ressalvas atinentes à ausência de participação 
das entidades mantenedoras das Centrais Estaduais de Registro Eletrônico 
Compartilhado nos Conselhos do ONR, assim como à restrição imposta no inciso II 
do parágrafo único do art. 20.

             Respeitosamente,

PACÍFICO MARCOS NUNES

                                        Coordenadoria de Correição e Inspeção Extrajudicial

Brasília, 28 de dezembro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Pacifico Marcos Nunes, Coordenador(a), em 28/12/2017, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/verificador.php informando o código verificador 0337276 e o 
código CRC 839693B4.
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Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

GC

Gabinete da Corregedoria

REF: PA 0024087/2017

IRIB – INSTITUTO DE REGISTRO 
IMOBILIÁRIO DO BRASIL
Apresentação de minuta final do 

Estatuto do Operador Nacional do 

Registro de Imóveis Eletrônico  ONR

D E S P A C H O

De ordem, acolho a manifestação elaborada pela COCIEX – 
Coordenadoria de Correição e Inspeção Extrajudicial.

Nos termos do despacho do Excelentíssimo Corregedor Nacional de 

Justiça, as Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal foram 

solicitadas a apresentar sugestões e/ou aquiescência à minuta final do Estatuto do 

Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR, apresentada pela 

ANOREG/BR e o IRIB.

Conforme bem exposto pela COCIEX, parecenos não haver óbice à 

aprovação do estatuto da ONR, porquanto decorre da Medida Provisória 

756/2016, convertida na Lei 13.465/2017, mostrandose prudente seus termos 

para a melhoria da organização da forma eletrônica de prestação do serviço de 

registro imobiliário.

Informamos, ainda, que entendemos plausível a manifestação 

prestada pela Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal – 

ANOREG/DF, a respeito da possibilidade de participação das entidades que 

administram as Centrais Estaduais de Registro Eletrônico compartilhado, 

regulamentadas pelo Provimento 47, do CNJ, na composição dos Conselhos do 

ONR.

O mesmo entendimento, a nosso ver pertinente, referese à restrição 

imposta no art. 20, parágrafo único, inciso II, do Estatuto, quanto a considerarse 

como Agentes Corporativos apenas as entidades representantes exclusivas de 
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registradores imobiliários. Existem unidades da Federação nas quais os 

registradores imobiliários são representados por Associações de Notários e 

Registradores, sendo que essas entidades também poderiam ser consideradas 

como Agentes Corporativos.

Oficiese à Corregedoria Nacional de Justiça, em atenção à solicitação 

feita no Pedido de Providências 000066550.2017.2.00.0000, com cópia desse 

despacho e da manifestação do Parecer 2927/2017/COCIEX.

Após, finalizese o procedimento.

OMAR DANTAS LIMA
Juiz Assistente da Corregedoria

Documento assinado eletronicamente por Omar Dantas Lima, Juiz(a) Assistente, em 15/01/2018, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/verificador.php informando o código verificador 0337431 e o 
código CRC 6BC0DBFC.

0024087/2017 0337431v2

Página 2 de 2:: SEI / TJDFT - 0337431 - Despacho GC ::

23/01/2018https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...

Num. 2333659 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: ROZENIO LUIZ - 23/01/2018 13:38:32
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18012313383201700000002240670
Número do documento: 18012313383201700000002240670



 

De ordem do Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Corregedor de
Justiça da CJRMB, em exercício, encaminho a Decisão/Ofício nº 10/2018-CG/CJRMB, para
conhecimento e providências pertinentes.
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO_ ESTADO DO PARÁ , 

CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM 

PROCESSO Nº 2017.6.000297-8 
PROVIDÊNCIAS CNJ Nº 0000665-50.2017.200.0000 
REQUERENTE: SÉRGIO JACOMINO E"OUTROS 
INTERESSADO: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO/ OFÍCIO Nº 1 O /2018 - C 6 /CJRMB 

Trata-se da apresentação da minuta final do Estatuto da ONR, pela 
ANOREG/BR e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil- IRIB e encaminhada pelo 
Conselho Nacional de Justiça para manifestação. 

É o breve relatório. 

Manifesto-me. 

A Minuta tem por finalidade implementar e operar, em âmbito 
nacional, o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI, sob o 
acompanhamento e regulação da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), nos termos do §4º, do art. 54, da MPV nº 759, de 2016. 

Analisando os termos apresentados na referida minuta, não há 
qualquer óbice por parte desta Corregedoria que impeça a implantação do Estatuto 
do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico, e da mesma forma, não 
apresenta sugestões que altere a minuta final encaminhada. 

Diante do exposto, considerando não haver outra medida a ser 
adotada por este Órgão Correcional, DETERMINO oficie-se o Conselho Nacional de 
Justiça, dando-lhe ciência da presente decisão e após, ARQUIVE-SE o presente 
expediente. 

Utilize-se cópia do presente como ofício. 

À Secretária para os devidos fins. 

Belém, 18 de janeiro de 2-::.:0_ ......__ 

~ / 

Desembargador RÔMU n.a~"E A NUNES 
Corregedor de Justiça da Região Belém, em exercícip. 

Avenida Almirante Barroso, 3089- Sala TA-15 - Térreo 
Bairro: Souza - CEP. 66613-710. Belém-Pará 

Tcl. (91) 3205-3504 e-mail: corregedorin.capital@tjpa.jus.br 



 

De Ordem da Excelentíssima Juíza Corregedora Auxiliar, Fátima Maria Costa Soares de Lima,
encaminho Decisão proferida no Processo 00380/2017 - CGJRN.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Rua Sérgio Severo, 2037 , Lagoa Nova, Natal /RN - CEP : 59063- 380 
Telefone : (84) 3215- 4531 - Fax : 32 31- 8622 

Site : www . corrcgedoria . t j rn . jus . br - E-mail : corr egedori a@t jrn . jus . br 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 380-2017 - 0000665-50.2017.2.00.0000. 
INTERESSADO: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) 
REQUERENTE: Corregedoria Geral de Justiça 
ASSUNTO: Solicita manifestação acerca de minuta de Estatuto de Operador 
Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. 

DECISÃO 

Vistos etc., 

Trata-se de Pedido de Providências deflagrado no Conselho Nacional de 

Justiça pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. 

O requerente apresentou minuta do Estatuto do Operador Nacional do 

Registro de Imóveis Eletrônico - ONR - para os fins do art. 54 e seguintes da Medida 

Provisória nº 756/2016, que tratam da implementação e operação do SRE[ - Sistema de 

Registro de Imóveis Eletrônico. 

Foi expedido Despacho/Oficio à ANOREG-RN (fl. 76) para se manifestar 

sobre o tema e, após Decisão desta Corregedoria (fls. 79-79v) concordando com os 

termos da minuta do Estatuto do ONR, e reiterando o entendimento da ANOREG-RN 

quanta à responsabilidade dos custos de implementação e alimentação dos dados. 

Em face da apresentação da minuta final do Estatuto do Operador Nacional 

do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, o CN.T determinou que as Corregedorias 

fossem oficiadas para pronunciamento acerca da redação final do referido Estatuto (fl. 

82). 

Instada a se manifestar, a ANOREG informou que agendará reunião para 

discutir a notários e registradores. 
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É o que importa relatar. DECIDO. 

Pois bem, o art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 dispõe que o Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis (SRET) será implementado e operado, em âmbito nacional, pelo 

Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), pessoa jurídica 

de direito privado; cabendo à Corregedoria Nacional de Justiça exercer a função de agente 

regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto. 

Feita a análise do estatuto aprovado, fls. 85/97, esta Corregedoria Geral de 

Justiça, neste momento, não tem qualquer sugestão a fazer quanto ao texto apresentado. 

Caso a ANOREG/RN, após a reunião que fará com os notários e registradores, sugira 

modificações, este Órgão Censor, depois· de apreciá-las, enviará, se for o caso, à 

Corregedoria Nacional de Justiça. 

Por fim, vão os autos à Seção de Desenvolvimento, Avaliação e Apuração 

Disciplinar para encaminhamento desta Decisão à Corregedoria Nacional de Justiça e, em 

seguida, sobrestar o feito até eventual manifestação da ANOREG/RN sobre a redação 

final do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. 

Cumpra-se. 

aria osta Soares de Lima 
Juí a Corregedora Auxiliar 



 

 
 
Senhor Ministro,
Por ordem de Sua Excelência, o Senhor JOSÉ HERBERT LUNA LISBOA, Juiz Corregedor do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, encaminho em anexo Despacho extraído dos autos do
Pedido de Providências - PJE/CGJ nº 0000092-95.2017.8.15.1001.
 
 
João Pessoa, 10 de janeiro de 2018.
 
 
Gerência de Fiscalização Judicial.
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Poder Judiciário da Paraíba
Corregedoria Geral de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000092-95.2017.8.15.1001

Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Requerido: Não definido

DESPACHO

Trata-se de requerimento da lavra do Ministro João Otávio de Noronha para que este Órgão Censor
manifeste-se sobre a redação final do Estatuto da ONR.

De início, impende ressaltar que esta Corregedoria de Justiça emitiu posicionamento favorável à versão
preliminar da Lei n. 13.465/2017 quando do oferecimento do parecer de Id. 60065.

Ademais, debruçando-se sobre o texto legislativo em comento, publicamos recentemente artigo sobre o
tema,  entendendo  pela  pertinência  e  constitucionalidade  do  ONR,  especialmente  sob  o  prisma  do
princípio da Supremacia do Interesse Público, conforme endereço eletrônico a a seguir: https://jus.com.br
/artigos/61635/operador-nacional-do-sistema-de-registro-de-imoveis-eletronico-e-a-atividade-regulatoria-
da-corregedoria-nacional-de-justica-uma-nova-realidade-instituida-pela-lei-n-13-465-de-11-de-julho-
de-2017

Nesse  sentido,  esta  Corregedoria  se  posiciona  favoravelmente  a  criação  do  ONR,  sustentado  pela
Corregedoria Nacional, com base na Lei n. 13.465/2017.

Por fim, registre-se que a redação final do Estatuto da ONR, apresentada na Id. 2299209, no Processo
tombado no CNJ sob o n. 0000665-50.2017.2.00.0000, não foi juntada aos presentes autos.

Com tais considerações, OPINO pela remessa de cópia desta decisão ao CNJ. Cópia deste despacho
servirá como ofício.

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.tjpb.jus.br/pje-corregedoria/Painel/painel_usuario/documen...

1 de 2 10/01/2018 08:56
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João Pessoa, datado e assinado eletronicamente.

Assinado eletronicamente por: JOSÉ H ERBERT L UNA L ISBOA

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje-corregedoria/Processo/ConsultaDocumento
/listView.seam
ID do documento: 89016

17112319510218900000000085392

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.tjpb.jus.br/pje-corregedoria/Painel/painel_usuario/documen...

2 de 2 10/01/2018 08:56
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Exmo. Sr. Dr. Ministro Corregedor Nacional, 
  
De ordem do Exmo. Sr. Corregedor-Geral de Justiça do TJAM, Desembargador Aristóteles Lima
Thury, encaminho Informações, Parecer e Despacho/Ofício nº 4563/2017 - CGJ/AM. 
 
  
Respeitosamente 
  
                                   Cecília Soares Marcondes 
         Setor de Acompanhamento Processual do CNJ da CGJ/AM  
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--AHOREGIAM ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO AMAZONAS 

OFÍCIO 15/2017 -ANOREG/AM 

Excelentíssimo Senhor 
DR.ADALBERTO CARIM ANTONIO 

Manaus (AM), 14 de março de 2017 

DD. Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Manaus - AMAZONAS 

Ref: Processo Administrativo 0202194-42.2017.8.04.0022 

Excelentíssimo Senhor Juiz-Auxiliar, 

O pedido em questão trata da análise da minuta do estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico apresentado pelo 
Instituto do Registro Imobíliário do Brasil - IRIB ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça. 

2. O sistema de registro de imóveis eletrônico foi instituído pela Lei 11.977/09. Posteriormente, foi regulamentado pelo Provimento n° 47, do Conselho 
Nacional de Justiça. 

3. Na regulamentação, decidiu o Egrégio CNJ que o sistema de registro de 
imóveis eletrônico deveria organizar-se em Centrais Estaduais de Registro Eletrônico Compartilhado. Essas Centrais deveriam ser criadas pelos respectivos oficiais de 
registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça local. Neste sentido, foi criada a Central do Estado do Amazonas, operada pelos 
registradores imobiliários através do sistema eRIDFT, conforme foi instituído pelo Provimento nº 266/2015, dessa Douta Corregedoria de Justiça. 

4. Por outro lado, a Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016, no seu artigo 24, estabeleceu que o "Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI será implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONI?', cujo estatuto deverá ser submetido pelo IRIB à aprovação do CNJ. 

5. Entendemos que o Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, criado na forma da Medida Provisória 759/16, não substitui o atual sistema em funcionamento, na forma do Provimento n° 47 do CNJ, e dos 
Provimentos das Corregedorias de Justiça Estaduais e do Distrito Federal. 

6. Nossa interpretação é no sentido de que o ONR deverá integrar e promover a interoperabilidade das Centrais Estaduais de Registro Eletrônico, que já 
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estão em pleno funcionamento, com amplo investimento dos registradores. 

7. Para viabilizar a interoperabilidade entre as diversas centrais estaduais, 
o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB, em conjunto com a ANOREG/DF, 
ARISP, CORI-MG e outras associações estaduais de oficiais de registro de imóveis, 
constituiu o Comitê Gestor do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, com vistas, 
principalmente, a viabilizar a perfeita intero erabilidade entre as Centrais Estaduais. 
O que a Medida Provisória fez, no nosso sentir, foi dar fundamento legal a esse Comitê 
anteriormente criado, que passa a denominar-se Operador Nacional do Sistema. 

8. A título de exemplo, no setor elétrico existe também o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico - ONS, que tem a mesma estrutura associativa do ONR. 
No caso do Operador Nacional do Sistema Elétrico, é previsto em seu Estatuto que são 
membros da associação todos os agentes relacionados com a geração e distribuição de 
energia. 

9. No mesmo sentido, o estatuto do Operador Nacional do Sistema de 
Registro de Imóveis Eletrônico - ONR também deveria prever que as entidades que 
mantém e operam as Centrais Estaduais de Registro de Imóveis Eletrônicos, como a 
ANOREG/ AM, tivessem assento e voto nos Conselhos do ONR. 

10. Pelo contrário, o estatuto proposto pelo IRIB é demasiado restritivo, e 
limita a participação ativa no ONR à Diretoria do IRIB. Assim, o Conselho Deliberativo 
do ONR é composto pelos mesmos membros do Conselho Deliberativo do IRIB, que 
são votados em conjunto em chapa fechada, ou seja, normalmente vinculados ao 
Presidente que encabeça a chapa. 

11. O estatuto proposto tenta dar uma ilusão de transparência democrática, 
ao instituir o Conselho de Administração, com a participação do representante do IRIB 
e de "representantes dos colégios ou associações que representem exclusivamente 
registradores imobiliários dos Estados da Federação e do Distrito Federal'. Ocorre que 
esta representatividade é apenas para dar uma aparência de democracia. Os votos de 
todas as associações e colégios estaduais representativas dos registradores têm 
exatamente o mesmo peso do voto do representante do IRIB. Ou seja, nem mesmo a 
unanimidade dos votos de todas as associações estaduais vence o voto do IRIB, pois 
haveria empate em tal situação. 

12. Além disso, restringe a participação a entidades que representem 
exclusivamente registradores de imóveis, quando é sabido que em muitos Estados, e 
inclusive aqui no Amazonas, esses se fazem representar pela ANOREG, que inclusive 
opera a nossa Central Estadual de Registro Eletrônico. 
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13. Desta forma, como está, nem mesmo essa participação figurativa e sem 
representatividade poderia a ANOREG/AM ter no ONR, mesmo operando uma Central 
Estadual. 

14. Por último, a Diretoria Executiva é indicada pelo Presidente do IRIB. 
Portanto, toda a representatividade do ONR é, na prática, concentrada no Presidente 
do IRIB, já que é ele quem encabeça a chapa fechada que comporá o Conselho 
Deliberativo, é ele quem terá 50% dos votos do Conselho de Administração, e é ele 
que indicará os nomes da Diretoria Executiva. 

15. Entendemos que uma entidade dessa envergadura, prevista por Lei para 
integrar o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico em todo o país, atividade 
essencial para a população e a vida econômica da nação, não pode ter uma 
representação concentrada em uma única entidade, o IRIB, e fortemente em seu 
Presidente. Deve ser prevista a participação como membro ativo de todas as entidades 
que operam as Centrais Estaduais, bem como de todos os registradores imobiliários 
vinculados ao ONR. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V.Exa. protestos de consideração e 
apreço. 

Atenciosamente, 

DAVID GOMES DAVID 
Presidente da ANOREG/ AM 
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ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO AMAZONAS 

OÁCIO 99/2017 - ANOREG/AM 
Manaus (AM), 04 de dezembro de 2017 

Excelentíssimo Senhor 
DR.ADALBERTO CARIM ANTONIO 
oo. Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas 
Manaus - AMAZONAS 

Ref: Processo Administrativo n. 0202194-42.2017 .8.04.0022 

Excelentíssimo Senhor Juiz-Auxiliar, 

o pedido em questão trata da análise da minuta do estatuto do Operador 
Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico apresentado pelo Instituto do 
Registro Imobiliário do Brasil - IRIB ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça. 

2. o sistema de registro de imóveis eletrônico foi instituído pela Lei 11.977/09. 
Posteriormente, foi regulamentado pelo Provimento n° 47, do Conselho Nacional de 

Justiça. 

3. Na regulamentação, decidiu o Egrégio CNJ que o sistema de registro de imóveis 
eletrônico deveria organizar-se em Centrais Estaduais de Registro Eletrônico 
Compartilhado. Essas Centrais deveriam ser criadas pelos respectivos oficiais de registro 
de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça local. Neste 
sentido, foi criada a Central do Amazonas, operada pelos registradores imobiliários 
através do sistema eRIDFT, conforme foi instituído pelo Provimento n° 266/2015, dessa 
Douta Corregedoria. 

4. Por outro lado, a Medida Provisória n° 759, de 22 de dezembro de 2016, no seu 
artigo 24, estabeleceu que o "Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI será 
implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de 
Registro de Imóveis Eletrônico - ONI?', cujo estatuto deverá ser submetido pelo IRIB à 
aprovação do CNJ. 

5. Entendemos que o Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 
Eletrônico - ONR, criado na forma da Medida Provisória 759/16, não substitui o atual 
sistema em funcionamento, na forma do Provimento n° 47 do CNJ, e dos Provimentos 
das Corregedorias de Justiça Estaduais e do Distrito Federal. 

6. Nossa interpretação é no sentido de que o ONR deverá integrar e promover a 
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interoperabilidade das Centrais Estaduais de Registro Eletrônico, que já estão em pleno 

funcionamento, com amplo investimento dos registradores. 

7. Para viabilizar a interoperabilidade entre as diversas centrais estaduais, o 

I nstituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB, em conjunto com a ANOREG/DF, 

ARISP, CORI-MG e outras associações estaduais de oficiais de registro de imóveis, 

constituiu o Comitê Gestor do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, com vistas, 

principalmente, a viabilizar a perfeita interoperabilidade entre as Centrais Estaduais. 

o que a Medida Provisória fez, no nosso sentir, foi dar fundamento legal a esse Comitê 

anteriormente criado, que passa a denominar-se Operador Nacional do Sistema. 

8. A título de exemplo, no setor elétrico existe também o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico - ONS, que tem a mesma estrutura associativa do ONR. No caso do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico, é previsto em seu Estatuto que são membros da 

associação todos os agentes relacionados com a geração e distribuição de energia. 

9. No mesmo sentido, o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de 

Imóveis Eletrônico - ONR também deveria prever que as entidades que mantém e 

operam as Centrais Estaduais de Registro de Imóveis Eletrônicos, como a ANOREG/AM, 

tivessem assento e voto nos Conselhos do ONR. 

10. Pelo contrário, o estatuto proposto pelo IRIB é demasiado restritivo, e limita a 

participação ativa no ONR à Diretoria do IRIB. Assim, o Conselho Deliberativo do ONR é 

composto pelos mesmos membros do Conselho Deliberativo do IRIB, que são votados 

em conjunto em chapa fechada, ou seja, normalmente vinculados ao Presidente que 

encabeça a chapa. 

11. O estatuto proposto tenta dar uma ilusão de transparência democrática, ao 

instituir o Conselho de Administração, com a participação do representante do IRIB e de 

"representantes dos colégios ou associações que representem exclusivamente 

registradores imobiliários dos Estados da Federação e do Distnto Federal'. Ocorre que 

esta representatividade é apenas para dar uma aparência de democracia. Os votos de 

todas as associações e colégios estaduais representativas dos registradores têm 

exatamente o mesmo peso do voto do representante do IRIB. Ou seja, nem mesmo a 

unanimidade dos votos de todas as associações estaduais vence o voto do IRIB, pois 

haveria empate em tal situação. 

12. Além disso, restringe a participação a entidades que representem 

exclusivamente registradores de imóveis, quando é sabido que em muitos Estados, e 

inclusive aqui no Amazonas, esses se fazem representar pela ANOREG, que inclusive 

opera a nossa Central Estadual de Registro Eletrônico. 
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13. Desta forma, como está, nem mesmo essa participação figurativa e sem 
representatividade poderia a ANOREG/AM ter no ONR, mesmo operando uma Central 

Estadual. 

14. Por último, a Diretoria Executiva é indicada pelo Presidente do IRIB. Portanto, 
toda a representatividade do ONR é, na prática, concentrada no Presidente do IRIB, já 
que é ele quem encabeça a chapa fechada que comporá o Conselho Deliberativo, é ele 
quem terá 50% dos votos do Conselho de Administração, e é ele que indicará os nomes 

da Diretoria Executiva. 

15. Entendemos que uma entidade dessa envergadura, prevista por Lei para integrar 
o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico em todo o país, atividade essencial para a 
população e a vida econômica da nação, não pode ter uma representação concentrada 
em uma única entidade, o IRIB, e fortemente em seu Presidente. Deve ser prevista a 
participação como membro ativo de todas as entidades que operam as Centrais 
Estaduais, bem como de todos os registradores imobiliários vinculados ao ONR. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V.Exa. protestos de consideração e 

apreço. 

Atenciosamente, 

DAVID GOMES DAVID 
Presidente da ANOREG/ AM 



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça

 
 
 
OF. Nº 5831/GACOG
 

Rio Branco-AC, 19 de dezembro de 2017. 
A Sua Excelência o Senhor 
Ministro João Otávio de Noronha
Corregedor Nacional de Justiça
Rio Branco - AC
 
 
 
Assunto: Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000
 
 
 

Senhor Ministro, 
  
Em atenção à solicitação constante no despacho ID 2300930, exarado nos

autos do Pedido de Providências nº  0000665-50.2017.2.00.0000, requestando manifestação
acerca da 'minuta final' do Estatuto do 'Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de
Imóveis (ONR)' cabe-me prestar os seguintes esclarecimentos: 

Da leitura da proposta do estatuto da ONR vinculado aos autos supracitados,
vislumbra-se que algumas atribuições conferidas àquela entidade privada ensejariam conflitos
com as funções de controle exercidas pelo Poder Judiciário na forma prevista no art. § 1º do
art. 236 da Constituição Federal. 

Sob esse prisma, imprescindível que o funcionamento e a organização da ONR
sejam supervisionadas e fiscalizadas pelo Poder Judiciário, sugerindo-se que a supervisão dos
Serviços Registrais afetos ao Registro Eletrônico sejam de competência das Corregedorias
Gerais da Justiça, de forma que o Operador Nacional seja um coadjuvante e parceiro para a
implantação do Sistema Nacional Eletrônico, sem qualquer interferência no Poder de
Fiscalização e Normatização das Corregedorias Estaduais. 

Outro ponto que merece atenção por parte do Poder Judiciário é a regra
descrita no art. 6º do aludido Estatuto, concernente a 'administração de fundos estaduais
destinados à compensação de ato afetos à Regularização Fundiária de Interesse Social', 
eis que tais fundos são, em regra, administrados pelo próprio Tribunal de Justiça e/ou pela
entidade de classe dos Notários e Registradores da região. No ponto, vale destacar que no
Estado do Acre já fixou regras para o ressarcimento dos atos gratuitos das Serventias
Extrajudiciais (Notas e Registros) e para a complementação de renda mínima aos cartórios
deficitários. Logo, a intenção consignada no referido dispositivo contraria a legislação regente
no âmbito de algumas unidades da Federação, assim como sugere uma possível ingerência e
interferência da ONR na dinâmica e regulamentação estabelecidas nas legislações estaduais. 

Sublinhe-se, também, a necessidade de constar no bojo do estatuto que
eventuais alterações estatutárias passem pelo crivo do Conselho Nacional de Justiça,
possibilitando a manifestação das Corregedorias da Justiça dos Estados da Federação, a fim
de democratizar o debate e evitar conflito de interesses entre os 'fiscalizados' e os 'Órgãos de
fiscalização'. Sob esse prisma, reputando-se que a Corregedoria Nacional de Justiça exercerá
o papel de Agente Regulador e participará do Conselho Consultivo da ONR, vislumbra-se ser
conveniente acrescer aos artigos 28 e 40  do estatuto que eventuais alterações estatutárias
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exijam parecer favorável do Órgão Consultivo.  
Em relação ao Comitê de Normas Técnicas da ONR, considerando as

atribuições para edição de normas técnicas e atos interpretativos afetos ao Serviço de Registro
Eletrônico, depreende-se ser plausível e conveniente que o Conselho Nacional de Justiça ou
representantes do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais de Justiça do Brasil atuem
diretamente neste Comitê, tendo em vista a competência das Corregedorias-Gerais da Justiça
para a expedição de regulamentação e normas de serviços. 

Nessa senda, mister consignar que o ‘Operador Nacional do Sistema de
Registro de Imóveis Eletrônicos – ONR’ atue como coadjuvante para a efetiva modernização
dos serviços registrais, contribuindo para a cooperação entre os ofícios imobiliários e para o
aprimoramento das comunicações/solicitações oriundas dos órgãos públicos e dos usuários
das serventias extrajudiciais, sem prejuízos às funções de orientação e fiscalização inerentes
ao Poder Judiciário.  

Observadas as demandas e cautelas preditas, denota-se que a criação do
Operador Nacional de Imóvel para os Serviços de Registro Eletrônico possibilitaria a
uniformização e a integração das Serventias de Imóveis do Brasil, modernizando os
procedimentos por meio de uma plataforma nacional de serviços afetos ao Registro Imobiliário. 

São essas as informações que reputo pertinentes para o atendimento da
demanda, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

  
Respeitosamente, 
  

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça 

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima
CORDEIRO, Corregedor(a), em 19/12/2017, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verificainformando o
código verificador 0327094 e o código CRC 1A4EA122.
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SENHOR CORREGEDOR NACIONAL,
DE ORDEM DO EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR CORREGEDOR, ENCAMINHA
MANIFESTAÇÃO PARA CONHECIMENTO.
RESPEITOSAMENTE.
PAULO BELO            
AUX. JUDICIÁRIO/TJAP
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Protocolo nº 90206/2017 

Procedência: Conselho Nacional de Justi ça 

Assunto: Pedido de Prov idênc ias nº 000665-50.2017.2.00.0000 

Interessado: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

DESPACHO 

Trata-se de pedido de providênc ias oriundo do Conse lho 
Nac ional de Justiça, formulado pelo Instituto de Registro lmobi liário do 
Brasil - IRIB, objetivando colher a manifcsraçâo desta Corregedoria de 
Justiça acerca da redação fina l do Esta tuto da ONR - Operador Nacional 
do S istema de Regi stro Eletrônico (Id 2299209). 

A minuta final do Estatuto da ONR acostada ao pedido de 
providê ncia, resultado de discussões entre as associações interessadas e as 
Corregedori as Estaduais e do Distrito Federal, contempla as diretrizes 
legai s e os Provimentos do CN.I , previamente estabelecidas à implantação 
do s istema de registro de imóveis eletrônico. 

Com efeito, nada ternos a opor ou acrescentar à versão 
fina l da minuta. 

assunto. 
E a manifestação desta Corregedoria a respeito do 

Gabinete da CGJ/TJAP, em 13 de dezembro de 2017. 

Desembargador AGOSTINO LVÉRIO JUNIOR 
c6néêlor Geral d ustiça 

Prococolo nº 90205/201 7 - pedido de providência5 IRIB 1 



 

OF n° 427/GAB/CGJ/2017
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 00 F.STAOO 00 RlO OF, .JA F.IRO 

Ofício nº 427/GAB/CGJ/2017 
Ref.: Proc. 0000665-50.2017.2.00.0000 
(Requerente: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA) 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2017. 

Proc.: 2017-020913 

Exmo. Senhor Ministro 

Pelo presente, encaminho em anexo informações 
acerca do procedimento em referência. 

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de elevada estima e distinta consideração. 

Ao 

Cordialmente. 

~~~ íÁ, ~o!e,c ~V~ 
Desembargador Claudio de Mello Tavares 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça 
Ministro João Otávio de Noronha 
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CORRF.GF.DORrA GF.RAL ))A .JUSTIÇA 00 F.STAJ)O DO RIO DE .JA F.IRO 

Processo nº 2017-020913 

DECISÃO 

Acolho o parecer da lavra do MM Juiz Auxiliar MARCIUS DA COSTA 

FERREIRA, adotando corno razões de decidir os fundamentos nele expostos, e, por 

conseguinte, determino a expedição de oficio ao CNJ, com cópia do parecer ora 

acolhido e de fls. 73, para ciência. 

Rio de J~ neiro, 11 de dezembro de 2017. 

Q ~0.M-~ cU.. !fl\_~ "'VCV\M 
Desembargador CLAUOIO DE MELLO TAVARES 

Corregedor-Geral da Justiça 
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CORRF.GEDORIA G[RAL DA JUSTl('A no ESTADO DO RIO DE .JA f.rRO 

Processo nº 2017 -0020913 

PARECER 

O presente procedimento iniciou-se em razão de decisão exarada pelo 

Excelentíssimo Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Mareio Evangelista 

Ferreira da Silva, determinando a intimação de todas as Corregedorias dos Tribunais 

de Justiça e do Distrito Federal para se manifestarem sobre o Pedido de 

Providências formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil perante a 

Corregedoria Nacional de Justiça. 

O requerente apresentou minuta do Estatuto do Operador Nacional do 

Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, a qual lhe foi submetida pelo Instituto de 

Registro Imobiliário do Brasil - IRIB, cuja elaboração se deu nos termos do artigo 54 

da Medida Provisória 759/2016, a qual, por sua vez, posteriormente foi convertida na 

Lei nº 13.465, de 11 de junho de 2017. 

As fls. 21/65 consta a minuta do Estatuto do Operador Nacional do 

Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos - ONR. 

Para melhor análise sobre o tema, foi realizada reunião com os Diretores 

da Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio às Serventias Extrajudiciais - DGFEX 

desta Corregedoria Geral da Justiça, os representantes do Serviços do 9° Registro 

de Imóveis da Comarca da Capital, do 14° Oficio de Justiça da Comarca de Niterói, 

e do 1º Ofício de Justiça da Comarca de Volta Redonda, onde se conclui que, 

embora existam alguns questionamentos feitos por esta Corregedoria no que tange 

à possível vulnerabilidade do acervo de cada um dos Serv· , não há qualquer 

óbice que dificulte ou impeça a sua regulamentação pelo ons ho Nacional de 

Justiça. 

Conforme despacho de fls. 77, concluiu-se aind 

havendo vedação legal à criação de um órgão nacional c 

informações registrais imobiliárias, seria recomendável a adoção de um si te 
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~ CORRF.GFDORJA GF.RAL DA .JUSTIÇA DO F.STADO DO RIO DF. .JANflRO 

controle apto a evitar a franca disponibilização de informações armazenadas, 

evitando-se a vulneração do acervo dos Serviços Extrajudiciais. 

Em seguida, foram prestadas informações à Corregedoria Nacional de 

Justiça, conforme ofício de nº 063/GAB/CGJ/2017, datado de 17/03/2017. 

As fls. 92/119, consta minuta final do Estatuto do Operador Nacional do 

Sistema de Registro Eletrônico - realizada nos termos do artigo 76 da Lei nº 

13.465/17, outrora a Medida Provisória nº 759/2016. 

Diante da versão final apresentada do Estatuto, foi exarado despacho 

pelo Excelentíssimo Ministro do Conselho Nacional de Justiça, Corregedor Nacional 

João Otávio de Noronha, determinando a manifestação das Corregedorias Gerais de 

Justiça dos Estados e do Distrito Federal sobre a redação final do Estatuto do 

Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos - ONR. 

Após a análise da minuta final do Estatuto do ONR, verificou-se que a 

versão final pouco difere da versão inicial apresentada inicialmente antes da 

conversão da Medida Provisória 759/2016 na Lei nº 13.465/17. 

Conforme mencionado anteriormente, foi submetido o esboço da minuta à 

análise das Diretorias Extrajudiciais desta Corregedoria Geral da Justiça e dos 

Diretores do IRIB-RJ, consoante ata de reunião às fls. 73, ocasião na qual não foi 

apresentada qualquer objeção às pretensões do órgão nacional da categoria. 

As escassas diferenças entre as duas minutas apresentadas pouco 

interferem em sua essência, uma vez que cuidam tão somente de aspectos 

administrativos, não procedimentais, quais sejam: a co o · ão das unidades de 

imóveis dos Estados que integram o Sistema de Registro 

SREI; os direitos e deveres dos Registradores, o que de cert forma 

das normas previstas nas Leis nos. 6.015/73 e 8.935/94, 

Consolidação Normativa desta Corregedoria Geral da Justiça; e a composi o 

Conselho Deliberativo do Operador Nacional do Sistema de Registro de lm eis 

Eletrônicos - ONR. 
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"' CORRF:GF0ORTA GF.R \L 0A .JUSTIÇA DO F:STA0O DO RIO DF. .JANEIRO 

Desta forma, mantém-se quase que e 

anteriormente prestadas sobre o Estatuto do 

Registro de Imóveis Eletrônicos - ONR. 

sua in egralidade as informações 

perador Nacional do Sistema de 

A vista do exposto, sugiro a remess de ofício ao CNJ, com cópia deste 

parecer e de fls. 73 para ciência. 

Encaminhem-se os presentes autos à superi r consideração do Exmo. 

Desembargador Corregedor-Geral da Justiça. 

São 

MARCI D EIRA 
Juiz Auxíliar a C r. ege Geral da Justiça 

' 
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~ 
DIRETORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO E APOIO As SERVENTIAS 

EXTRAJUDICIAIS - DGFEX 

LISTA DE PRESENÇA • 

Data: 14/03/2017 Horário: 15:00 H 1 Local: Sala de Reuniões da DGFEX 

Assunto: Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico 

PARTICIPANTES: 
Nome ÔrQão 

Marcius da Costa Ferreira Juiz de Direito Auxiliar da CGJ. 
Ni lton Carlos Firm ino DGFEX/CGJ 
José Eucl ides Correa Guinancio DGFEX/DIMEX/CGJ 
Maria Anoélica Henrique Silva Saraiva DGFEX/DIFEX/CGJ 
Sergio Pinto Cardoso DGFEX/DIPES/CGJ 
Gustavo Mendes 92 Reoistro de Imóveis da Caoital 
Leonardo Monçores Vieira 14º Ofício de Justir,.;:i de Niterói 
Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho 12 Ofício de Justiça de Volta Redonda 

Desenvolvimento da Reunião: 

Dado início a reunião, foi aberta a discussão em tomo da consulta feita pelo 

Conselho Nacional de Justiça sobre a minuta do Estatuto do Operador Nacional do 

Registro de Imóveis Eletrônico - ONR que lhe foi submetida pelo Instituto de Registro 

Imobiliário do Brasil - IRB. 

Consultados todos os presentes, em que pese alguns questionamentos feitos pela 

equipe desta Corregedoria no que tange a possível vulnerabilidade do acervo de cada um 

dos Serviços, na hipótese do mesmo ser disponibilizado para consulta pelo órgão nacional 

da categoria - IRIB, baseado, sobretudo, na opinião dos registradores presentes, concluiu

se pela não detecção no corpo do referido esboço de qualquer óbice que dificulte ou 

impeça a sua regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça nos termos do artigo 54 

da Medida Provisória n2 759/2016. 

utido, a reunião foi encerrada. 

SÉRGIO P. CARDOSO 
Diretor da Divisão de Instrução e Pareceres Extrajudiciais 

Reunião/OGFEX Pãg 1 

f3 



 

Excelentíssimo Senhor Ministro,
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Corregedor Luiz Henrique Bonatelli, segue para ciência
o despacho exarado nos autos CGJ 0000131-82.2017.8.24.0600, bem como o despacho exarado
em 10 de fevereiro, já encaminhado anteriormente a esse Órgão.
 
Respeitosamente,
Leonardo de Souza Nogueira
Divisão Administrativa
Corregedoria-Geral da Justiça
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INFORMAÇÕES EM ANEXO.
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PODER JUDICL,\R][O 
TRIBUNA! DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COH.REGE.DOIUA GER4.L DA .lllJSTIÇA 

Ref.: Pedi.do de Providências 0000665-502017.2.00.0000 (2017/00028024) 

Estatuto do Operador !'~acional do Sistema de Registro de [móveis Eletrônico - ONR 

Excelentíssimo Senhor 

Em atendimento à solicita1;:i'io de manifestação no Pedido de 

as informações que seguem. 

De observo que esta E. Corregedoria Geral da Justiça já 

havia se manifestado favoravelmente à minuta de estatuto previamente apresentada, 

conforme informações datadas de 2/3/17. 

Pede-se vema para fazer remissão ao teor do quanto lá 

mencionado. 

Adcn:ais sobreveio. desde emão, a Lei 13.456/17, 

sedimentando pa1ie das regras wiculadas pela MP 759/16. E o teor da nova minuta de 

estatuto do ON R, ap1t·cscnw.cli;1 por oficio datado de 8/11117, está em consonância com o 

quanto originariamente proposto, providenciando-se as devidas adequações para 

compatibilização com a Lei 13 .456/17. 

'.'víanlt'.-m-se. destartc, o posicionamento previamente exposto 

lal como apresentado. 

1 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE sAo PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Sendo o que me cumpria informar, valho-me da oportunidade 

para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de consideração e apreço, colocando-me à 

disposição para outras informaçôes que se façam necessárias. 

Sào 

l'HANOEL DlE 

Excelentíssimo Senhor 

MINISTRO J0.4.0 OT /4.·vno DE NORONHA 

Conselho Nacional dt 

2 



 

por determinação do exmo des. corregedor geral da justiça, encaminho a vossa excelencia cópia
do SEI 8738-08-2017.8.16.6000.
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30/11/2017 SEI/TJPR - 2468906 - Decisão

https://sei.tjpr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2742592&infra_sistem… 1/1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br 

DECISÃO

SEI! N. 0008738-08.2017.8.16.6000
 

I – Trata-se de expediente de acompanhamento do Pedido de
Providências n. 0000665-50.2017.2.00.0000, da Corregedoria Nacional de
Justiça, relativo à aprovação do “Estatuto do Operador Nacional do Registro
Imobiliário – ONR”.

Por esta Corregedoria da Justiça foi apresentada a manifestação
constante do documento ID 1747656, dando conta da criação da Central
Eletrônica de Registro Imobiliário do Paraná e da inexistência de sugestões a
serem dadas (ID 1768164).

Conforme documento ID 2461837, sobreveio despacho solicitando
manifestação das Corregedoria-Gerais de Justiça dos Estados e Distrito Federal
solicitando manifestação a respeito da redação final do Estatuto da ONR.

II – Como anteriormente informado, e tendo em vista a criação de
Central local, inexiste providência a ser adotada ou mesmo sugerida por esta
Corregedoria da Justiça a respeito do estatuto ora apresentado.

III – Dessa forma, em atendimento à solicitação firmada pelo
Excelentíssimo Corregedor Nacional da Justiça, encaminhe-se, para fins de
ciência, cópia desta ao Conselho Nacional de Justiça.

IV – Cumprido, sem o recebimento de novas manifestações, encerre-
se o presente com as cautelas de estilo.

Documento assinado eletronicamente por Mario Helton Jorge, Corregedor, em 29/11/2017, às
18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o
código verificador 2468906 e o código CRC 094554FF.

0008738-08.2017.8.16.6000 2468906v3
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Conselho Nacional de Justiça 

 

 
 

DESPACHO
Trata-se de pedido de providências formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil em
desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça.
A adoto o relatório da decisão de Id 2207005.
Acrescento que a Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR e o Instituto
de Registro Imobiliários do Brasil – IRIB, apresentaram minuta final do Estatuto do Operador
Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR (Id 2299209).
É o relatório.
Com a apresentação da minuta final do Estatuto da ONR pelas associações interessadas, é
necessária a manifestação das Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, a fim de apresentarem sugestões/aquiescência, conferindo maior legitimação ao ato
constitutivo em apreço.
Ante o exposto, oficie-se as Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal
para que, no prazo de 30 dias, manifestem-se sobre a redação final do Estatuto da ONR
apresentada sob o Id 2299209.
Cumpra-se.
Brasília, 13 de novembro de 2017.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Corregedor Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
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Ofício anexo.
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****** 

Auocl~ dos Notários e 
Registradores cio Brasll 

Ofício 1108/2017 - Anoreg-BR 

A Sua Excelência o Senhor 
Ministro JOÃO OTÁVIO NORONHA 
Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ 
Em mãos 

Excelentíssimo Ministro, 

Brasíl ia/DF, em 8 de novembro de 2017 

A Associação dos Notários e Registradores do Brasil - Anoreg-BR, entidade nacional com 

legitimidade reconhecida pelos poderes constituídos para representar todas as 

especialidades dos cartórios extrajudiciais brasileiros, vem, respeitosamente, apresentar 

a Vossa Excelência a redação final do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de 

Registro Eletrônico - ONR. 

Informamos que o referido Estatuto foi aprovado na data de hoje, na reunião deliberativa 

desta Diretoria Colegiada para este fim, com a presença de representantes do Instituto 

de Regist ro Imobiliário do Brasil - IRIB, de presidentes de Anoregs Estaduais, bem como 

de vários regist radores imobiliários que resultou na apreciação do texto e votação 

definitiva, conforme anexo. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos da mais distinta consideração e 

apreço. 

Atenciosamente, 

SRlVS Qd. 701 Lote 05 Bloco A Salas 601/606 - Centro Empresarial Brasllla Cep:70340-907 Braslha-DF - Fones: (61)3323-1555- Fax: 3226-5073 
E-mail: anoregbr@anoregbr.org.br - http: /1 www.anoreg.org.br 



 

 

ESTATUTO DO OPERADOR NACIONAL DO 
SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO - 

ONR 
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ESTATUTO DO OPERADOR NACIONAL DO 

 SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO – ONR 

 

I – DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE 

Art. 1º. O Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico – ONR, doravante designado ONR, pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, organizada pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 

(IRIB) e pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG-BR), nos 

termos do art. 76, da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, é regido pelas 

disposições legais, pelo presente Estatuto e demais atos normativos expedidos por 

seus órgãos de regulação e administração.  

Art. 2º. A duração do ONR é por tempo indeterminado.  

Art. 3º. O ONR tem sede administrativa e foro em Brasília – DF, e sede 

operacional em São Paulo – SP, onde será localizado o estabelecimento prestador 

dos serviços eletrônicos, podendo, ainda, abrir e manter escritórios de 

representações em qualquer parte do País. 

II - DA FINALIDADE E ATRIBUIÇÕES  

Art. 4º. O ONR tem por finalidade implementar e operar, em âmbito 

nacional, o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI, na forma dos artigos 

37 a 41, da Lei nº 11.977, de 7 de julho 2009, mediante integração das unidades 

registrais e de suas bases de dados, sob acompanhamento, regulação normativa e 

fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), conforme previsto no § 4º do art. 76 da Lei nº 13.465, de 2017. 

§ 1º. Para os fins previstos no caput o ONR poderá executar atividades 

de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos, aplicados ao SREI, 

inclusive mediante seu credenciamento como Instituição Científica, Tecnológica e 

de Inovação (ICT), na forma da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. 

§ 2º. No SREI estão compreendidas a universalização das atividades de 

registro público e a adoção de governança corporativa para os registros de 

imóveis, com vistas a: 

I – cumprir o comando legal contido no art. 37, da Lei 11.977, de 2009, 

para instituição do sistema de registro eletrônico pelos cartórios de registro de 

imóveis, em todo o território nacional, de conformidade com a diretrizes fixadas 
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pela Recomendação nº 14, de 2 de julho de 2014, baixada pela Corregedoria 

Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça; 

II - otimizar a utilizaça o das novas tecnologias de informaça o e 

comunicaça o para informatizar procedimentos registrais internos e de gesta o das 

serventias, visando maior eficie ncia na prestaça o dos serviços com base em 

tecnologia aplicada, reduça o de custos e prazos, e para garantir a segurança da 

informaça o e continuidade de nego cios, observados os padro es te cnicos e crite rios 

legais e normativos; e, 

III - promover a interconexa o das unidades de registro de imo veis 

permitindo o interca mbio de informaço es e dados entre si, com o Poder Judicia rio, 

o rga os da Administraça o Pu blica, empresas e cidada os na protocolizaça o 

eletro nica de tí tulos, requisiça o e recebimento de informaço es e certido es, visando 

aprimorar a qualidade e a eficie ncia do serviço pu blico prestado por delegaça o e 

melhorar o ambiente de nego cios imobilia rios do Paí s. 

Art. 5º. São atribuições do ONR: 

I – implantar e coordenar a operação do SREI, em todo o território 

nacional, em apoio aos oficiais de registro de imóveis e cooperação com as 

Corregedorias Gerais da Justiça e a Corregedoria Nacional de Justiça; 

II – editar instruções técnicas de normalização aplicáveis ao SREI para 

propiciar a operação segura do sistema, a interoperabilidade de dados e 

documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos, como também a adaptação 

eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços, visando 

garantir a autenticidade e segurança das operações realizadas com documentos 

informáticos; 

III – implementar a operação centralizada do Serviço de Atendimento 

Eletrônico Compartilhado (SAEC), previsto na Recomendação nº 14/2014, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, com vistas à universalização do serviço público 

delegado de registro de imóveis e acesso às unidades registrais em um único ponto 

na Internet; 

IV – supervisionar e coordenar a operação das Centrais de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados dos Estados e do Distrito Federal, as interligações 

relativas ao SREI com entes nacionais e estrangeiros, e a interoperabilidade de 

sistemas; 

V – Editar o Diário Eletrônico do SREI – DSREI para publicação dos atos 

expedidos pelo ONR, assim como também dos editais previstos nos estatutos, e de 

outras publicações previstas em lei, para atribuição de publicidade oficial.  
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VI - formular indicadores de eficiência e critérios objetivos de 

fiscalização permanente dos serviços de registros de imóveis, e implementar 

sistemas em apoio às atividades das Corregedorias Gerais de Justiça e da 

Corregedoria Nacional de Justiça, que permitam inspeções remotas das 

serventias; 

VII– estruturar a interconexão do SREI com o Sistema Nacional de 

Gestão de Informações Territoriais (SINTER), ou com outro cadastro técnico 

individual ou multifinalitário.  

§ 1º. O ONR poderá, no âmbito de sua finalidade, assinar acordos de 

cooperação técnica, convênios e contratos com outras entidades públicas ou 

privadas, visando criar condições que gerem maior flexibilidade técnica e 

operacional ao desenvolvimento de suas atividades e atendimento às demandas 

específicas de usuários.  

§ 2º. O ONR poderá integrar a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP-Brasil como Autoridade Certificadora (AC), Autoridade de 

Registro (AR), Autoridade Certificadora de Tempo (ACT), Entidade Emissora de 

Atributo (EEA), ou outra modalidade que vier a ser criada. 

§ 3º. Para a realização de suas atribuições, o ONR deverá: 

 I – promover a interligação de todas as unidades do serviço de registro 

de imóveis do País e prover um barramento nacional de integração e 

interoperabilidade de suas bases de dados, para operação do SREI; 

II - disponibilizar as interfaces eletrônicas para a interconexão dos 

registradores entre si, com o Poder Judiciário, entes da Administração Pública e 

demais usuários dos serviços registrais; 

III - adotar e disseminar padrões de referência e terminologias no 

âmbito do SREI, que viabilizem o Intercâmbio Eletrônico de Dados (Electronic 

Data Interchange - EDI) e portabilidade de sistemas; 

IV – manter infraestrutura para o armazenamento seguro de dados, 

imagens, cópias de segurança (backups) e virtualização de servidores, com 

mecanismos de auditoria para a preservação da integridade, interoperabilidade e 

disponibilidade das informações, com alto nível de segurança e controle 

permanente; 

V - pesquisar, desenvolver e disponibilizar aos registradores sistemas 

e ferramentas eletrônicas que possam ser usados para criação de aplicativos 

baseados nas tecnologias da informação e comunicação, para gestão 
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administrativa da serventia e realização de atos registrais, armazenamento e 

tráfego de documentos e informações; 

VI – contribuir para a promoção do desenvolvimento tecnológico 

integral do SREI e promover modernização e a inclusão digital das serventias de 

registro de imóveis; 

VII – organizar, coordenar e realizar eventos relacionados com o 

desenvolvimento tecnológico da atividade registral, tais como congressos, 

seminários, simpósios, cursos, palestras, workshops, fóruns, feiras, conferências, 

encontros, debates, semanas, jornadas, oficinas ou outra forma de divulgação, 

visando a qualificação e atualização profissional dos oficiais, seus prepostos e 

prestadores de serviços de tecnologia, aplicados às serventias registrais;  

VIII – organizar e promover visitas técnicas nacionais e internacionais 

para fins de prospecção tecnológica, em busca de projetos e ideias capazes de 

serem aplicados ao aprimoramento normativo e operacional do SREI, bem como 

cooperar e compartilhar a experiência brasileira com organizações ou entidades 

institucionalizadas de outras nações; 

IX – fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias aplicadas 

ao SREI, mediante a concessão de bolsas de estudo, auxílios e outros apoios para 

cursos de especialização, mestrado e doutorado, bem como apoiar o 

empreendedorismo tecnológico e de inovação de soluções convergentes com o 

SREI; 

X – ajuizar ações judiciais e administrativas, em âmbito nacional, 

estadual ou municipal, que visem os interesses albergados no SREI, inclusive, 

impetrar mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 5º, XXI e LXX, “b”, e 

propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 

constitucionalidade, nos termos do art. 103, IX, ambos da Constituição Federal; 

XI - cooperar ativamente com o estado Brasileiro e outras entidades 

públicas ou privadas para melhoria do ambiente de negócios de compra e venda e 

financiamentos imobiliários, bem como a ampliação da Governança Fundiária do 

País; e, 

XII – desenvolver estratégias para fomentar mudanças relativas a 

eficiência e qualidade do índice de administração de terras, nas seguintes 

dimensões: confiabilidade da infraestrutura, transparência da informação, 

cobertura geográfica, resolução de disputas de terras e igualdade de acesso aos 

direitos de propriedade, via Regularização Fundiária.  

§ 4º. A interligação com a infraestrutura do ONR, de que trata o inciso 

I do § 3º, será efetivada por intermédio das centrais estaduais de serviços 
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eletrônicos compartilhados, homologadas por ato normativo da Corregedoria 

Geral de Justiça da respectiva unidade da federação, ou diretamente com a 

unidade de registro de imóveis, onde não houver Central.   

§ 5º. Os serviços eletrônicos a cargo da ONR serão disponibilizados, 

sem ônus, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público e 

aos entes públicos previstos nos regimentos de custas e emolumentos dos Estados 

e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de investigações criminais, 

fiscalização tributária e recuperação de seus ativos.  

Art. 6º. O ONR poderá administrar fundos estaduais destinados à 

compensação, total ou parcial, dos custos referentes aos atos registrais da 

Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb-S, previstos no art. 73, da Lei 

nº 13.465, de 2017, ou outros fundos que vierem a ser criados para 

ressarcimentos de atos gratuitos e complementação da renda mínima das 

serventias de registro de imóveis.  

Parágrafo único. Para cada fundo deverá ser formado um comitê 

executivo composto por oficiais de registro de imóveis da respectiva unidade da 

Federação, sendo 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes, não remunerados. Cada 

fundo ficará vinculado à Diretoria Executiva do ONR, que o coordenará.  

Art. 7º. O ONR deverá observar os princípios da legalidade, integridade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, representatividade, eficiência, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público, realizando e apoiando as 

ações necessárias ao desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral.  

§ 1º. No curso de suas atividades, o ONR deverá ainda observar sempre 

as normas que regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e fiscal, 

bem como a proteção de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, 

além das disposições legais e regulamentares. 

§ 2º. A administração do ONR deverá zelar pelo cumprimento das leis, 

regulamentos, normas externas e internas, convênios e contratos, bem como 

coibir a obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens individuais em 

decorrência da participação em processos decisórios. 

III – DA COMPOSIÇÃO  

Art. 8º. Todas as unidades de registro de imóveis dos Estados e do 

Distrito Federal integram o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (SREI) e 

estão vinculadas ao ONR, na forma do § 5º, do art. 76, da Lei nº 13.465, de 2017. 

Parágrafo único. Na vinculação das unidades ao ONR, deverá ser 

atendido o modelo constitucional de serviço público exercido em caráter privado, 
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por delegação administrativa, mormente no que tange aos suportes normativos 

relativos às bases de dados das serventias previstos no art. 24, da Lei nº 6.015, de 

31 de dezembro de 1973, e no art. 46, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, 

que permanecem sob a guarda, conservação e responsabilidade do respectivo 

titular ou responsável pelo expediente. 

IV – DOS DIREITOS E DEVERES DOS REGISTRADORES 

Art. 9º. Os delegatários e os responsáveis pelo expediente das unidades 

de registro de imóveis vinculadas ao ONR terão os seguintes direitos e deveres: 

I – Direitos: 

a. Participar da gestão corporativa do ONR, exercendo o direito de 

voto e o acesso aos cargos, de conformidade com as condições de 

elegibilidade determinadas neste Estatuto; 

b. Participar de todas as realizações e beneficiar-se das atividades e 

serviços próprios do ONR;  

c. Quaisquer outros reconhecidos neste Estatuto ou na legislação 

vigente.  

II – Deveres: 

a. Cumprir o disposto na legislação pertinente; 

b. Cumprir as decisões e os atos normativos adotados pelos órgãos de 

gestão e regulação do ONR, no âmbito de suas respectivas 

competências; 

c. Guardar a devida consideração com relação aos demais oficiais de 

registro de imóveis; 

d. Realizar ou controlar pessoalmente todas as atividades próprias de 

sua função na unidade de registro de imóveis vinculada, pelo que 

deverá dotá-la de meios materiais e estruturas adequadas de 

recursos humanos e tecnológicos. 

V – DO EXERCÍCIO SOCIAL, PATRIMÔNIO, RECEITAS E FINANÇAS 

Art. 10. O exercício social do ONR coincide com o ano civil. Ao final de 

cada exercício social será elaborado Relatório Anual da Administração e serão 

levantadas as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício social 

findo, a serem apresentadas ao Conselho Deliberativo, com a observância dos 

preceitos legais pertinentes. 

Art. 11. O patrimônio do ONR é composto pela totalidade dos bens e 

direitos por ele possuídos ou adquiridos, inclusive pelos eventuais superávits dos 

exercícios findos. 
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Art. 12. Dependem de prévia autorização do Conselho Deliberativo: 

I – a aquisição de imóveis; 

II – a alienação de imóveis;  

III – a oneração de imóveis; 

IV – a aceitação de doações, legados ou heranças, quando houver 

encargos ou restrições; 

V – a construção, reforma e demolição de prédio; e, 

VI – as operações de financiamento com instituições financeiras. 

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo poderá estabelecer limites de 

valores para a dispensa da autorização. 

Art. 13. São receitas do ONR, contribuições, doações, legados ou 

heranças, a renda obtida de seus bens ou aplicações financeiras, dotações e 

subvenções do Poder Público ou decorrentes de convênios, acordos ou termos de 

cooperação técnica celebrados com entidades públicas ou privadas, nacionais ou 

internacionais, outras receitas e quaisquer benefícios econômicos que resultem 

no aumento do seu patrimônio líquido.  

Parágrafo único. As receitas do ONR serão aplicadas no cumprimento 

geral de seus fins estatutários, e para compor fundos criados com finalidades 

específicas.   

Art. 14. A fonte de recursos para manutenção da ONR são as suas 

receitas, mas a consecução de sua finalidade, prevista no art. 4º, não poderá ser 

alcançada sem o necessário equilíbrio econômico e financeiro entre as receitas e 

despesas, devendo sua administração implementar todas as providências 

necessárias para o alcance e a manutenção dessa meta. 

Art. 15. O ONR deverá aplicar suas receitas e recursos integralmente 

no desenvolvimento e manutenção de seus objetivos institucionais, vedada a 

distribuição de qualquer sobra, seja a que título for. 

Art. 16. A escrituração contábil será mantida em registros 

permanentes, com obediência aos preceitos da legislação, das outras normas 

aplicáveis e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. 

Parágrafo único - As demonstrações contábeis e financeiras serão 

auditadas por Auditores Independentes que deverão apresentar parecer 
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concernente à posição contábil e financeira e ao resultado do exercício social da 

ONR, bem como relatório circunstanciado de suas observações, relativas:  

I - as deficiências ou à ineficácia dos procedimentos contábeis e 

controles internos existentes, além de eventual descumprimento de normas legais 

e regulamentares; e  

II - à qualidade e à segurança dos procedimentos e sistemas 

operacionais, inclusive acerca das medidas previstas em situações de ruptura, 

contingência ou emergência, de acordo com os requisitos estabelecidos pela 

regulamentação aplicável. 

Art. 17. As contas do exercício findo deverão ser submetidas pelo 

Presidente à aprovação do Conselho Deliberativo até o dia 30 (trinta) de junho do 

ano seguinte. Uma vez aprovadas, serão publicadas no portal eletrônico da 

entidade, acompanhadas do Relatório de Administração, dos pareceres dos 

Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, para conhecimento dos 

registradores.  

VI – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ONR 

Art. 18. São órgãos de direção do ONR: 

I – a Assembleia Geral de Registradores (AGR/ONR); 

II - o Conselho Deliberativo (CD/ONR); 

II – o Conselho de Administração (CA/ONR); 

III – o Conselho Consultivo (CC/ONR); 

IV – o Conselho Fiscal (CF/ONR); 

V – a Diretoria Executiva (DIREX); e 

VI – o Comitê de Normas Técnicas (CNT/ONR). 

 § 1º. Aos órgãos e entidades representados nos Conselhos, bem como 
aos seus respectivos representantes e aos membros da DIREX, não será atribuída 
responsabilidade solidária ou subsidiária quanto aos atos praticados no exercício 
de suas funções, em cumprimento a decisões de colegiado ou do órgão regulador, 
e em observância a este Estatuto e à legislação pertinente. 

§ 2º. É de três (3) anos o mandato dos conselheiros e membros da 
DIREX, e serão coincidentes.  

§ 3º. As funções de conselheiro vagar-se-ão por: 

I - decurso do prazo do mandato; 

Num. 2299209 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 09/11/2017 15:40:04
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17110915400404200000002208625
Número do documento: 17110915400404200000002208625



10 
 

II - renúncia do seu ocupante, comunicada formalmente ao Presidente 
do respectivo Conselho ou à DIREX; 

III – extinção da delegação, nos termos do art. 39, da Lei nº 8.935, de 
1994, ou de afastamento de designação precária; 

IV - ato declaratório do Conselho Deliberativo, de que o procedimento 
do conselheiro é incompatível com a moralidade e o decoro administrativo; 

V - omissão quanto às obrigações estatutárias; 

VI - condenação em processo judicial, com decisão transitada em 
julgado, motivada por ação ou omissão incompatível com suas obrigações de 
conselheiro; ou, 

VII - ausência injustificada a três reuniões ordinárias consecutivas, ou 
a seis reuniões ordinárias ou extraordinárias alternadas, durante o prazo do 
mandato; e, 

IV – por desligamento do órgão ou entidade que representa. 

§ 4º. O exercício da função de conselheiro não será remunerado e a sua 
participação, ou a de seu suplente, nas reuniões do Conselho dar-se-á sem ônus 
para a ONR, podendo as despesas serem ressarcidas.  

§ 5º. Os órgãos e entidades representados nos Conselhos poderão, a 
qualquer tempo, substituir seus representantes, mediante prévia comunicação ao 
Presidente do Conselho Deliberativo ou à DIREX. 

§ 6º. É vedada a acumulação de funções nos Conselhos e na DIREX, 
mesmo por suplentes de conselheiros, exceto para o Comitê de Normas Técnicas 
– CNT e as previstas neste Estatuto.  

§ 7º. As deliberações dos Conselhos, salvo as exceções previstas neste 
Estatuto, serão tomadas mediante aprovação das matérias por maioria simples e, 
no caso de empate, caberá ao Presidente o voto de qualidade. 

Art. 19. A critério do Presidente do respectivo Conselho, as reuniões 
poderão ser presenciais, virtuais, ou híbridas, em horário pré-definido, ou em 
horários flexíveis, observado o seguinte: 

I – Nas reuniões na modalidade virtual ou híbrida, a participação 
poderá síncrona ou assíncrona, escrita ou verbal, por áudio ou videoconferência, 
permanecendo a reunião aberta pelo período estabelecido na convocação, durante 
o qual o conselheiro poderá apresentar seu parecer e voto, ou apenas o seu voto.  

II – Para assegurar sua participação em reunião virtual, o conselheiro 
deverá realizar comunicação eletrônica com a antecedência mínima, na forma 
estabelecida na convocação, responsabilizando-se pela funcionalidade dos seus 
equipamentos de comunicação.   
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III - O convite com a indicação dos temas relativos à Ordem do Dia será 
encaminhado pelo meio eletrônico escolhido pelo conselheiro, que será 
considerado ciente, comprovado o encaminhamento. 

Art. 20. As reuniões serão marcadas pelo Presidente do respectivo 
Conselho com, pelo menos, três (3) dias de antecedência, observando-se o 
quórum, em primeira chamada, de metade dos membros e, em segunda chamada, 
meia hora após, de qualquer número de presentes.  

§ 1º. Nas reuniões dos Conselhos, cada conselheiro titular, ou seu 
suplente em exercício, terá direito a um voto. 

§ 2º. A votação será pública e nominal, segundo a ordem alfabética do 
prenome do conselheiro. 

§ 3º. Os conselheiros não podem ser representados por procuradores, 
substitutos ou prepostos. 

§ 4º. Nas reuniões virtuais, o conselheiro encaminhará seu parecer ou 
voto aos demais componentes do respectivo conselho, por mensagem eletrônica; 

§ 5º. O Presidente da DIREX poderá participar das reuniões dos 
Conselhos por sua iniciativa, ou a convite destes, porém, sem direito a voto; 

§ 6º. Qualquer registrador poderá assistir às reuniões presenciais dos 
conselhos, sem direito a voz e voto e, se o conselho o autorizar, poderá participar 
dos trabalhos, salvo deliberação de reunir-se de forma reservada.     

Art. 21. Os Conselhos e Órgãos da ONR podem decidir, igualmente, pela 
criação de Comissões, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, permanentes ou 
temporários, para examinar questões específicas, com maior profundidade.  

VII – DA ASSEMBLEIA GERAL DE REGISTRADORES -  AGR/ONR 

Art. 22. A AGR/ONR é o órgão máximo e soberano para a tomada de 
decisões em temas corporativos, com poderes para aprovar, reprovar, ratificar e 
retificar os atos de interesse do ONR. 

§ 1º São membros de pleno direito da AGR/ONR todos os delegatários 
e responsáveis pelo expediente das unidades de registro de imóveis vinculadas, a 
que se refere o art. 4º, os quais terão voz e voto. 

§ 2º A AGR/ONR pode ser Ordinária (AGO) ou Extraordinária (AGE). 

Art. 23. A AGO ocorrerá bienalmente, na sede do ONR, ou em outro local 
adequado, a critério do Conselho Deliberativo, podendo ainda ser feita na 
modalidade virtual.  

Art. 24. A AGO será instalada a cada três anos, no mês de novembro, 
para eleger os membros do Conselho Deliberativo. 
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§ 1º. As eleições serão realizadas exclusivamente pelo sistema de voto 
eletrônico, via Internet, em portal que propiciará a votação em âmbito estadual.  

§ 2º. Cada Estado, e o Distrito Federal, elegerá um representante para 
compor o Conselho Deliberativo, com mandato de três (3) anos. 

§ 3º. Para organizar e conduzir o processo eleitoral e dar posse aos 
eleitos, haverá uma Comissão Eleitoral Nacional, composta por três (3) membros 
efetivos e três (3) suplentes, dentre oficiais de registro de imóveis, com mais de 
cinco anos de exercício da titularidade, escolhidos na primeira quinzena do mês 
de agosto do ano em que se realizarem as eleições, em reunião conjunta do 
Conselho Deliberativo, do Conselho Administrativo e da Diretoria Executiva, que 
elegerão seu presidente.  

§ 4º. O Regimento Interno Eleitoral disciplinará a atuação da Comissão 
Eleitoral Nacional, fixando prazos e condições para o registro de candidaturas ao 
Conselho Deliberativo do ONR. 

§ 5º. O Regimento Interno Eleitoral será aprovado pelo Conselho 
Deliberativo e qualquer alteração em suas regras dar-se-á por igual procedimento, 
valendo para a próxima eleição, desde que a aprovação ocorra antes da publicação 
do edital de convocação da Assembleia Geral destinada à eleição.  

§ 6º. Os trabalhos da AGO destinada às eleições serão abertos pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo e prosseguirão sob a presidência do 
Presidente da Comissão Eleitoral Nacional. 

§ 7º. Finalizado o processo eleitoral, o Presidente da Comissão Eleitoral 
Nacional proclamará o resultado, dará posse aos eleitos e fará a declaração de que 
eles exercerão o mandato a partir do dia primeiro de janeiro do ano seguinte.  

Art. 25. A AGE realizar-se-á sempre que necessário, convocada pelo 
presidente do Conselho Deliberativo, ou pelo Presidente da Diretoria Executiva, 
ou a requerimento de 1/5 (um quinto) dos delegatários titulares das unidades de 
registro de imóveis vinculados, por meio de memorial encaminhado à Diretoria 
Executiva contendo os nomes, as assinaturas, os números de identidade, seus 
endereços, inclusive, eletrônicos, bem como os motivos de sua realização. 

Art. 26. A convocação da Assembleia Geral será feita por edital 
publicado com, pelo menos, dez (10) dias de antecedência, em um ou mais veículos 
eletrônicos de divulgação do ONR, onde constarão data, horário, local e a ordem 
do dia da reunião.  

Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, o Presidente do 
Conselho Deliberativo poderá convocar AGE, após consultar os demais membros 
do Conselho Deliberativo, pelo modo mais adequado, dispensado o prazo mínimo 
previsto no caput. 

Art. 27. A Assembleia Geral realizar-se-á em primeira convocação, 
havendo número legal, que será de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos 
oficiais de registro de imóveis do País e, em segunda convocação, com qualquer 
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número, 30 (trinta) minutos depois da hora marcada para a primeira, ressalvadas 
as hipóteses de quórum especial previstas neste Estatuto. 

Art. 28. As decisões da AGR/ONR são soberanas e adotadas por maioria 
simples dos presentes, salvo quando se tratar de destituição dos administradores 
da entidade, de reforma ou alteração deste Estatuto, em que se exigirá o voto 
favorável de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos registradores presentes, vedado, 
em qualquer caso, o voto por procuração. 

Parágrafo único. O voto será pessoal, exercido de forma presencial ou 
eletrônica, mediante o uso de certificado digital ICP-Brasil, ou outra modalidade 
de autenticação segura.  

Art. 29. Compete privativamente à AGR/ONR: 

I - eleger os membros do Conselho Deliberativo; 

II - destituir membros da Diretoria, ou do Conselho Deliberativo, ou do 
Conselho Fiscal, nos termos deste Estatuto;  

III - alterar este Estatuto, mediante proposta encaminhada pelo 
Conselho Deliberativo;  

IV - apreciar recursos das decisões do Conselho Deliberativo, nos casos 
previstos neste Estatuto;  

V - deliberar sobre a dissolução do ONR e a destinação de seu 
patrimônio. 

VIII – DO CONSELHO DELIBERATIVO – CD/ONR 

Art. 30. O Conselho Deliberativo é órgão colegiado de deliberação do 
ONR e será constituído por vinte e sete (27) membros, representantes de cada 
Estado e do Distrito Federal, eleitos para um mandato de três (3) anos, pelo voto 
direto dos oficiais de registro de imóveis da unidade da Federação que 
representarão. 

§ 1º O Conselho Deliberativo escolherá, por eleição, seu Presidente e 
Vice-Presidente. 

§ 2º Ao ser empossado, cada conselheiro indicará, por escrito, ao 
Presidente do Conselho, um suplente, também delegatário de registro de imóveis 
do mesmo Estado do indicante, que o substituirá em suas faltas e impedimentos 
e, se for o caso, completará o respectivo período de mandato.  

§ 3º. O Presidente do Conselho Deliberativo designará, dentre os 
Conselheiros, o seu segundo substituto, o qual exercerá, em suas faltas, 
impedimentos e ausências, a plenitude de suas atribuições, ausente o Vice-
Presidente. 
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§ 4º. No caso de vacância definitiva da Presidência, e não tendo o Vice-
Presidente assumido esse encargo, o Conselho Deliberativo elegerá seu substituto 
para completar o mandato. 

Art. 31. Compete ao Conselho Deliberativo: 

I - deliberar sobre as reformas deste Estatuto que, se aprovadas, serão 
encaminhadas para apreciação pela Assembleia Geral; 

II – eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal; 

III - aprovar a política de atuação institucional do ONR, em consonância 
com as diretrizes previstas no art. 76, da Lei nº 13.465, de 2016, e com base nos 
atos baixados pela Corregedoria Nacional de Justiça.  

IV - deliberar acerca do planejamento estratégico do ONR; 

V - deliberar sobre os planos de trabalho anuais e respectivos 
relatórios anuais de acompanhamento e avaliação; 

VI - deliberar sobre as propostas do orçamento-programa e do plano 
de aplicações; 

VII - deliberar sobre as demonstrações contábeis, após a apreciação 
pelo Conselho Fiscal; 

VIII - deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração de bens 
imóveis, quando a transação não estiver contemplada no orçamento aprovado; 

IX - convocar extraordinariamente o Conselho de Administração, o 
Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva; e, 

X - elaborar o Regimento Interno do ONR. 

Art. 32. Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo: 

I - convocar e presidir as reuniões dos Conselhos; 

II - tornar públicas e fazer cumprir as deliberações do Conselho 
Deliberativo, expedindo os atos pertinentes; 

III - decidir, ad referendum dos Conselho Deliberativo, quando o 
recomende a urgência, sobre matérias da competência dos respectivos plenários; 

IV - dar posse aos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal, eleitos pelo Conselho Deliberativo, e do Conselho de Administração. 

V - delegar atribuições especiais a outro membro dos Conselhos ou da 
DIREX, se conveniente para os resultados dos trabalhos do ONR; e, 

VI - designar, em caso de vacância da Presidência ou das Diretorias da 
DIREX, o responsável interino pelo cargo, até a nomeação do titular. 
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IX – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CA/ONR 

Art. 33. O Conselho de Administração será composto por um (1) 
representante do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB e um (1) 
representante de cada colégio, associação ou sindicato composto exclusivamente 
por registradores imobiliários dos Estados ou do Distrito Federal. 

§ 1º Cada conselheiro contará com um suplente, que será indicado pela 
entidade juntamente com o nome do titular.  

§ 2º Nas unidades da federação onde não houver associação, colégio ou 
sindicato integrado exclusivamente por registradores de imóveis, terá assento no 
Conselho de Administração um (1) representante de entidade que congregue 
apenas delegatários de registros públicos e, na falta desta, um (1) representante 
da Associação de Notários e Registradores (ANOREG) local, que será substituído 
quando for organizada entidade que congregue apenas delegatários da 
especialidade de registro de imóveis.  

§ 3º O Conselho de Administração será presidido pelo Presidente da 
Diretoria Executiva. 

Art. 34. Os membros participantes do Conselho de Administração do 
ONR serão divididos em duas categorias, da forma seguinte: 

I – Agente Instituidor: o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – 
IRIB; e, 

II - Agentes Corporativos: os membros-pessoas jurídicas, estaduais ou 
regionais, que representem exclusivamente registradores de imóveis, salvo a 
hipótese constante do § 2º, do art. 31.  

Art. 35. Compete ao Conselho de Administração: 

I - deliberar sobre diretrizes, planos e procedimentos de gestão 
administrativa e linhas de atuação corporativa do ONR; 

II - acompanhar o plano anual de investimentos; 

III - constituir comitês para tratamento de assuntos específicos afetos 
às suas competências, fixando-lhes as atribuições, critérios e procedimentos, bem 
como nomear e destituir seus membros; 

IV - propor política de seguro de responsabilidade civil para a 
cobertura de danos, cujas causas sejam imputadas ao ONR e seus 
administradores, adicionalmente aos procedimentos registrais das serventias; 

V - deliberar sobre quaisquer assuntos que lhe forem submetidos pela 
DIREX; 

VI - acompanhar e avaliar a gestão da Diretoria Executiva; e, 
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VII - apreciar o Relatório da Administração e as demonstrações 
financeiras do exercício anterior, para posterior deliberação do Conselho 
Deliberativo. 

Art. 36. Para efeito de determinação de votos e representação no 
Conselho de Administração, serão consideradas as duas categorias de membros, 
definidas de acordo com o enquadramento nas classes referidas no art. 32. 

§ 1º. O número de votos na reunião do Conselho de Administração será 
igual ao dobro do número de unidades de registro de imóveis vinculadas, sendo 
que a categoria Agente Instituidor contará com a metade desses votos, e a 
categoria Agentes Corporativos contará com a outra metade dos votos, que serão 
rateados entre as entidades representativas.  

§ 2º. Cada entidade integrante da categoria Agentes Corporativos terá 
o número de votos conforme o número de unidades de registro de imóveis em sua 
base territorial, observando-se o seguinte: 

I – se existir mais de uma entidade representativa na mesma unidade 
da federação, tomar-se-á o número de associados de cada uma delas e o número 
de unidades de registro de imóveis na base territorial, calculando-se o número de 
votos mediante aplicação de regra de três simples direta, acrescentando-se mais 
um (1) voto à entidade de maior fração (arredondamento). (Exemplo: A*X = B*C 
⇒ (B*C)/A = X,  onde A é a soma dos associados de todas as entidades, B é o 
número total de unidades do Estado; C é o número de associados da entidade 
calculada; e X a incógnita).  

II - a determinação da distribuição da quantidade de votos no Conselho 
de Administração será revista mensalmente, com base nas informações 
disponibilizadas pela entidade e pelo Sistema Justiça Aberta da Corregedoria 
Nacional de Justiça.  

Art. 37.  O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 
trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo 
Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus 
membros.   

Art. 38. A critério do Presidente, as reuniões do Conselho de 
Administração poderão ser presenciais, virtuais, ou híbridas, em horário pré-
definido, ou em horários flexíveis, observado o art. 19. 

 Art. 39. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas 
por maioria qualificada de três (3/5) dos votos, registradas em atas, cabendo ao 
Presidente, além do voto ordinário, o voto de qualidade.  

X – DO CONSELHO CONSULTIVO – CC/ONR 

Art. 40.  O Conselho Consultivo será composto por um representante 
da Corregedoria Nacional de Justiça e um representante de cada uma das 
Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. 
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§ 1º. Na qualidade de Agente Regulador do ONR, caberá à Corregedoria 
Nacional de Justiça coordenar e presidir o Conselho Consultivo e colher das 
Corregedorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal a indicação de seus 
representantes. 

§ 2º. A convocação das reuniões será feita pelo presidente do Conselho 
com, pelo menos, 8 (oito) dias de antecedência, com encaminhamento da agenda 
de trabalhos. 

§ 3º. Cabe ao Conselho Consultivo ouvir sugestões e tomar 
conhecimento das peculiaridades de cada unidade da federação, relativamente ao 
funcionamento dos registros imobiliários de seu território, e opinar sobre as 
matérias a ele submetidas, objetivando diminuir ou eliminar assimetrias na 
prestação do serviço público delegado. 

§ 4º. O presidente do Conselho Consultivo poderá convidar membros 
da DIREX ou de outros órgãos do ONR para participar das reuniões, sempre que 
entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, ou 
quando a participação se mostrar adequada.  

§ 5º. Terceiros poderão ser convidados a participar das reuniões do 
Conselho Consultivo, tais como especialistas, técnicos e outros que possam ser 
ouvidos e oferecer contribuições para o desenvolvimento das finalidades do ONR. 

§ 6º. Até o dia 30 (trinta) de abril do ano seguinte, a DIREX apresentará 
ao Conselho Consultivo o Relatório de Administração da ONR, relativamente as 
atividades do exercício anterior.  

§ 7º. As deliberações, recomendações, estudos e pareceres do Conselho 
Consultivo serão encaminhadas por seu presidente à Diretoria Executiva do ONR.  

XI – DO CONSELHO FISCAL – CF/ONR 

Art. 41. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização e 
controle interno do ONR, e será composto por cinco (5) membros eleitos pelo 
Conselho Deliberativo, dentre os titulares de delegações de registro de imóveis, 
com mandato de três (3) anos, podendo ser reconduzidos. 

§ 1º Juntamente com os 5 (cinco) membros efetivos, serão eleitos 3 
(três) suplentes do Conselho, que serão convocados para substituir os efetivos em 
suas faltas ou impedimentos. 

§ 2º O Conselho Fiscal escolherá, por eleição, seu presidente e vice-
presidente.  

Art. 42. Compete ao Conselho Fiscal: 

I - fiscalizar as gestões administrativa, orçamentária, contábil e 
patrimonial da ONR, compreendendo os atos do Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva; 
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II - opinar sobre as contas e demonstrações contábeis elaboradas pela 
DIREX, inclusive: 

a. quanto a eventual prestação de contas perante órgãos estatais 
de fiscalização de contas, relativamente a contratos e convênios celebrados com 
entes públicos, recebimento de subvenções ou contribuições, e gestão de fundos 
especiais; 

b. com exame e emissão de parecer acerca dos balancetes 
contábeis, fazendo constar as informações complementares que julgar necessárias 
ou úteis; 

III – levar ao conhecimento do Presidente do Conselho Deliberativo, ou 
ao Presidente da Diretoria Executiva, quaisquer irregularidades, podendo solicitar 
a instauração de sindicâncias; 

IV – analisar, pelo menos trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras do período;  

V - emitir parecer, quando solicitado, sobre a alienação ou oneração de 
bens imóveis; e, 

VI - analisar, quando solicitado pelos Conselhos Deliberativo e de 
Administração, ou pela Diretoria Executiva, outras matérias de sua área de 
competência, e opinar sobre elas. 

Art. 43. Compete ao Presidente do Conselho Fiscal: 

I - convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal; 

II - tornar públicas e fazer cumprir as deliberações do Conselho Fiscal, 
baixando os atos pertinentes; 

III - propor ao Conselho Deliberativo e ao Conselho de Administração 
as medidas necessárias à apuração e correção de atos financeiros contrários à 
finalidade do ONR, à apuração de responsabilidades e aplicação de sanções ou 
outras medidas cabíveis, ressalvada a competência disciplinar da Diretoria 
Executiva, em relação aos empregados e colaboradores do ONR; 

IV - propor ao Conselho Deliberativo a contratação de serviços 
contábeis e de auditoria independente para auxiliar os trabalhos do Conselho 
Fiscal; e, 

V - exercer outras atribuições que lhe forem designadas 

Art. 44. O Conselho Fiscal poderá solicitar aos órgãos da administração 
do ONR informações ou esclarecimentos, desde que relativos à sua função 
fiscalizadora, bem como elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis 
específicas, visando transparência e controle público das informações. 

Num. 2299209 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 09/11/2017 15:40:04
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17110915400404200000002208625
Número do documento: 17110915400404200000002208625



19 
 

Art. 45. Não entendendo adequados os demonstrativos financeiros, ou 
o teor das notas explicativas, o Conselho Fiscal determinará à Diretoria Executiva 
a sua retificação, fixando-lhe prazo. 

Art. 46. O Conselho Fiscal exercerá suas atribuições com completa 
independência e autonomia, sem subordinação aos órgãos administrativos do 
ONR. 

Art. 47. O Conselho Fiscal terá acesso a toda documentação do ONR, 
devendo a Diretoria Executiva prestar os esclarecimentos e informações 
necessários, desde que relativos à sua função fiscalizadora. 

Art. 48. Os membros do Conselho Fiscal comparecerão às reuniões dos 
Conselhos ou da Diretoria Executiva, se houver deliberação quanto a matéria 
sobre a qual devam opinar, e forem convidados. 
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XII – DA DIRETORIA EXECUTIVA – DIREX/ONR 

Art. 49. A gestão técnica e administrativa do ONR é de 
responsabilidade da Diretoria Executiva, a quem competem todos os poderes que 
por este Estatuto, ou por lei, não sejam reservados ao Conselho Deliberativo, ao 
Conselho de Administração, ao Conselho Consultivo e ao Conselho Fiscal. 

Art. 50. A Diretoria Executiva será composta por cinco membros, sendo 
um (1) Diretor Presidente e quatro (4) Diretores Vice-Presidentes, eleitos pelo 
Conselho Deliberativo do ONR, para um mandato de três (3) anos. 

§ 1º. Dentre os Vice-Presidentes, um deles será nomeado Vice-
Presidente Financeiro, pelo Presidente do Conselho Deliberativo, e os demais, 
nomeados para encargos de supervisão em outras áreas. 

§ 2º. Compete ao Vice-Presidente Financeiro substituir o Presidente 
em suas ausências e impedimentos, sucedendo-o na vacância pelo prazo que 
restar do mandato, sendo substituído por outro Vice-Presidente nomeado pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo. 

Art. 51. A Diretoria será composta, ainda, por outros diretores 
nominativos, com ou sem designação especial, nomeados a qualquer tempo pelo 
Presidente da Diretoria Executiva, que delimitará suas funções e prazo de 
mandato. 

Art. 52. São requisitos mínimos essenciais para ocupar os cargos 
estatutários da Diretoria Executiva: 

I – ser titular de delegação de registro de imóveis há, pelo menos, 5 
(cinco) anos;  

II – não ter sofrido penalidade administrativa relacionada com gestão 
administrativa e financeira de sua serventia; e, 

III – não ter sido condenado em segunda instância por crime contra a 
economia popular ou contra a Administração Pública.  

Parágrafo único – Aos diretores nominativos previstos no art. 48 não 
se aplica a restrição prevista no inciso I, deste artigo.  

Art. 53. Compete à Diretoria Executiva: 

I - cumprir e fazer cumprir as diretrizes legais, de regulação, 
estatutárias, corporativas e aquelas emanadas de seus órgãos; 

II – criar, alterar e suprimir diretorias nominativas e aprovar os nomes 
indicados pelo Presidente; 

III – aprovar a indicação ou proposta de substituição de diretores, 
feitas pelo Presidente; 
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IV - fazer a gestão da infraestrutura de tecnologia da informação do 
ONR, compreendidos hardwares, softwares, tecnologia de gestão de dados, 
tecnologia de redes e outros serviços de tecnologia, diretamente, ou por meio de 
terceiros; 

V – cumprir e fazer cumprir contratos, convênios, termos e acordos 
firmados pelo ONR com entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras.   

VI - elaborar e executar o planejamento estratégico do ONR; 

VII - elaborar os planos de trabalho anuais, provendo a orientação 
necessária à sua eficácia, acompanhando e avaliando sua execução por meio de 
relatórios semestrais, encaminhados pelo Diretor da área de supervisão, e de 
relatórios anuais consolidados; 

VIII - elaborar a proposta do orçamento-programa e do plano de 
aplicações, bem como executá-los; 

IX – elaborar o Relatório Anual de Administração do ONR;  

X - elaborar as demonstrações contábeis, submetendo-as à apreciação 
de Auditores Independentes e à deliberação do Conselho Fiscal; 

XI - elaborar o plano de gestão de pessoal, o plano de cargos, salários e 
benefícios, inclusive quanto aos cargos ou contratos de assessoria externa; 

XII - elaborar a proposta do regulamento de compras e de contratos e 
suas posteriores alterações; 

XIII - aprovar o regulamento de convênios e suas posteriores 
alterações; 

XIV - prestar contas ao Conselho Deliberativo e aos órgãos de 
fiscalização sobre a execução de contratos e de convênios; 

XV - promover a articulação interinstitucional e harmonizar as ações 
de execução das políticas públicas, em especial com a Corregedoria Nacional de 
Justiça, as Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados, outros órgãos do Poder 
Judiciário e Poderes Executivo e Legislativo; 

XVI – promover a articulação institucional com os setores financeiro e 
imobiliário, suas entidades representativas, com entidades de classe de profissões 
ou atividades relacionadas, bem como com outras instituições e usuários públicos 
ou privados dos serviços registrais;  

XVII - decidir sobre as normas operacionais internas do ONR, 
consoante o disposto neste Estatuto; 

XVIII - promover a interpretação do presente Estatuto e deliberar 
sobre os casos omissos, ad referendum dos conselhos competentes; 
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XIX - executar os orçamentos de capital e custeio e fazer a gestão de 

fundos especiais;  

XX - opinar sobre a aceitação de doações com encargos; 

XXI - resolver os casos omissos neste Estatuto, “ad referendum” do 
Conselho Deliberativo; e, 

XXII - exercer as outras atribuições do ONR não expressamente 
designadas neste Estatuto para outros órgãos, e aquelas que lhe forem designadas 
por seus órgãos superiores de regulação e de gestão. 

Art. 54. Compete ao Presidente da Diretoria Executiva: 

I - representar o ONR política e socialmente, em juízo ou fora dele, em 
todos os seus atos, termos, acordos, contratos e convênios; 

II - manter interlocução com a Corregedoria Nacional de Justiça, as 

Corregedoria Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e com outros 

órgãos do Poder Judiciário, entes da Administração Pública e da iniciativa privada; 

III - cumprir e fazer cumprir as diretrizes legais, de regulação, 

estatutárias e aquelas emanadas dos órgãos superiores e da Diretoria Executiva; 

IV - convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, da 
Diretoria Executiva e do Comitê de Normas Técnicas - CNT; 

V – decidir sobre contratação, movimentação e dispensa de pessoal; 

VI - dirigir, coordenar e controlar a execução das atividades do ONR, 
praticando os atos necessários à sua gestão técnica, administrativa, orçamentária, 
financeira e de pesquisas, buscando, continuamente, a melhoria dos mecanismos 
de financiamento de suas ações e o desenvolvimento das tecnologias aplicadas ao 
SREI;  

VII – coordenar processos de seleção de candidatos a bolsas de estudo, 
auxílios e outros apoios para cursos de especialização, mestrado e doutorado, bem 
como de projetos de empreendedorismo tecnológico e de inovação de soluções 
convergentes com o SREI; 

VIII - cumprir e fazer cumprir os termos e condições pactuados em 
contratos, convênios, termos e acordos de cooperação técnica; 

IX - submeter à apreciação dos respectivos conselhos proposições 
sobre assuntos que fujam à alçada de competência direta da Diretoria Executiva, 
mas que digam respeito à finalidade e às atribuições do ONR; 

X – receber citações, notificações e intimações; 
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XI – indicar preposto para o comparecimento em Juízo ou outro órgão 

público; 

XII - assinar convênios, contratos, acordos de cooperação técnica, 
ajustes, cheques e outros instrumentos dos quais resulte a constituição de direitos 
e obrigações para o ONR, a realização de despesas, ou a captação de receitas; 

XIII - prover os cargos e funções da estrutura operacional do ONR; 

XIV - decidir, ad referendum da Diretoria Executiva e dos Conselhos 
Consultivo e Administrativo, quando o recomende a urgência, sobre matérias da 
competência destes; 

XV – autorizar viagens a serviço, de estudos, de representações, visitas 
técnicas, dentro do território nacional ou no exterior, visando o compartilhamento 
e a troca de informações e do conhecimento, para o constante aprimoramento das 
tecnologias aplicadas ao registro de imóveis eletrônico;  

XVI – instalar fóruns, consultas, audiências públicas, comissões, 
câmaras técnicas e grupos de trabalho, permanentes ou temporários, para fins 
específicos relacionados com a finalidade e as atribuições do ONR, e designar seus 
respectivos integrantes; e, 

XVII - exercer outras atribuições relativas à plena gestão do ONR e 
aquelas que lhe forem designadas por seus órgãos superiores de regulação e 
administração.  

Art. 55. Compete ao Vice-Presidente Financeiro: 

 I - organizar e coordenar os serviços financeiros da ONR, inclusive a 
gestão de fundos especiais, demonstrações contábeis e a prestação de contas 
perante entes públicos ou privados; 

II - movimentar contas bancárias, fazer aplicações financeiras, receber 
e dar quitação, sem prejuízo de iguais atribuições do Presidente; 

III - assinar com o Presidente o balanço anual da receita e da despesa, 
e outros documentos financeiros; 

IV - conservar e manter atualizados os registros contábeis, financeiros 
e os respectivos livros, inclusive de equipamentos e bens móveis; e, 

V – substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos.  

Art. 56. Compete aos Diretores: 

I – representar o ONR por delegação do Presidente, ou diretamente, em 
suas ausências; 

II - planejar, coordenar e executar ações de apoio aos serviços de 
registro de imóveis, em suas áreas de supervisão; 
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III - propor ao Presidente a designação de assistentes e coordenadores 
para as áreas de sua supervisão; 

IV – apresentar, semestralmente, os relatórios de acompanhamento da 
sua área de supervisão, a fim de subsidiar a elaboração dos relatórios de 
acompanhamento, avaliação e execução dos planos de trabalho anuais; 

V - participar da elaboração de estratégias, processos decisórios, 
normas operacionais e de gestão da entidade; 

VI - apoiar as atividades de auditoria técnica, contábil e financeira em 
sua área de supervisão; 

VII - delegar suas atribuições, salvo aquelas privativas, na forma deste 
Estatuto, se conveniente para os resultados dos trabalhos da sua área de 
supervisão; e, 

VIII - exercer outras atribuições que lhes forem designadas pela 
Presidência ou pelo Presidente do Conselho Deliberativo do ONR. 

XIII – DO COMITÊ DE NORMAS TÉCNICAS – CNT/ONR 

Art. 57. Cabe ao Comitê de Normas Técnicas – CNT/ONR editar 
instruções técnicas de normalização do SREI e atos declaratórios interpretativos 
que façam a conciliação entre as normas jurídicas e a linguagem tecnológico-
operacional, aplicáveis às unidades de registro de imóveis vinculadas ao ONR e às 
centrais estaduais de serviços eletrônicos compartilhados, para promover, 
normalizar e organizar o funcionamento uniforme do registro eletrônico em todo 
o território nacional. 

Parágrafo único. A Instrução Técnica de Normalização – ITN/ONR e o 
Ato Declaratório Interpretativo – ADI/ONR terão, respectivamente, numeração 
sequencial única, em algarismos arábicos, seguida de indicação da data de sua 
edição. 

  
Art. 58. O Comitê de Normas Técnicas - CNT é formado por 5 (cinco) 

Oficiais de Registro de Imóveis titulares de delegação, sendo 4 (quatro) eleitos 
pelo Conselho Deliberativo, para um mandato de três (3) anos, presidido pelo 
Presidente da DIREX.  

§ 1º. Aplicam-se aos membros do CNT as disposições previstas nos §§ 
1º a 7º, do art. 16, deste Estatuto. 

§ 2º. Os integrantes do CNT devem tomar as providências necessárias 
à preservação do sigilo das informações obtidas por força de sua competência, 
bem como daquelas constantes dos relatórios e processos que lhes incumba 
conduzir. Tais providências devem incluir: 

I – a definição clara e precisa de práticas que assegurem o uso seguro 
de instalações, equipamentos e arquivos; e 
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II - a preservação de informações por todos os seus integrantes e seus 
colaboradores, inclusive quanto à elaboração das instruções técnicas e atos 
interpretativos, proibindo durante sua elaboração a transferência de tais 
informações a pessoas não autorizadas, ou que possam vir a utilizá-las 
indevidamente. 

Art. 59. Elaborada a ITN/ONR ou ADI/ONR e enviada a minuta à 
Corregedoria Nacional de Justiça pelo Presidente da DIREX, com antecedência 
mínima de trinta (30) dias, será ela publicada no sítio eletrônico do ONR e em 
boletim periódico que fará circular a todas as unidades de registro de imóveis 
vinculadas. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do poder regulatório da Corregedoria 
Nacional de Justiça, que a qualquer tempo poderá suspender as instruções 
técnicas e atos interpretativos, o Comitê de Normas Técnicas poderá alterá-las ou 
revogá-las, sempre que isso se fizer necessário, para a implementação dos 
objetivos do ONR. 

Art. 60. O CNT será assessorado por uma Comissão de Assessoria 
Técnica – COTEC/ONR, formada por profissionais voluntários ou contratados pelo 
ONR e, quando necessário, por consultores especializados, que o auxiliarão na 
elaboração das normas técnicas e dos atos interpretativos, e que será organizada 
conforme o seu Regimento Interno. 

Art. 61. As sugestões para elaboração de instruções técnicas de 
normalização e de atos interpretativos poderão ser apresentadas pelos demais 
órgãos do ONR, por oficiais de registro de registro de imóveis, magistrados, 
membros do Ministério Público, advogados, tabeliães e usuários do SREI. Todas as 
sugestões serão encaminhadas ao COTEC para apreciação e emissão de parecer. 

Art. 62. O CNT poderá realizar consultas, fóruns e audiências públicas 
na plataforma eletrônica do ONR, visando ampliar a transparência de suas ações 
e colher informações e subsídios da comunidade registral, de profissionais 
relacionados e usuários dos serviços, a fim de aprimorar aspectos relevantes ao 
desempenho de suas atribuições.  

Parágrafo único. As consultas e audiências públicas serão convocadas 
e publicadas pelo Presidente da DIREX.  

XIV – DOS RECURSOS HUMANOS 

Art. 63. A contratação de pessoal efetivo pelo ONR será feita nos 
termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e será sempre precedida de 
processo seletivo, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e 
publicidade. 

Parágrafo único. A contratação de pessoal pelo ONR para exercício de 
cargos de assessoramento especial, ou em caráter de urgência, ou com formação 
específica para o cargo, dispensa a realização de processo seletivo. 
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XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 64. Os recursos transferidos ao ONR e aqueles por ele obtidos em 

suas operações serão aplicados integralmente na execução de suas atividades e na 

sua manutenção, vedada a distribuição de qualquer valor, seja a que título for. 

Art. 65. Os delegatários e os responsáveis pelo expediente das 

unidades de registro de imóveis vinculadas não respondem solidária ou 

subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela ONR.  

Art. 66. Cabe ao Conselho Deliberativo a elaboração de proposta de 

alteração ou reforma deste Estatuto, que será aprovada pela Assembleia Geral de 

Registradores.  

Parágrafo único. O Presidente do Conselho Deliberativo, no prazo de 

15 (quinze) dias, submeterá a proposta de alteração a aprovação pela 

Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Aprovada, será 

incorporada ao presente Estatuto.  

Art. 67. Em caso de dissolução do ONR, o patrimônio será destinado, 

respectivamente, ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB, ou outra 

entidade representativa de oficiais de registro de imóveis, com sede no território 

nacional, ou à Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG-BR, 

que assumirá a continuidade das atividades.  

Parágrafo único. A proposta de dissolução do ONR e a indicação da 

entidade que irá substituí-lo deverá ser apresentada pelo Conselho Deliberativo e 

aprovada pela Corregedoria Nacional de Justiça, antes de ser submetida à 

Assembleia Geral de Registradores.   

Art. 68. Qualquer entidade pública ou particular que represente oficiais 

de registro de imóveis ou qualquer pessoa física ou jurídica que desenvolva 

atividades afins poderá ser filiada ao ONR, mediante decisão do Conselho 

Deliberativo. 

Art. 69. Além dos casos previstos neste Estatuto, o Conselho 

Deliberativo, entendendo relevante a matéria, poderá propor referendo para 

confirmação de sua decisão pela comunidade dos delegatários e responsáveis 

pelas unidades do serviço de registro de imóveis integrantes do SREI. 

Art. 70. Os Conselhos e órgãos do ONR, no âmbito de suas atribuições, 

regulamentarão disposições do presente Estatuto Social, visando sua aplicação 

prática, de forma a contribuir para a operacionalidade e o aprimoramento das 

atividades do ONR. 
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Art. 71. O ONR adotará Programa de Ética e Compliance, com a 

divulgação dos princípios corporativos que o orientam e regras de conduta de seus 

dirigentes e colaboradores, e informações sobre a integridade de cada um deles e 

da entidade, em sintonia com a legislação, além de, obrigatoriamente, agir nos 

casos de violações de conduta e denúncias, mesmo anônimas, pena de 

responsabilização de seus dirigentes ou administradores, por omissão ou 

leniência quanto a atos ilícitos. 

Art. 72. Os regulamentos, manuais e normas de governança expedidos 

pelo ONR, bem como os códigos de ética e conduta, são considerados partes 

complementares deste Estatuto Social. 

Art. 73. O primeiro Conselho Deliberativo do ONR exercerá seu 

mandato até 31 de dezembro de 2021, constituído pelo atual presidente do IRIB, 

que será seu presidente, e pelos atuais vice-presidentes, nacional, dos Estados e 

do Distrito Federal, com assento no Conselho Deliberativo do IRIB, e seus 

respectivos suplentes. 

§ 1º. O presidente será substituído pelo vice-presidente, e os 

conselheiros vice-presidentes dos Estados e do Distrito Federal, por seus 

respectivos suplentes, em suas faltas ou impedimentos, ou para completar o 

mandato, em caso de vacância.  

§ 2º. Os mandatos do ONR são independentes dos mandatos do IRIB e 

não se expiram nas mesmas datas.  

§ 3º. A primeira Diretoria Executiva exercerá seu mandato até 31 de 

dezembro de 2021. 

Art. 74. O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação 

pela Corregedoria Nacional de Justiça, e produzirá efeitos a partir da data de seu 

registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Brasília – Distrito 

Federal. 

Brasília, ... de outubro de 2017. 

 

SÉRGIO JACOMINO 

Presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB 

 

CLÁUDIO MARÇAL FREIRE  

Presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil -    

ANOREGBR 
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AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

A sua ExrrlPnria, 

MIN STRA CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA 

MD. Preside'lte do Conselho Nacional de Jus:iça 

A sua i:>cce'ê'lcia, 
MINISTRO JOÃO OTÁV O DE NORONHA. 

MD. Corregedor Nacional do Co1selho Nacional de Justiça. 

tJestt1 

Salvador, 22 de agosto de 2017 

Ofc o n. 045/2017 

CONSELHO NACIONAL oe JUSTIÇA 

28/08/201713:51 1232 1 
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1\ União dos Municípios da Bahia - UPB, associação c,vd sem 

corr sede na 3• /w, n. 320, CAB, ci lravés de set. Preside"tte que. 

Mun'cipal de Bom Jesus da Lapa- 8A, vem, respeitosamf'nte, apre~~ª 

presentt> encam1nha'llento de p•ovid{ncias administrdt1vas oecorre1te da promu,i;õç o da 

nova li>' r. 13.465, de 11 de ju!ho oe 2017, que alLerou significativamente os 

proced me1tos da regular zação fund1ámi urbana no pa s. 

O presente encanlnhanento tPrn como ob,et1vo levar ao co'lhecimenco 

desta Corregedona das demandas do~ M1.,rucip os baianos que encont·am, em alguns 

cartórios. dific1..ldades e procedimentos divergentes f,e.,te a nova legislação federo!. 

Além disto, casô :á não seja objeto por parte deste Canse ho, a indicação de 

estudo para q1.,e regulanente os procedimentos cartoriais frente a nova legislação de 

regularização fundiária urbana, em esp!:!ci,il 110 Provimento n" 44, de 18 de 'llarço de 2015. 

Na certeza de que o posicionar,enco deHe e~t mado órgão, a parti· :los 

e'.>clar1;>cimentos ora apresentados, será lmprescind(vel para lJm melhor atendirnento aos 

mumcípes, que !>ubscrevemos, renovando votos oe esllm<1 e ar, eço 

Cordialmente, n 
e_~.) 

Eures Ribeiro Mira 
Presidente da UPB. 



N
um

. 2
26

39
55

 -
 P

ág
. 2

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
: S

IL
V

A
N

IO
 P

E
R

E
IR

A
 D

A
 S

IL
V

A
 -

 1
9/

09
/2

01
7 

13
:2

4:
33

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
nj

.ju
s.

br
:4

43
/p

je
cn

j/P
ro

ce
ss

o/
C

on
su

lta
D

oc
um

en
to

/li
st

V
ie

w
.s

ea
m

?x
=

17
09

19
13

24
32

85
50

00
00

00
21

76
10

3
N

úm
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
: 1

70
91

91
32

43
28

55
00

00
00

02
17

61
03

... 

Uf.B .::,::---~ . = 
U11/oo®s Munk;ípKr.i da Buhi:r 

r/ 
(hv_~/kv (VAc/aw# cÍJ J'sh~ 
g...~i:: f--lj,-1íJtRA CP.(LtA-~IJ lvo.Á 

{J<l-,t~ /-1..lN,'; f,w :Ç ~ 0-11\ v: o c:\o. tJoro".A~ 

ser N 1 &1Jri1)tW\ -:s 11/ 1.JO/lít, t-orF o9 , 

B Loc,.o b , 

10 . t'70- 5 \1 vt - 1>KAf.: ú -A - ~ Ç 

UNIAO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA 
3Q Avenida, n•320 • Centro Ad--nin1strat1vo da Bahia 
Salwido,-BA • C[P: 41745 005 - Tol: (71) 3115-5900/5901 
Site: wwv,.u.pb.org.br 

-( •.. . ··v ~ . ..tio ,, ., · \ ,t.,;.•' 
\. ~ 1 

, I " --~' . -

~ 
\._~/ 

t':. 

'-_., 
:.a., 

i l ~Gg iMT ' ~ -~~,-,--~f J 

•.,;;,::;;,k..,,. -...:;_,r" 

... e! ■:;r,twz,:NJar,■ 
EI. 6 -~ ....... ,\\, 

J 1t 1 .l ..! ; 1 HS tr::t B rl 

fü li l llllmlll llll l li li l !Ili!! f ~1111 tf 

-



 

Conselho Nacional de Justiça
 

 
 
 
Ofício nº 045/2017 protocolado sob o número 12321/2017 encaminhadas à Seção de Protocolo e
Digitalização para inserção no presente feito. 
 
Brasília, 30 de agosto de 2017.

NUBIA APARECIDA DA SILVA 
 
 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

Num. 2252526 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: NUBIA APARECIDA DA SILVA - 30/08/2017 11:35:19
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17083012525779800000002165248
Número do documento: 17083012525779800000002165248

11·00 '«' . .... 

[!)~ .. 



 

Num. 2252565 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA - 30/08/2017 13:53:08
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17083013530783600000002165287
Número do documento: 17083013530783600000002165287

-ffl 

AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

A sua Excelência, 
MINISTRA CÁRMEN LÚCIA ANTUN ES ROCHA 
MD. Presidente do Conselho Nacional de Justiça 

A sua Exce lênc ia, 

M INISTRO JOÃO OTÁVI O DE NORON HA. 

MD. Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Just iça . 

Nesta. 

Salvador, 22 de agosto de 2017 
Oficio n. 045/2017 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
28/08/201713:H 12321 
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errtifü l,Ji 
A União dos Municípios da Ba hia - UPB, associação ci~~ml~mlU.II_ IS!l;..,-\.1~, a~~t,i(ltll)s, 

~aNaC,v, 

com sede na 3ª Av, n. 320, CAB, através de seu Presidente, que
9
'flscreve, Prefeito 

Mun icipa l de Bom Jesus da Lapa- BA, vem, respeitosamente, apresentar a Vv. Exas. o 

presente encaminhamento de providências administrativas decorrente da promulgação da 

nova Le i n. 13 .465, de 11 de julho de 2017, que alterou sign ificativamente os 

procedimentos da regularização fund iária urbana no país. 

O presente encami nhamento tem como objetivo levar ao conhecimento 

desta Corregedoria das demandas dos Municípios baianos que encont ram, em alguns 

cartórios, dificuldades e procedimentos divergentes frente a nova legislação federal. 

Além disto, caso já não seja objeto por parte deste Conselho, a indicação de 

estudo para que regulamente os procedimentos cartoriais frente a nova legislação de 

regularização fundiá ria urbana, em especia l no Provimento nº 44, de 18 de março de 2015. 

Na certeza de que o posicionamento deste estimado órgão, a partir dos 

esclarecimentos ora apresentados, será imprescindível para um melhor atendimento aos 

munícipes, que subscrevemos, renovando votos de estima e apreço. 

Cordialmente, 

~ 
e_~ ~ 

Eures Ribeiro Pe~ 
Presidente da U PB. 
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1 !ff 11111111111111111111111111111111111111111111 

Da inconstltuclonalidade do ONR -Operador 

Nacional do Registro 

Des. Ricardo Dip 

!ifítio~ 
O texto que segue, elaborado na sequ 

comunicação por mim proferida (para minha J."IT11 
pessoal) no Encontro de Corregedores Gerais de Jua 

Belo Horizonte, foi a parte central de aula ministrada, em 3 

agosto de 2017 , na Escola Paulista da Magistratura, com o 

título "O futuro das Notas e dos Registros Públicos", e teve 

não só o objetivo de prosseguir na llnha do exposto no 

relevante Encontro de Minas Gerais, mas também o de 

fomentar debates e estudos tanto no ambiente da 

Magistratura bandeirante, quanto na Comissão de Direito 

Notarial e Registros Públicos da Ordem dos Advogados do 
' 

Brasil, Seção de Sio Paulo, Comissão a quem se encaminhou 

o texto e que muito se tem dedicado à investigação, 

discussão e difusão de matérias de interesse das Notas e 

dos Registros Públicos. 

1 . Prevê a Lei n. 13.465/20 17 (de 11-7) -resultante da 

conversão da Medida Provisória n. 759/2016 (de 22-12)- a 

instituição de uma pessoa juríd ica designada Operador Nacional 

do Sistema de Registro Eletrôn ico de Imóveis -ON R. 
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Assim d ispõe o art. 76 dessa Lei : 

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis ( S EI) será 
implementado e operado , em âmbito nacional, pelo perador 
Nacional do Sistema de Registro E letrônico de lmóvei (ONR). 

§ 1 ° O procedimento administrativo e os 
registro decorrentes da Reurb serão feitos preferen ialmente 
por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 d Lei no 
11 .977, de 7 de julho de 2009. 

§ 2° O ONR será organizado como pessoa ju ldica de 
direito privado, sem fins lucrativos. 

§ 3° (VETADO). 

§ 4° Caberã à Corregedoria Nacional de J stiça do 
Conselho Nacional de Justiça exercer a função d agente 
regulador do ONR e ze lar pelo cumprimento de seu es atuto. 

§ 5° As unidades do serviço de registro de im veis dos 
Estados e do Distrito Federal integ ram o SREI e ficam 
vinculadas ao ONR. 

§ 6° Os serviços eletrônicos serão disponi il izados. 
sem ônus, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo fe eral, ao 
Ministério Públ ico, aos entes públ icos previs os nos 
regimentos de custas e emolumentos dos Estados e d Distrito 
Federa l , e aos órgêos encarregados de inve tigações 
criminais, fiscalizaçao tributéria e recuperaç ão de at iv s. 

§ 7° A admlnlstraçao pública federal aces a rá as 
informações do SREI por melo do Sistema Nacional d Gestão 
de Informações Territoria is (Slnter), na forma de regul manto. 

§ 8° (VETADO). 

2 . Dispunham, de resto, os vetados§§ 3° e 8° de se art. 
76 da Lei n . 13.465: 

§ 3° Fica o Ins tituto de Registro lmob11iár io do Br i l (lrib} 
autorizado a constituir o ONR, a e laborar o seu est tuto , no 
prazo de cento e oitenta dias, contado de 22 de dez mbro de 
2016, e a submet~-lo a aprovação por melo de ato da 
Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nac onal de 
Justiça. ' 
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" § 8° Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 
Nacional de Justiça disporá sobre outras a tfi buições a serem 
exercidas pelo ONR. 

Apoiaram-se os apontados vetos em que os 

dispositivos dos §§ 3° e 8° do art. 76 da Lei sob exame 

·apresentam inconstitucional idade material, por violação ao 
principio da separação dos poderes, ao alterar a organização 
administrativa e competências de órgão do Poder Judiciário; 
há também violação ao principio da impessoalidade, entendido 
como faceta do principio da igualdade, ao estabelecer 
atribuição para entidade privada constituir o ONR, em 
detrimento de outras .• 

3. Nos termos, po is. do referido art. 76, o Operador 

Nacional de Registro será 

4. 

(a) uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrat ivos (§ 2° do art. 76); 

(b) competente para implementar e operar. em âmbito 
nac iona l , o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -Srei 
(caput do art. 76) ; 

(e) tendo por sua agente reguladora a Corregedoria 
Nacional de Justiça (§ 4° do art. 76), a quem competirá ainda 
a fiscalização de seu estatuto; 

(d) imperando-se que se vinculem compulsoriamente , 
ao mesmo ONR, as unidades do serv iço de registro de imóveis 
dos Estados e do Distrito Federai (§ 5° do art. 76). 

Tem-se desfiado muito amplamente um elenco de 

indagações acerca da constitucionalidade dos vários d ispositivos 

desse art. 76 da Lei 13.465/2017 . 
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Em resumo, podem alistar-se a lgumas das mais 

frequ ntes questões que de logo se suscitaram (e ainda se vêm 

do) a propósito do tem a, sempre à vista do que prevê a 

Constitu ição federal brasileira: 

(i) Pode uma lei obrigar particulares a instítuír 
uma pessoa jurfdlca de direito privado? 

(U) Pode uma pessoa jurídica de direito privado 
realizar atos próprios do registro de Imóveis? 

(iii) Pode uma lei ordinária determinar nova 
competancla para um órgfJo do Poder judiciário? 

(iv) Pode uma norma subconstitucional impor a 
vlnculaçlo compulsiva de pessoas naturais a uma pessoa 
jurídica de direito privado? 

5. Se uma lei pode obrigar particulares à constituição 
' de uma assoa ·uridlca de direito rivado. 

Tal já se referiu , o § 2° do art. 76 da lei n. 13.465, 

prevê que o ONR, entidade a quem assinou competência 

atribu ional de implementar e operar um sistema de registro 

públic , seja "organízado como pessoa jurídica de direito 

priva d , sem fins lucrativos". 

Ora bem, nos termos do que dispõe o Código civil 

bras il iro de 2002, em seu art . 44, sao pessoas jurídicas de 

direito privado: • 

(i) as associações; 

(ii) as sociedades; 

(iii) as fu ndações. 



Num. 2252701 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA - 30/08/2017 14:49:44
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17083014494430900000002165410
Número do documento: 17083014494430900000002165410li 

(iv) as organ izações relig iosas; 

(v) os partidos pollticos; 

{v/) as empresas individuais de responsab i l idade limitada. 

A pessoa jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos -assim se desenha o versado ONR- configura uma 

associação, que se define uniao de pessoas1 (com permanente 

unidade tempora12
) organizada para fins nlJo econômicos (art . 

53) . 

O traço diferencia l entre , de um lado , as sociedades 

(inc. li do art. 44) e , de outro, as associações, repousa 

exatamente "no fato de estas não visarem lucro· (Carlos Roberto 

Gonçalves3
), ou seja , o l ucro nunca pode constituir o objetivo 

das associações4
; em palavras de Planiol e Ripert : " Le 

groupemenf qui ne se proposent pas un but /ucratif sont 

dénomées associations"5
. 

Esta é a clave distintiva das espécies de pessoa 

jurídica de direito privado que se configuram uniões pessoais . 

Mas o que interessa salientar, neste passo , é o discrimen entre 

as pessoas jurídicas5
, quanto a sua regência jurídíca:7 essas 

pessoas podem ser de direito público ou de direito privado (cf. 

art. 40 do Código civil) e isto se define conforme se submetam, 

respect ivamente , à d isciplina do direito público ou do direito 

privado . 

Ass im, não é a origem dos recursos financeiros 

aportados à constituição das pessoas jurídicas o que leva a 

assinar-lhes a natureza públ ica ou privada : veja-se , por exemp lo , 

que as empresas públicas -constitu ídas que são mediante 
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recur os públicos- têm , no entanto, caráter de pessoa jurídica 
de di eito privado, ao passo que há pessoas de dire ito público 

nos conse lhos profissionais8
) constituídas por meio de 

recur os particulares (vidé , a propósito , por todos, Fábio Ulhoa 
Coelh 9 e Alexandre Santos de Aragao 1º). 

As associações, no direito brasile iro em vigor , podem 
ser ta t o de direito púb li co (cf. inc. IV do art . 41 do Código civ il ) , 
quant de direito privado (inc. 1 do art. 44 do mesmo Código) 11

, 

conta do esta, qual todas pessoas de dire ito privado, com a 
v istos característica de serem "fruto da iniciativa privada" 
(Orlando Gomes 12

) , fruto de um acordo de vontades part icu lares, 
de um contrato (Miguel Rea le 13

) 
14

, de a lgo -disse Caio Mário da 
Silva erei ra- "que não se origina da vontade do Estado"15

. 

Com efeito, a criação das pessoas jurídicas privadas 
"résuJ e d 'un acte volontaire des personnes physiques accompfi 
dans les conditions qui sont réglées par la /oi" (Planiol e 
Ripert 6), vale dizer, tal se lê na doutrina de Enneccerus: "O 

de uma associação requer um contrato de 
consti uiçao , ou seja , uma união contratual de várias pessoas 
dirigid a conseguir um fim determinado, mediante uma 

ação independente da mudança dos membros e com 
nio autônomo"17

. 

Desta maneira , as associações de direito privado 

-se pela união de pessoas (fís icas ou j urídicas), com 
"plena l liberdade de associação para fins ffcitos, vedada a 
intarf\ência estatal em seu funcionamento ( ... )" (Nestor 
Duarte18

) , e vão no mesmo sent ido as palavras de Sanchez de la 
Torre: "( ... ) e/ principio contractual tiene grande influencia, 
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primero, sobre la creación y e/ funcionamento de toda 

asociación, y, segundo, sobre e/ regímen jurídico de la 

asociación"19
• 

Dispõe o art. 45 do Código civil brasileiro começar "a 

existência legal das pessoas juríd icas de direito privado com a 

inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, p recedida , 

quando necessário, de autorização ou aprovação do Pode r 

Executivo, averbando-se no reg istro todas as alterações por que 

passar o ato constitutivo", de sorte que o elemento inaugural das 

associações (de direito privado) e das sociedades é um título 

jurídico inter vivos, uma conjunção de vontades criadoras -que é 

o ato constitutivo primordial, "causa geradora primária do ente 

jurídico "2º, "peculiar estructura de la conduta básica"
21. potência 

a que o registro sucede para a atualização do concurso de 

vontades. 

Deste modo, no Brasil, as pessoas de direito privado 

são resultantes de um ato primordial de liberdade de convenção 

ou autonomia de vontades contratantes , por mais caibam admitir

se limitações de interesse público ao exercíc io dessa liberdade 

(cf. Gaudemet22, Orlando Gomes23
) e, em hipóteses extremas, até 

os "contratos forçados" (v.g., arrendamentos obrigatórios, 

vendas regulamentadas, alienações compu lsivas24
). 

Adotou-se entre nós o sistema normativo-contratual
25 

quanto à pos ição do poder público relat ivamente à criação das 

pessoas juríd icas de direito privado: podem elas instituir-se, em 

princípio , livremente, ressalvadas sempre eventuais exigências 

de autorização ou aprovação estatais , e impondo-se sua 
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inseri ão em Reg istro públ ico (ou, em seu caso , na Junta 
come cial). 

Todavia, importa muito distinguir entre o momento e o 
regim da criação da un idade pessoal associativa e os tempos e 
regên ias de suas etapas de reconhecimento e funcionamento26

. 

Uma oisa, decerto, é que possa o Estado , sempre secundum 
legem controlar a reg ularidade funcional 27 e a licitude de fins28 

de u a associação; outra , muitíssimo diversa, é que possa o 
Estado impor a particulares que, de modo coativo, 
conectados em uma união pessoal permanente29

• Assim 

o Estado seria já o substituin te da vontade dos 

Desta forma , em resumo, a autonomia particular 
ende, neste capítulo da associação de direito privado, a 

liberd de de querer associar-se (o que implica também a de niio 
querer associar-se30

), a liberdade de conclusão do ajuste 
associativo e a de estipular os efeitos obr igacionais do 
negóc 0 31

. 

A esfera própria da l iberdade de associação é , por 
pr imei o , de índole indiv idual, respeitante quer à liberdade de 
união pessoal , quer à de recusar essa união, ou ainda às de 
estab tecer o pacto unitivo (com seu conteúdo moldado à lei ) e 
de d svinculação associat iva , insc revendo-se , portanto, no 

dos direitos, liberdades e garantias pessoais 
consa rados na Constituição federa l , de tal mane ira que 
ningu m pode ser coagido a fazer parte de uma associação, nem 
compe ido a nela permanecer . 
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São os incisos XVII, XVIII e XX do art. 5° do Código 

polít ico brasileiro de 1988 que atalaiam essas liberdades ; dita o 

prime iro desses incisos: "é plena a liberdade de associaçao para 

fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar"; o XVIII: "a criação 

de associações e, na forma da lei, a de cooperati vas independem 

de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento•; e o XX: "ninguém poderá ser compelido a 

associar-se ou a permanecer associado". 

Que compreende a liberdade de associação32? 

André Ramos Tavares assina-lhe quatro notas: 

1° ninguém poderá ser obrigado a se associar , ou 2°) a 
permanecer associado, ou 3°) a abandonar determ inada 

associação, ou 4°) a autonomia de organ ização e 

funcionamento das associações.33 

E José Afonso da Silva assinala ser elemento desta 

liberdade de associaçao a base contratual\ a coligação 

voluntária35, ponto nuclear a que também se refere lngo 

Wolfgang Sarlet, observando que "a associaçao deve ser 

espont~nea, portan to, ser o resultado da livre opçao de criar 

uma associaçao ou dela participar" , abrangendo o "direito de nao 

constituir uma associaçao"36
• 

Pontes de Miranda , comentando o § 28 do art. 153 da 

Emenda constituc ional n. 1, de 1969, afirmou que "o exercício da 

l iberdade de associação consiste, precipuamente, em criar-se 

associaçao"37
. É dizer : criar-se l ivremente . 
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No mesmo sentido e de maneira muito expressiva, 
lecio am Gilmar Mendes , Inocêncio Mártires Coelho e Pa ulo 
Gust vo Gonet Branco : 

A associaçao pressupõe ato de vontade. Um grupamento 
formado por indiv idues que dele participam forçosamente, por 
obrigação legal, nao constítui uma associação no sentido do 
texto protetivo das liberdades fundamentais ( .. . )38

• 

Sublinhe-se a circunstância de que a própria Lei n . 
13.46 , de 2017 , impera a instituição de uma "pessoa jurídica de 
direitj privado, sem fins lucrativos", sei., uma associação de 
direitJ privado . Esta indicação da lei aparta da matéria a 
hipote~· tica alternativa de discutir-se o tema quanto a uma pessoa 
jurídi a de direito público (p.ex ., um conselho profissional 
-esta ai ou não estat a l39). 

De outra parte , cabe distinguir entre a imposiçao legal 
de in t ituir uma pessoa jurídica de direito privado e a diversa 
situa ç o de que a ela, uma vez já institufda, seja delegado um 
serviç público; no primeiro caso, não se pode afastar a 
exigê eia do contrato fundante para a pessoa de dire ito privado , 
e a mJtéria recai no âmbito da garantia da liberdade associativa; 
no sedundo , dando-se por suposto que se supere o problema da 
orige contratual dessa pessoa jurl dica Uá constituída), o tema 
de u a eventual obrigação filiatór ia talvez pudesse também 
disput r-se num plano diverso de garantias constitucionais 
(p.ex., o da liberdade de profissão). 
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Em outras palavras, quando não está em jogo discutir 

a delegação de serviço numa pessoa j urídica de direito privado 

já constituída, sua base contratual é elemento incontornável e 

atrativo da garantia constitucional da liberdade de assoc iação . 

De consegu inte, não é de admitir que , por meio de 

norma impositiva, heterônoma -é dizer, na espécie, mediante le i 

do Estado- , seja de const ituir-se uma pessoa juríd ica de dire ito 

privado (que até mesmo , no caso, tem já sua denom inação legal : 

UOperador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis"; demais de imperar-se, quanto a ela , a vinculação 

compulsória das uunidades do serviço de registro de imóveis dos 

Estados e do Distrito Federal"), porque isto, ass im o parece 

fazer a norma do § 2° do art. 76 da Lei n . 13.465, de 2017, 

enfrenta o d isposto nos incisos XV II, XVII I e XX do art. 5° da 

Constituição federal do Brasil. 

Ao impor que o Sistema de Reg istro Eletrônico de 

Imóveis seja implementado e operado, em âmbito nacional, pelo 

Operador Nacional do S istema de Registro Eletrôni co de 

Imóveis, cuja organização deva ser ao modo de uma pessoa 

juríd ica de d ireito privado, sem fins lucrativos (rectius: 

associaçao), a norma sob exame pôs-se, portanto , em colisão 

com a liberdade associativa objeto da proteção constitucional4º. 

Uma coisa é atribu ir -se se quiser, delegar- a 

associações privadas livremente constitufdas o exercício de 

atividades públicas ; outra , muito d iversa , é admitir a ablação da 

liberdade de não associar-se, com permitir-se que o Estado c rie 

uma associação privada coativa de pessoas a quem se visa a 

encomendar uma função pública41
• 
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A liberdade de associação privada compreende 
tamb1m a l iberdade de nllo inscrição associativa, e isto não 
apen/i ao modo de mero exercício de liberdade formal, mas com 
uma imensão substant iva, proibindo-se, designadamente, a 
emer ência de s itu ações que acarretem a necessidade factual da 
inseri ão -a "associação forçada pelos fatos", como a que deriva 
de o interessado nao inscrito ser, nada obstante , jungido a 
utilizar das atividades da associação (arcando, de resto , com 
uma quota de seu custeio) . 

Não custa averbar que o veto da previsão do § 3° do 
mesm art. 76 da Lei n. 13.465/2017 tomou por espeque a 

eia de que haveria , ao atribuir-se ao Instituto de Registro 
lmobil ário do Brasil - l rib autorização para constituir o ONR, uma 
"viola ão ao princípio da impessoalidade, entendido como faceta 
do ptclpio da igualdade, a o estabelecer atribuiç/lo para 
entidare privada constituir o ONR, em detrimento de outras". 
Ora , cabe aqui considerar um ponto adicional: ao assinarem-se 
ao O R (pessoa juríd ica de direito privado) - sem concorrência 
públic - as competências de implementar e de operar o Sistema 
de Re istro Eletrônico de Imóveis , não haveria também símile 

ao princípio da impessoalidade? 

6 . Se pode uma pessoa jurídica de direito privado 

o 
atual rasileiro. 

Estabelece a Constituição federal brasileira, em seu 
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Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder Púb lico . 

§ 1° Lei regulará as atividades, disciplinará a 
responsabil idade civil e criminal dos notários, dos oficiais de 
reg istro e de seus prepostos, e definirá a fiscalizaçao de seus 
atos pe lo Poder Judiciário . 

§ 2º Lei federal estabelecera normas gerais para 
fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos 
serviços notariais e de registro. 

§ 3° O ingresso na atividade notarial e de registro 
depende de concurso públi co de provas e títulos , não se 
permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de 
concu rso de provimento ou de remoção, por mais de seis 
meses. 

Ass im, tem-se que o registro de imóveis -que é uma 

das espécies dos registros públicos compreendidos no art. 236 

do Cód igo político de 198842
- deve exercer-se , em vista de 

delegação gerencial ou gestionária43
: 

(i) por pessoa flsica, 

( ii) com i ngresso na atividade mediante aprovação em 
concurso púb l ico de provas e tltulos 44

, 

(iii ) e cujos atos, p ropter officium, f iscalizados pelo Poder 
judiciario, 

(lv) são suscetíveis de atrair respo nsab i lidade c ivil e penal. 

Essa delegação constitucional45 diz respeito à função 

de administrar publ icamente (i.e. , com uma ativ idade ou serviço 

público) interesse privado em matéria imobiliária: configura, 

pois, uma das tarefas da amministrazione pubblica dei diritto 

privato, na consagrada expressão de Guido Zanobini 46
• Função 

essa, a da administração do reg ist ro imobiliário, que se exerce 

por pessoa física, já pela boa razão de que a fides publica não 

pode, por defin ição47, residir em pessoa coletiva. 
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Diz, a propós ito, José Afonso da Silva: 

( ... ) a serventia (de notas ou de regis tros públicos] não é 
pessoa jurídica -como o são , por exemplo, os concessionários 
de serviço público. A serventia é uma estrutura orgânica a 
serviço de seu titular particular, desde a Lei de 11 .10.1827, 
t anto como qualquer empreendimento ind ividual que mantém 
estrutura administrat iva necessária ao exercicio da atividade 
do empreendedor. Por isto, não é ela que contrata , não é ela 
que recebe e paga, não é ela que emprega pessoal , mas o seu 
titular; é este que a ufere as rendas da atividade, e também 
responde por suas dívidas e sofre os eventuais prejuizos ( .. . ). 

Se referidas serventias [as de notas e reg istros] são 
organismos particulares , seus titulares , o notário e o 
registrador ou oficial do registro, não podem ser senao 
também particulares, até porque as serventias não têm 
personal idade p rôpria; são, como visto, organismos por eles 
montados para servi-los no desempenho de suas atribuições~. 

Também Lu is Paulo Aliende Ribeiro ensina que "a 

da delegaçao de notas e de registros à pessoa natural 

guard correspondência com a atividade jurídica relativa a tais 

profis ões oficiais (ou profissões públicas independentes)"49. 

Dispondo a Constitu ição federal brasileira de 1988 

que o serviço público de reg istro de imóveis seja prestado por 

física a ele acedida de modo inaugural por meio de 

de provas e títulos, não se vêem com isto 

campa inadas as previsões, na Lei n. 13.465/2017, de 

imp/e entação e operaç~o do Sistema de Registro Eletrônico de 

mediante pessoa jurídica -além do mais, como já se 

u, entidade sequer escolhida após concorrência pública , o 

svela atrito com o princípio da impessoa lidade . 

São tarefas próprias do reg istro de imóveis quer as 

mesmos das inscrições (registros e averbamentos) , 
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quer as dos procedimentos que antecedem a esses atos ou que 

os conservam . Ao reg ist rador de imóveis, pois, compete 

(i) receber os títu los cuja inscr içao se pleiteia, 

(ii) prenotá-los, 

(iii) qualificá- los, 

(iv) reg istrá-los, averbá-los ou devolvê-los {neste caso, com 
a nota de qualificação negativa), 

(v) conservar os l ivros registrais e os processos e 
documentos cujo arquivo ca iba efetivar na serventia e 

( vi) emitir informações e expedir certificados acerca das 
inscrições. 

A este quadro amplo de atividades, cabe acrescentar 

a circunstância de que o registrador exercita uma função de 

comunidade, quer isto dizer que é ele independente em seu 

ofício, respondendo diretamente à lei. 

Abona José Afonso da Silva o entendimento do 

autorizado notário paulista Antônio Augusto Firmo da Silva, no 

sentido de que, "uma vez investid o de fé pública pela lei , passa 

[a pessoa] a desempenhar sua função social e jurídica com 

absoluta independência, da q uai o Estado nao participa"110
• Ou 

seja, o registrador não é um f uncionário administrativo , nem é 

um órgão do Estado, mas um jurista que, em sua ordem, 

profissional libera l, responde diretamente à lei e ao direito, a 

exemplo do que ocorre com o juiz 51
• 

De onde segue que não se vê como possa uma 

pessoa jurídica implementar e ope rar um sistema de registro de 

imóveis , à luz do que, em contrário, dispõem os §§ 1° e 3° do 

art. 236 do Cód igo político brasileiro . Até porque, ainda fosse de 

aventar a ingênua hipótese de que o ONR apenas trataria de 
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imple entar e operar uma linguagem informática universal52 para 

s dos vários reg istradores de imóveis do País, nisto 

uma imposição regulamentar oriunda de uma entidade 

privad , em maltrato da independência constitucional dos 

deleg tários dos registros públicos. 

A alguma vez publicamente proclamada sustentação, 

adem is, de que o ONR instituiria uma central nacional de dados 

-o qu se chamou de "Cartório Nacional"53, com a unificação ou 

federa ização dos livros dos diversos registros prediais54
-

ria , na menos infeliz das hipóteses, no estabelecimento 

sistema registrai paralelo , concorrente com o s istema 

Constituiçao brasileira, e , no pior dos quadros, a 

de funções acometidas , seg undo os ditames 

às pessoas físicas dos reg istradores imobiliários 

investi os regularmente no exercício funciona l55, traslado de 

compe ência desfiada a pretexto da conveniênc ia de atender a 

um pa rão uniforme de l inguagem informática56 (o que, de toda a 

sorte , poderia já obter-se com as centra is estaduais criadas nos 

de normativa expedida pela Co rregedoria Nacional de 

De que segue a conclusão de ser inconstitucional o 

dispos o no caput do art. 76 da Lei n . 13.465, de 2017 , por 

advers r as normas dos §§ 1 ° e 3° do art. 236 do Código 

republ cano em vigor. 

7. 

com 
Se pode uma lei ordinária determinar nova 

ara um ór ão do Poder ·udiciário . 
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O§ 8° do art. 76 da Lei n. 13.465/2017 assim ditava: 

Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional 

de Justiça disporá sobre ou tras atribuições a serem exercidas 

pelo ONR. 

Vetou-se este dispositivo por entender-se presente 

vicio de inconstitucionalidade material, consistente em "violação 

ao princípio da separaç/10 dos poderes, ao alterar a organização 

administrativa e competências de órgão do Poder Judiciário". 

Calha que o § 4° do mesmo art. 76 da Lei n. 13.465 

versa sobre novas competências atribuídas à Corregedoria 

Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça, que 

integra o Poder judiciário (inc. 1-A do art. 92 da Constituição 

federal) . Lê-se, com efeito, nesse referido § 4°: 

Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conse lho 

Nacional de Justiça exercer a funçã o de agente regulador do 

ONR e ze lar pelo cumprimento de seu estatuto. 

De conseguinte, pelas razões mesmas que 

justificaram o veto ao disposto no § 8° do art. 76 da Lei n. 

13.465, também a norma do § 4° desse artigo, ao atribuir à 

Corregedoria Nacional de Justiça novas funções , quais a de 

agente regulador de uma pessoa jurídica de direito privado e a 

de fiscal da observáncia de seu estatuto, padece da eiva de 

incompatibilidade vertical com a independência do Judiciário 

(arts. 2º e 95 a 99 da Constituição federal , e , de modo mais 

impressivo, os diversos incisos do § 4° e do § 5° de seu art. 103-

B). 
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Sa lie nte-se que, seja no Estatuto da Magistratura, 
seja pesse refer ido § 5º do art. 103-B da Co nstituição da 
RepúJ lica , entre as competências do Corregedor Nacional de 
Justiçr não se encontra a hipótese de ser ele agente regulador 
de um associação de direito pr ivado : 

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função 
de Ministro-Corregedor e ficará e><cluldo da d istribuição de 
processos no Tribunal, competindo-lhe , além das atribuições 
que lhe fo rem conferidas pe lo Es tatuto da Mag istratura , as 
seguintes : 

1- receber as rec lamações e denúncias, 
i nteressado, relativas aos magistrados e 
j udiciários; 

de qualquer 
aos serviços 

11- exercer funções executivas do Conse lho, de inspeção e 
de correlção geral; 

111 - requ isitar e designar magistrados, delegando- lhes 
atribuições, e requisitar servidores de ju ízos ou tribunais , 
inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territô r ios. 

Tampouco a novidade competencia l se elenca nas 
mais de duas dezenas de atribu ições que o Regimento Interno do 
Canse ho Nacional de Justiça assinou à Corregedoria Nacional : 

1- receber as reclamações e denúncias de qualquer 
in teressado relativas aos magistrados e Tribuna is e aos 
serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadore s 
de serviços notariais e de reg istro , determinando o 
a rquivamento sumário das anônimas, das prescritas e 
daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes 
ou despidas de elementos mín imos para a sua compreensão, 
de tudo dando ciência ao reclamante; 

li- determinar o processamento das reclamações que 
atendam aos requisitos de admissibilidade, arquivando-as 
quando o fato nao constituir infração disc iplinar; 

11 1- Instaurar sindicanc ia ou propor , desde logo, ao Plenário 
a instauração de processo administrativo d isc iplinar, quando houver indicio suficiente de infração; 



Num. 2252701 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA - 30/08/2017 14:49:44
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17083014494430900000002165410
Número do documento: 17083014494430900000002165410

IV- promover ou determinar a realização de sindicâncias. 
inspeções e co rre ições, quando houver fatos graves ou 
relevantes que as justifiquem , desde logo determinando as 
medidas que se mostrem necessárias , urgentes ou adequadas, 
ou propondo ao Plenário a adoção das medidas que lhe 
pareçam suficientes a suprir as necessidades ou defic iências 
constatadas ; 

V- requisitar das autoridades fisca is, monetárias e de 
outras autoridades competentes informações, exames, perícias 
ou documentos, sigilosos ou não, imprescind íveis ao 
esclarecimento de processos ou proced imentos submetidos à 
sua apreciação, dando conhec imento ao Plenário; 

VI- requisitar mag istrados para auxílio à Corregedoria 
Nacional de Justiça, delegando-lhes at ribuições , observados 
os limites legais ; 

VII- requisitar servidores do Poder Judiciário e convocar o 
auxíl io de servidores do CNJ , para tarefa especia l e prazo 
certo, para exercício na Corregedoria Nacional de Justiça, 
podendo delegar-lhes atribu ições nos limites legais; 

VIII- elaborar e apresentar re latório anual 
at ividades desenvolvidas pela Corregedoria 
Justiça na primeira sessão do ano seguinte; 

referente às 
Nacional de 

IX- apresentar ao Plenário do CNJ , em quinze (15) dias de 
sua final ização, relatório das inspeções e cor reições 
realizadas ou diligências e providênc ias ado tadas sobre 
qualquer assunto, dando-lhe conhecimen to das que sejam de 
sua competência própria e submetendo à deliberação do 
coleg iado as demais; 

X- expedir Recomendações , Provimentos, Instru ções, 
Orientações e outros atos normativos destinados ao 
aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder 
Judic iário e de seus serviços auxiliares e dos serviços 
notariais e de registro, bem como dos demais órgãos 
corre icionais, sobre matéria relacionada com a competênc ia da 
Corregedoria Nacional de Justiça ; 

XI- propor ao Plenário do CNJ a expedição de 
recomendações e a edição de a tos regulamentares que 
assegurem a autonomia, a t ransparência e a eficiência do 
Poder Judiciário e o cumpr imento do Estatuto da Magistratura; 

XII- executar, de oficio ou por determ inação, e fazer 
executar as ordens e del iberações do CNJ relativas à matéria 
de sua competência ; 

XIII- dirigir-se, no que diz respeito às matérias de sua 
competência , às autoridades judiciárias e administrativas e 
aos órgaos ou às entidades, assinando a respect iva 
correspondênc ia ; 

XIV- indicar ao Presidente, para fins de designação ou 
nomeação, o nome dos ocupantes de função gratificada ou 
cargo em comissão no âmbito da Corregedoria Nacional de 
Justiça , cabendo àquele dar- lhes posse; 
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8 . 

XV- promover a criação de mecanismos e meios para a 
coleta de dados necessários ao bom desempenho das 
atividades da Corregedoria Nacional de Justiça ; 

XVI- manter contato direto com as demais Corregedorias do 
Poder Judiciário; 

XVII- promover reuniões periódicas para estudo, 
acompanhamento e sugestões com os magistrados envolv idos 
na atividade correicional ; 

XVIII - delegar, nos limites legais , aos demais Conse lheiros , 
aos Ju lzes Aux i l iares ou aos servidores expressamen te 
ind icados, a tr ibuições sobre questões especificas; 

XIX- solicitar aos órgãos dos Poderes Executivo e 
Legislativo, ou a entidade pública, a cessão temporária por 
prazo certo, sem ônus para o CNJ , de servidor detentor de 
conhecimento técnico especia lizado, para colaborar na 
instrução de proced imento em curso na Corregedoria Nacional 
de Justiça; 

XX- promover de oficio, quando fo r o caso de urgência e 
relevàncla, ou propor ao Plenário, quaisquer medidas com 
vistas à eficácia e ao bom desempenho da atividade judiciária 
e dos serviços afetos às serventias e aos 6rgêos prestadores 
de serviços notariais e de registro; 

XXI- promover, constitu ir e manter bancos de dados, 
integrados a banco de dados central do CNJ, atualizados 
sobre os serviços judiciais e extrajudiciais, inclusive com o 
acompanhamento da respectiva produtividade e geração de 
relatórios visando ao d iagnóstico e à adoção de providências 
para a efetividade fisca lizat6ria e corre icional, 
disponibil izando seus resultados aos órgãos judiciais ou 
administrativos a quem couber o seu conhecimento57

. 

Se pode uma norma subçonstjtucional impor a 
ão assoa ·urídica de direito 

Tal ficou sobred ito, o § 5° do art. 76 da Lei n. 13.465 
prevê ue •as unidades do serviço de registro de imóveis dos 
Estado-,s e do Distrito Federa l integram o SREI e ficam vinculadas 
ao ON ª 
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Já se viu aqui também que os registradores de 

imóveis são pessoas naturais. 

1 

A menção que o aludido § 5° do art. 76 da Lei n. 

13.465/2017 faz às "unidades do serviço de registro de imóveis" 

é, quando muito, uma referência aos organismos que , sem 

personalidade jurídica, são montados (assim o diz José Afonso 

da Silva) para que os titulares das serventias, titulares que são 

pessoas tisicas, exercitem suas funções . 

Desta maneira, ao determinar-se, na regra sob 

exame, a compulsória v inculação de "unidades do serviço" ao 

ONR, o que se impera é a vinculação das pessoas naturais dos 

registradores. 

Ora bem, o ONR é uma associação de direito privado , 

e a Constituição federal, tal já se apontou, no inciso XX de seu 

art . 5°, estabelece que "ninguém poderá ser compelido a 

associar-se ou a permanecer associado" . 

Ainda que se venha a adm itir a tese da filiação 

obrigatória a conselhos profissionais ou a entidades delegatárias 

de serviço público -por agora, datum neque concessum-, 

sublinhe-se que o ONR não é um conselho profissional, nem lhe 

pode delegar-se o serviço reg istrai, pena de afronta do que 

prevê o art. 236 da Const itu ição da República. 

De que se remata ser também inconstitucional o 

disposto no § 5° do art. 76 da Lei n. 13.465, de 2017, por 



Num. 2252701 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA - 30/08/2017 14:49:44
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17083014494430900000002165410
Número do documento: 17083014494430900000002165410

vulne ar a garan'tia inscrita no inciso XX do art. 5° do vigente 
Cód ig político brasileiro. 

1 E nls o a assocIaçao se d iferencia das fundações , porque estas não são 
uniões de pessoas, senão que cons istem, ao revés de numa 'aliança de 

• (ENNECCERUS, Ludwig . Derecho c ivil. Tradução castelhana. 
2 .ed. arcelona : Bosch. 1953 , tomo 1, vol. 1, § 110-1 , p. 506) , na 

ionalização de um patrimônio" (GOMES, Orlando. Introdução ao 
d ireito ivil. 5 .ed. Rio de Janei ro : 1977, p. 215) . 

2 Com ue, unidade temporal permanente, conexão pessoal prolongada no 
tempo, a associação dist i ngue-se da reunUJo, unidade espac ial, conexão 
pessoa concomitante num lugar. A assoclaçao compreende uma certa 
estabili ade da unlao pessoal no tempo, em ordem à consecuçã o de um fim 

3 GON Carlos Roberto . Direito civil brasileiro. 1 0.ed. São Paulo: 
Saraiv , 2012, vo l. 1, p . 234. 

~ NER JÚNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código civil 
coment do . 12.ed . Sao Paulo : Revista dos Tribunais, 2017 , p. 437 

5 PLAN OL. Marcel e R IPERT, Georges. Traité élémentaire de droit civil . 
Paris : ibrairie Générale de Droit et de Jurispr udence, 1948, tomo 1, n. 
713, p. 73. 

6 Ou s ja, entidades a que a normativa atribu i uma persona lização de e 
para o ire ito. 

7 
Em ri or, pode, entretanto, reduzi r-se a questão ao plano do interesse 

predom nante (o que justi fica sua diversidade de r egência jurídica) : Alberto 
Trabuc hl diz , a propôsito , que as pessoas de direito público "hanno un 
scopo i carattere publico, sono attlve nell'interesse dei/o Stato•, ao passo 
que as pessoas de d ireito privado "hanno un scopo privato· (lstltuzioni di 
d iri tto c ·vue . 24.ed . Pádua : Cedam, 1978, p. 110). 
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8 Sublinhe-se que, no Brasil, prevalece o entendimentd de os conselhos 

profissionais serem entidades de d i reito público (cf., bravitatis studio, nos 

julgados do Supremo Tribunal Federal : ADI 1.717, RE 893.154 , RE 

686.573 , RE 696.360, RE 593.224) , ainda que possam ser (recti us : e a meu 

ver devam mesmo sê-lo , em princípio) pessoas de direito público nao 

estatal (vide ainda no Supremo Tribuna l Federa l , o caso parad igmático da 

ADI 3 .026, referente à Ordem dos Advogados do Brasil). Isto é, segundo 

me quer parecer, esses conselhos, de uma parte, hao de responder nao 

apenas ao i nteresse vertica l da profissão a que se refiram (com a 

representação e a defesa dos i nteresses de uma determinada profissão), 

mas também ao i nteresse horizontal -se se quiser: nacional- de todos os 

diferentes bens comunitários (p rossecuçao do interesse geral : da i sua 

regência pelo direito público ); e , de outra parte, tais conselhos não devem 

configurar-se ao modo de delegados da potestas estatal, senao que 

detentores de legitimidade autônoma, institucional, corporativa , p rópria de 

uma entidade intermédia entre o Estado e o individuo (disto deriva sua 

natureza não estatal}. 

8 COELHO, Fábio U lhoa. Curso de direito comercial. 15.ed. São Paulo: 

Sara iva, 2015, vol. 2 , p. 29-30. 

10 ARAGÃO, A lexandre Santos de. Empresas estatais: O regime juríd ico das 

empresas públicas e soc iedades de economia mista. Rio de Janeiro: Gen : 

Forense , 2017 , p. 132-3. 

11 O art. 241 da Constituição federal autoriza a gestão associada de 

serviços públicos ou a transferência de "encargos, serviços, pessoal e bens 

essenciais à continu i dade dos serviços transferidos" , mediante consórcios 

púb l icos, que podem constituir-se sob a regência quer do direito pr ivado, 

quer do direito público: "Hoje, os consórcios públicos sao entidades 

associativas de en tes da Federação dotados de personalidade ju rídica de 

direito público ou de direito privado (arts. 1°, § 1", IV; 6°, Lei n. 

11 .107/2005" (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços 

püblícos , 3.ed . Rio de Janeiro: Gen: Forense, 2013 , p . 721) . 

12 GOMES, Orlando, o .e. , p . 214: " (As pessoas jurídicas de d i reito privado) 

Caracterizam- se pela qualidade da iniciativa de sua criação. ( ... ) Importa 

que sejam fruto da iniciativa privada" . 

13 REALE , Miguel. Parecer in Revista dos Tribunais n. 445, p. 17. 
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14 
Rep gnou, entretanto, a Ma urice HAURIOU a referência pontua l a um 

"contra o• na origem da associaçao: • L 'association est un phénoméne 

d 'ordre individue/ en ce qu'e//e se réalise sous la forme d'un negotium que 

le légi /ateu, appelle à tort un contrat ( ... )" (Precls de droit constitutionnel. 

Paris: itey, 1929, p. 670). 

15 
SI LV PEREIRA, Caio Mário da. Parecer in Revista dos Tribunais n. 445, 

p . 29. 

16 
PLA IOL e RIPERT, o.t.c., n. 718, p. 275. 

CERUS, o.t.v.c., § 99-11. p. 443. 

TE, Nestor. Na obra co letiva Código civil comentado, coordenada 

ar PELUSO. 2.ed. Barueri: Manoel, 2008, p. 52. 

HEZ DE LA TORRE , Angel. Comentarias ai fuero de los espafloles. 

Madri: nsti tuto de Estudios Políticos, 1975, p . 674. 

2° Cf. EREIRA DA SILVA, Caio Mário. Instituições de direito civil. 5.ed. 

aneiro: Forense, 1976, vo l. 1, p. 200-1 . 

-ALONSO Y CALERA, Marra de i Carmen. Estructura y función 

contrac uai. Barcelona: Bosch, 1979, p. 53 . 

EMET, Eugéne. Théorie générale des obligations Paris: Sirey, 

1965, r impressão, p. 200 et sqq. 

S, Orlando. Contratos. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1961, p. 30 

24 
Cf. IEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos dei derecho civil patrimon ial. 

Madri: ecnos, 1979, 2ª reimpressao, vol. 1, p. 94-5; MAZEAUD, Henri, 

ean . Leçons de droit civil. Paris: Montchrestien, 1960, tomo 111 , ns. 

76 1-4, . 653-6; MARTY, Gabriel e RAYNAUD, Pierre. Droit civil. Sirey: 

Paris, 1 62, tomo 11 , vol. 1, ns. 40 et sqq., p. 35-42 . 

ALLET DE GOYTISOLO, Juan. Panorama dei derecho civil. 2.ed. 

a: Bosch , 1973, p. 124 . 

25 
Cf. C ., no mesmo sentido, SANCHEZ DE LA TORRE, Angel, o.e., p. 675. 

Interferência estata l aflit iva da l iberdade de funcionamento da 

a regulativa referente a denominação, a registro, a 
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reconhecimento de utilidade públ ica , a proteção estatutaria do interesse 

coletivo , e via dicendo. 

28 Tampouco se vulnera a liberdade de associação com não lhe permitir a 

constituição ou o funcionamento em caso de união para fins contra legem. 

29 Parece nada impedir , em p r incipio, no Brasil, que uma lei impere ao 

Poder público a criação de uma associação privada, tal se dâ, por exemplo, 

quando se adota a forma associativa para um serviço social autônomo (cf. 

LOPES MEIRELLES , Hely. Direito admin;strativo brasileiro . 34.ed. São 

Paulo : Malheiros, 2008, p. 386). Neste sentido, tome-se exemplo com a 

Lei n. 8 .246/1991, de 22-10, que autorizou o Poder executivo federal a 

insti tuir o Serviço Social Autônomo Associação das Pione i ras Sociais, 

pessoa jurfdica de dire ito privado sem fins lucrativos, atuando em 

cooperação com o Poder Público. O p roblema põe-se, diversamente, com a 

imposição associativa a particulares. 

30 Trata- se ai da liberdade negativa de associação (cf . MIRANDA, Jorge. 

Manual de direito constitucional. 2.ed. Co imbra: Coimbra editora, 1998, 

tomo IV, p. 420-1). 

31 GOMES, Orlando. Contratos, o.e ., p. 29 e 35-6. 

32 Liberdade de associação que se arrola entre os ' d ireitos humanos" (vid!, 

brevltat/s causa, CHARVIN, Robert e SUEUR, Jean-Jacques. Droits de 

l'homme et libertés de la personne. 3.ed. Paris : Litec, 2000, p. 196 et sqq. 

33 TAVARES , André Ramos. Curso de direito constitucional. 4.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2006, p. 554. 

34 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual â Constituiç/Jo. 4 .ed. São 

Paulo: Malheiros , 2007, p . 115. 

35 DAVID ARAÚJO, Lu iz Alberto , e NUNES JÚNIOR , Vidal Serrano. Curso de 

dire ito constitucional. 16.ed . São Paulo: Verbatim , 2012, p. 197. 

36 SARLET, lngo Wolfgang, MARINONI , Lu iz Guilherme e MITID IERO, 

Dan iel. Curso de direito constitucional. 4 .ed. São Paulo: Sara iva, 2015, p. 

550 e 553. 

37 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à ConstituiçlJo 

de 1967 com a emenda n. 1 de 1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987, tomo 

V, p. 607. 
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38 MEN ES, Gilmar, COELHO, Inocêncio Mártires e GONET BRANCO, Paulo 

Gustav . Curso de direito constitucional. sao Paulo: Saraiva : Instituto 

Brasili nse de Direito Público, 2007, p . 394. 

2009). 

RLET, l ngo Wolfgang, o .e., p. 555-6. 

diversa é que uma norma subconstitucional tenha validamente 

o aos delegatários do serviço registra i a incumbência de instituir o 

de registro eletrônico, sem, todav ia, Impor-lhes a constituiçao de 

ssoa jurídica de direito privado (cf. art. 37 da Lei n. 11.977, de 7-7-

41 
Cf. RCA NAVARRETE , José. Derechos fundamentales y jurisprudencia. 

3 .ed . adri: Pirâmide, 2008, p. 182 et sqq. 

42 Cf. S LVA , José Afonso da, o.e. , p. 874. 

43 
"Pri atização da gestão ou exploração de tarefas administrativas• 

(OTER , Paulo. Manual de direito administrativo. Coimbra: Almedina, 

2013, o i. 1, p . 465) ou "privatização no ~mbito da execução de ta refas 

• (GONÇALVES, Pedro. Entidades privadas com poderes públicos. 

Coimbr : A lmedina, 2008, reimpressao, p. 321 et sqq. ) . 

44 
Cf. ORAES, A lexandre de. Constituiçao do Brasil interpretada. 5.ed. 

lo: Atlas, 2005, p. 2206-7. 

45 
De le . ação que, com r igor histórico, apenas tem por objeto a potestas da 

fé púbica , uma vez que a auctoritas dos notários e registra dores não 

poderi provi r de uma delegação estatal . Recolhe- se da doutr ina notarial o 

l iame streito entre o princípio da imediação e o da veracidade, porque , 

sem a aptação da realidade senslvel pelo próprio titular da fé pública, sua 

perce p ão cor respon dente (pelos sentidos internos) e, sucessivamente, 

sua ap eensao e formação dos j ulzos intelectuais correlatos (nos quais 

julzos adica propriamente a verdade a que ;nere a fé pública), não seria 

possív I o seguro conhecimento das coisas (certa cognitio rerum). Por 

evident , uma pessoa jurídica nao pode articular, po r si, a captaçao e a 

percep ão dos fatos senslveis que são indispensáveis à formação do j uízo 

intelec uai em que se externa a fides publica. 

46 
ZAN BINI, Guida. Corso di diritto amministrativo. Mi lão: G iuffrê, 1959 , 

vol. V , p. 297 et sqq. Cf. ainda MARTINEZ DEL MÁRMOL, Maria Pi lar 

Rajas . I ejercicio privado de la fe pública notarial. Madri: Marc ial Pons , 

2003, . 214 et sqq. 
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47 Com efeito , a articulação epístêmica de fé pública exige, à raiz, a 
captação de fatos senslve is pelos sentidos humanos externos (ao menos, 
visão e audição), o que põe à mostra sua Incompatibil idade essencia l com 
a possibilidade de uma pessoa moral atuar, em acepção própria direta, com 
fldes publica . 

.a SIiva, José Afonso da, o .e. , p . 875-6. 

'
9 ALIENDE RIBEIRO, Luis Paulo. Regulaçllo da função p(Jblica. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 60. Destaca-se da ementa da AD I 2.415-STF que a 
de legação relativa às notas e aos registros "somente pode recair sobre 
pessoa natural , e não sobre uma empresa ou pessoa mercantil, visto que 
de empresa ou pessoa mercantil é que versa a Magna Carta Federa l em 
tema de concessão ou permissão de serviço públi co", e prossegue o texto: 
"Para se tornar delegatária do Poder Público, tal pessoa natural há de 
ganhar habil itação em concurso público de provas e títulos, e não por 
adjudicação em processo l ici tatório , regrado, este, pela Constituição como 
antecedent e necessário do contrato de concessão ou de permissão para o 
desempenho de serviço público·. Cf. , no mesmo sentido, ADI 3.151-STF. 

so SILVA, José Afonso da, o. e. , p. 876. 

51 Cf. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo e FERNANDEZ, Tomãs-Ramón . 
Curso de derecho administrativo . 13.ed. Cizur Menor: Thomson -Civltas , 
2006, vol. 1, p . 34 . 

52 Sem desmerecer a importância das novas tecnologias , é de admitir que 
estamos sob o signo do que Alejandro NIETO chamou de "magnificación 
Informática· , gerando a ilusão de que se pode converter o sistema integra l 
da Justiça (o que incl ui as atividades das notas e dos registros públ icos) 
em uma "operación Informática" : "Todo parece indicar que estamos 
entrando en la era de la Justicia por ordenador y que vamos a e/la con los 
ojos cerrados. Los nuevos gestores de la Admlnistración de Justicia han 
descubierto la Informática y creen ingenuamente que con e/la se arregla 
todo. Tal como e/los ven las cosas. los hechos los depura la máquina, un 
buen programa selecciona en un instante las normas aplicables y en algún 
lugar encontrará los fundamentos jurfdicos y el fel/o. La imagen «moderna» 
de la Justici a sigue con los ojos vendados aunque en lugar de espada y 
balanza /leve en la mano un ordenador portátil• (NIETO, Alejandro . EI 
ma/estar de los jueces y el modelo judicial. Madri : T rotta, 201 O, p. 82). 
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53 A id ia de uma central nacional -angustiosamente buscada por a lguns 

juris tas que se põem em confronto com o vigente Provimento n. 47/2015 

(de 18J6}, da Corregedoria Nacional de Justiça- tende ao que Alejandro 

NI ETO. ~enominou, jocosamente, de "defensa dei calamar• , porque , indo na 

contra1ao das bem-sucedidas experiências de descentralização de dados , 

trata de reunir, de modo centr ípeto , •una documenfación que, por su 

volume resulta inmaneJable" (NI ETO, Alejandro, o.e. , p. 83) . 

54 Pod mesmo avistar- se neste passo uma nova intercorrência de 

incomp tibilidade vertical da Lei n. 13 .465, de 2017: André Ramos Tavares 

susten ou a Inconstitucionalidade dos p receitos dos arts. 42 e 43 da Lei n. 

11 .977 2009 ( de 7-7), exatamente por sua Implicação no modelo federativo 

e na strutura de separação de poderes do Estado federa l bras i leiro. 

Argum ntou este Constitucionalista com a repercussão dos dispositivos 

aponta os no domínio da independência f i nanceira do Poder judiciério. 

Parte, com efeit o , dos emolumentos não apenas custeia a fiscalização 

judicia das notas e dos registros públicos , mas · visa , igualmente, a figurar 

como mportante fonte de recursos para o adequado funcionamento do 

órgao eficiente desempenho do serviço jud icial ( ... )". A cogitável redução 

da par ela estadua l e distri tal nos emolumentos extrajudiciais , por força do 

trasla o correspondente das atividades do registro de imóveis para amblto 

/, a tra i o que And ré Ramos Tavares entende consistir num 

desres eito à autonom ia dos Es tados-membros, mitigando valo res que se 

destin riam a esses Estados e "que compõem o patrimônio púb lico que 

susten a uma das principais garantias do cidadão na defesa de seus 

direito • que é a exis tência de um Poder Judiciário forte e Independente 

a nual do Poder judic iário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012 , p . 

55 O P ov imento n . 47/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça , preservou 

a co petência atribuc1onal dos delegatários do serviço de registro de 

imóveis . Prev~-se no art . 2° desse Provimento que · o sistema de reg istro 

e letrô ico de imóveis deverá ser implantado e integrado por todos os 

oficiai de reg istro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal e dos 

Ter rit r ios , e compreende: 1- o intercâmbio de documentos eletrônicos e de 

in forrn ções entre os o fí cios de registro de Imóveis , o Poder Judic i ário , a 

admin stração pública e o púb lico em geral; li- a recepção e o envio de 

titulas em formato e letrônico; 111- a expedição de certidões e a prestação 

de in rmações em formato e letrôn ico; e IV- a formação, nos cartórios 

comp tentes , de repositórios registrais ele trônicos para o acolhimento de 
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dados e o armazenamento de documentos eletrônicos·. Encomendou a 

tarefa do i ntercambio de documentos e letrônicos e de informações a 

'cenfrais de serviços e/etrdnicos compartilhados" (art. 3º), centrais a 

estabelecer-se em "cada um dos Estados e no Distrito Federal' e a criar-se 

pelos ·oficiais de registro de imóveis, mediante ato normativo da 

Corregedoria Geral de Justiça local". De par com este resguardo do pacto 

federativo brasileiro (art. 2° da Const ituição federal), o Provimento por 

igual respeitou as competências delegadas aos registradores: "Todas as 

solicitações feitas por meio das centrais de serviços eletrônicos 

compartilhados sereo enviadas ao offcio de registro de imóveis 

competente, que será o único responsável pelo processamento e 

atendimento" (art. 4°). É todo o revés do avistável centrípeto Cartório 

Nacional, que atrai competências até aqui próprias dos oficiais de registro 

de imóveis dos Estados e do Distrito Federal. 

55 Pode avistar-se, sob o estandarte de um s istema técnico-eletrôn ico de 

registração, a ideologia tecnocratica. Ninguém, decerto, recusará o relevo 

da tecno logia para os registros. A despeito desse relevo, deve distinguir

se, de um lado, uma Indicação técn ica; de outra, uma vocação 

tecnocrática. Uma coisa é a técnica como ferramenta útil para o registro; 

outra, de todo diversa, é o registro como ferramenta para a tecnocracia . 

Uma coisa, além disto, é a concorrênc ia de técnicos na parce la da 

atividade reg istrai própria ao facere; outra, de todo diferente, é o governo 

dos registros pelos técnicos: isto já é tecnocracia. Consiste esta, a 

tecnocracia, na planificação , organização, gerência ou di reção técnica da 

sociedade política ou, quando o caso, das sociedades intermédias entre o 

Estado e o ind ividuo, de maneira que -esta é a chave de sua noção- os 

técnicos influam decisivamente no comando superior desses grupos, 

substi tuindo o papel de seus dirigentes (para a espécie , os reg istradores). 

T raduzindo isto para o te rritório particular dos registros : na esfera de uma 

tecnocracia registrai, os técnicos plan i ficam, organizam, gerenciam ou 

dirigem os ca rtórios, governando-os em lugar dos registradores . Ao munir

se uma classe de experts com o poder de governar, os técnicos opinam 

serem os ún icos que possuem a chave de todas as questões, dando 

origem, assim , ao restritíssimo "grupo superior" di rigido à governação do 

· comum das gentes··: com efeito, uma solução tecnocrática não pode ser 

menos do que diretiva e un;formista -a clave da fé tecnocrática no 

progre sso indefinido é exatamente a homogeneizaçao das condutas , a 

homogeneização das crenças , a homogeneização do modo de viver, para o 

caso dos reg istradores, substituindo-lhes as funções próprias de juristas 
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pela d técnicos habilitados a estabelecer padrões e controles r fgidos de 

condut 

57 Cf. ANDR IGHI, Nancy (coord.). Corregedoria Nacional de Justiça: 

Organi ação e p rocedimentos. Rio de Janeiro: Gen : Forense, 2016, p . 1 et 

sqq. 
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Ofício nº 0812/2017 – ANOREG-BR 

           Brasília, 11 de agosto de 2017  

 

 

Ao 
Excelentíssimo Senhor  
Doutor MÁRCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 
DD. Juíz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ 
Brasília - DF      
 

 

Ref. ofício nº 787/CN-CNJ – 2017 

Pedido de Providências – 0000665-50.2017.2.00.0000 

Assunto: Considerações sobre o Estatuto do Operador Nacional do Sistema de 

Registro de Imóveis Eletrônico. 

 

SENHOR JUIZ:   

Honrados com a deferência de Vossa Excelência e do Excelêntíssimo Senhor 

Doutor Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, nosso Digníssimo Corregedor 

Nacional de Justiça – CNJ, esposada no ofício em referência, no qual nos foram 

enviadas as respeitáveis considerações dessa E. Corregedoria Nacional sobre o 

Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, 

respeitosamente, cumpre-nos apresentar a Vossa Excelência as informações 

seguintes: 

1. De acordo com o novo Estatuto, aprovado em AGE de 28/03/2017, esta 

entidade não mais dispõem dos cargos de vices presidentes de cada 

natureza de serventia notarial e de registro, eleitos, havendo eleição 

apenas dos membros da diretoria executiva, do conselho fiscal e da 

comissão de ética. 

2. Contudo, compõe a diretoria colegiada e deliberativa todas as ANOREG´s 

Estaduais e a do Distrito Federal, os Institutos e as Associações 
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especializadas de caráter nacional das naturezas de serviços notariais e 

de registro, filiadas à ANOREG/BR. 

3. Como candidato, fomos vencedores da última eleição de 22 de junho 

deste ano, sob a plataforma programática de trabalho de que a 

ANOREG/BR deveria cuidar e zelar apenas e tão somente da reprentação 

institucional, jurídica e política de toda a classe, e que, os assuntos 

específicos das respectivas naturezas de serviços notariais e de registro 

deveriam ficar a cargo dos Institutos e Associações nacionais das 

respectivas naturezas de serviços notariais e de registro, e com o apoio e 

o manto institucional da ANOREG/BR, e assim temos agido e atuado.        

4. Desta forma, atendendo à convocação do Excelentíssimo Senhor 

Corregedor Nacional o Ministro Doutor João Otávio de Noronha, 

comparecemos a reunião do dia 31 de julho último, na companhia dos 

representantes do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB, 

ocasião em que verbalmente fizemos esta exposição e tomamos 

conhecimento das ponderações de Vossa Excelência sobre o assunto.  

5. Assim, cumpre-nos informar a Vossa Excelência que, no último dia 08, 

deste mês, em que foi realizada a primeira reunião da diretoria colegiada 

e deliberativa desta entidade, tendo em mãos o ofício supra referido, o 

assunto foi amplamente discutido com os presentes, e ficado deliberado 

que:  

  I – que o IRIB, entidade de caráter nacional, representativa dos 

Cartórios de Registro de Imóveis do Brasil, diante das considerações de Vossa 

Excelência, irá elaborar e aprovará com os seus associados o anteprojeto sobre 

o OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

ELETRÔNICO – ONR, e o encaminhará à ANOREG/BR; 

  II – a ANOREG/BR fará a convocação da diretoria colegiada e 

deliberativa para apreciação, discussão e aprovação do mencionado anteprojeto 

que consubstanciará o Projeto do ONR aprovado por toda classe; 

  III – em seguida a ANOREG/BR encaminhará o Projeto do ONR às 

mãos de Vossa Excelência, ficando no aguardo da convocação de nova reunião 

com os representantes do IRIB, para os esclarecimentos e os ajustes que 

eventualmente ainda se fizerem necessários. 
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6. Face ao exposto, neste momento a ANOREG/BR está aguardando a 

elaboração, aprovação e o envio do Anteprojeto do ONR pelo IRIB, para 

as providências mencionadas nos incisos II e III, do item 5, retro. 

 Sendo o que nos cumpria comunicar, aproveitamos a oportunidade para 

reiterar a Vossa Excelência os protestos de estima, consideração e respeito. 

      

Atenciosamente,  

 

 
 
 
 
 

Claudio Marçal Freire 
Presidente 
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Cc para o Dr. SÉRGIO JACOMINO 
DD. presidente do Instituto de Registro Imóveis do Brasil - IRIB 
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PROCURAÇÃO 

  

Pelo presente instrumento particular de mandato, ANOREG-BR – ASSOCIAÇÃO 

DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL, associação nacional de 

classe, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.495.058/0001-41, com sede no SRTVS Quadra 

701, Lote 5, Bloco A, Salas 221/231 - Centro Empresarial Brasília, Brasília/DF, 

representada por seu Presidente, Claudio Marçal Freire (“Outorgante”), neste ato, 

nomeia e constitui seus procuradores, que poderão agir em conjunto ou isoladamente, 

independentemente da ordem de sua nomeação, ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA, 

brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 15.014, GIOVANI 

TRINDADE CASTANHEIRA MENICUCCI, brasileiro, casado, advogado, inscrito 

na OAB/DF sob o nº 27.340, SARAH RORIZ DE FREITAS, brasileira, solteira, 

advogada, inscrita na OAB/DF sob o nº 48.643, integrantes da sociedade de advogados 

BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO, com sede na SCS - Quadra 1, bloco F, 7º 

andar, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

04.837.309/0001-91, a eles outorgando os poderes da cláusula ad judicia, inclusive com 

poderes especiais para transigir, desistir, renunciar, notificar, interpelar, firmar 

compromisso, dar e receber quitação, interpor recursos, podendo substabelecer, no todo 

ou em parte, os poderes outorgados, especificamente para representarem a Outorgante 

perante o Conselho Nacional de Justiça relativo a manifestações, intimações, pedidos de 

providencia ou outros daquele órgão, bem como em todos os recursos e incidentes a ele 

relativos, podendo, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário para o bom e fiel 

cumprimento do presente mandato. 

 

Brasília, 05 de julho de 2017 

 

 

Claudio Marçal Freire 

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG-BR  
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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES DO BRASIL – ANOREG-BR 

 

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃ E SEDE (art. 1º) ……………………... 1 

CAPÍTULO II – FINS DA ASSOCIAÇÃO (art. 2º) …………………………………………………..… 2 

CAPÍTULO III – ASSOCIADOS (arts. 3º a 8º) ………………………………………………………… 3 

CAPÍTULO IV – PATRIMÔNIO (arts. 9º e 10) ………………………………………………………….. 5 

CAPÍTULO V – ÓRGÃOS (arts. 11 a 46) ………………………………………………………………….. 6 

Seção I – Assembleia Geral (arts. 12 a 16) ............................................................. 6 

Seção II – Diretoria Executiva (arts. 17 a 24) ......................................................... 9 

Seção III – Diretoria Colegiada (arts. 25 a 28) ……………………………………………….….. 13 

Seção IV – Conselho Fiscal (arts. 29 a 31) ……………………………………………………….... 14 

Seção V – Conselho de Ética (arts. 32 a 39) ...............................….....................…. 15 

Seção VI – Associações dos Estados e do Distrito Federal (arts. 40 a 43) ………………. 17 

Seção VII – Comissão Eleitoral (art. 44 a 46) ……………………………………………….…….. 18 

CAPÍTULO VI – ELEIÇÕES (art. 47 a 80) .................................................................... 19 

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS (arts. 81 a 88) ……………………………………..…….. 26 

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS (arts. 89 a 93) …………………………..…… 28 

 
 

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE 

 

Art. 1º. A Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG-BR, 
de natureza civil e de âmbito nacional, com intuitos não lucrativos, inscrita no 
CNPJ/MF sob o número 03.495.058/0001-41, é constituída por prazo indetermi-
nado, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal. 

§ 1º. A ANOREG é organizada em uma estrutura federativa, contando com 
uma Associação Nacional, vinte e seis Associações estaduais e a do Distrito Fede-
ral.  

§ 2º. A ANOREG-BR é regida pelo Código Civil, por este Estatuto e demais 
disposições legais aplicáveis. 
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CAPÍTULO II 
FINS DA ASSOCIAÇÃO 

 

Art. 2º. A ANOREG-BR tem por finalidade congregar titulares de delegação e 
responsáveis pelo expediente dos serviços notariais e de registro do Brasil, e es-
pecialmente: 

I - promover-lhes a união em defesa dos direitos, das prerrogativas e dos in-
teresses legítimos; 

II - representar os associados em juízo ou fora dele, em qualquer instância 
ou tribunal; 

III - promover e divulgar a atividade notarial e de registro, buscando ampliar 
o prestígio e a dignidade da função; 

IV – propugnar pelo aperfeiçoamento da legislação concernente aos serviços 
notariais e de registro, colaborando com os poderes competentes na redação de 
textos pertinentes; 

V - divulgar matérias jurídicas e outras matérias formativas e informativas de 
interesse da atividade; 

VI - promover concursos e estabelecer prêmios para estímulo a estudos e 
pesquisas sobre assuntos de interesse da atividade, buscando a melhoria na qua-
lidade dos serviços prestados; 

VII – celebrar convênios com entidades, sociedades ou associações para a 
prestação de serviços em geral aos associados, seus prepostos e respectivos fami-
liares. 

VIII - propugnar pelo engrandecimento e pelo congraçamento da atividade 
em todo o País; 

IX – incentivar a informatização dos serviços notariais e de registro, ofere-
cendo aos associados consultoria na aquisição de equipamentos e programas; 

X – atuar em colaboração com as entidades representativas de cada natureza 
de serviço, bem como com associações congêneres; 

XI – promover e apoiar ações de cunho social, beneficente ou ambientais. 

§ 1º. Para consecução de seus objetivos, a ANOREG-BR levará a efeito o pla-
no estratégico aprovado pela Assembleia Geral para o cumprimento das metas e 
finalidades da entidade, bem como realizará cursos profissionalizantes, simpósios, 
seminários, encontros, conferências, palestras, debates e Congressos sobre as-
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suntos jurídicos, técnicos e outros de interesse geral da atividade, participando, 
quando possível, de realizações dessa natureza promovidas por outras entidades. 

§ 2º. É vedado à ANOREG-BR manifestar-se sobre matéria de natureza religi-
osa ou político-partidária. 

 
CAPÍTULO III 
ASSOCIADOS 

 

Art. 3º. Os associados classificam-se nas seguintes categorias: 

I – fundadores; 

II – titulares; 

III - titulares aposentados; 

IV – especiais.  

§ 1º. São associados fundadores os que assinaram a ata de fundação da 
ANOREG-BR. 

§ 2º. São associados titulares os Tabeliães e os Oficiais de Registro. 

§ 3º. Podem requerer filiação como associados especiais: 

I – os Institutos Membros, de âmbito nacional, assim reconhecidos pela Dire-
toria Colegiada como representativos de cada uma das naturezas de serviço; 

II – os que respondem pelo expediente de serventias notariais e de registro, 
em caráter temporário, enquanto persistir essa condição; 

III – os admitidos diretamente pela ANOREG-BR, em situação excepcional, 
enquanto persistir a excepcionalidade. 

§ 4º. A associação far-se-á somente nas ANOREGs estaduais e na do Distrito 
Federal, que repassarão à ANOREG-BR as informações necessárias à inclusão no 
quadro associativo.  

§ 5º. As ANOREGs estaduais e a do Distrito Federal, até o ultimo dia dos me-
ses de março, junho, setembro e dezembro, enviarão à ANOREG-BR a relação de 
associados em dia com suas obrigações associativas. 

§ 6º. Ainda que associado às ANOREGs estaduais e à do Distrito Federal, so-
mente serão associados à ANOREG-BR aqueles previstos neste artigo. 
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§ 7º. O associado especial, a que se refere o § 3º, inciso II deste artigo, tem 
assegurado o direito de voz e voto, não podendo ser votado. 

 
Art. 4º. O associado de qualquer categoria não responde, sequer subsidiari-

amente, pelas obrigações assumidas pela ANOREG-BR. 
 

Art. 5º. Por iniciativa da Diretoria Executiva, a Diretoria Colegiada, obedeci-
do o critério objetivo de proporcionalidade da capacidade contributiva individual, 
definirá a contribuição associativa mensal, inclusive a dos Institutos Membros. 

Parágrafo único. Por iniciativa da Diretoria Executiva, a Diretoria Colegiada 
também poderá instituir contribuição extraordinária obrigatória para todos os as-
sociados a fim de suprir determinada finalidade, observado o critério do caput 
deste artigo. 

 

Art. 6º. São direitos do associado em dia com suas obrigações: 

I – frequentar as instalações da ANOREG-BR; 

II – sugerir medidas de interesse da atividade ou de caráter social; 

III – participar das Assembleias Gerais, podendo debater as matérias cons-
tantes da Ordem do Dia e votar, obedecidas as restrições deste Estatuto; 

IV – convocar reunião de qualquer órgão deliberativo, inclusive Assembleia 
Geral, desde que o pedido conte com o apoio de pelo menos cinquenta associa-
dos, garantida, de qualquer forma, a convocação por uma quinta parte dos asso-
ciados; 

V – utilizar os serviços da ANOREG-BR, ressarcindo eventuais despesas finan-
ceiras. 

Parágrafo único. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito 
ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e na 
forma previstos em lei ou neste Estatuto. 

 

Art. 7º. São deveres do associado: 

I - dignificar o exercício de suas funções; 
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II – cumprir, e fazer cumprir, as disposições estatutárias e regulamentares, 
bem como as deliberações da Assembleia Geral, da Diretoria Colegiada e do Con-
selho de Ética; 

III – zelar pelo prestígio da ANOREG-BR, dos notários e dos registradores, 
bem como de sua atividade; 

IV – pugnar pelo aperfeiçoamento das instituições e normas notariais e de 
registro; 

V – manter relações respeitosas com os demais associados. 
 

Art. 8º. Perderá a condição de associado quem: 

I – requerer o seu desligamento do quadro associativo; 

II – deixar de ser titular de serviço notarial ou de registro ou responsável pe-
lo expediente, ressalvada a hipótese de aposentadoria; 

III – ao se aposentar, manifestar o desejo de ser desligado do quadro asso-
ciativo; 

IV – for excluído, na forma prevista neste Estatuto. 

§ 1º. Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o associado não terá 
direito à restituição de contribuições ou indenização de qualquer espécie, perma-
necendo responsável pelos seus débitos já existentes. 

§ 2º. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim re-
conhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nas hi-
póteses estabelecidas neste Estatuto e no Código de Ética. 

 
CAPÍTULO IV 
PATRIMÔNIO 

 

Art. 9º. O patrimônio da ANOREG-BR é formado por: 

I – contribuições previstas no art. 5º deste Estatuto; 

II – doações e legados; 

III – imóveis, móveis e valores mobiliários; 

IV – resultado de operações financeiras; 

V – arrecadações esporádicas; 

VI - contribuições voluntárias. 
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Art. 10. Compete à Diretoria Executiva a administração do patrimônio da en-
tidade, constituído pela totalidade dos bens que possuir, conforme o previsto no 
planejamento estratégico e no orçamento anual. 

Parágrafo Único. Os bens imóveis somente poderão ser adquiridos, onerados 
ou alienados após prévia autorização da Assembleia Geral. 

 
CAPÍTULO V 

ÓRGÃOS DA ENTIDADE 
 

Art. 11. São órgãos da ANOREG-BR: 

I – Assembleia Geral; 

II – Diretoria Executiva; 

III – Diretoria Colegiada; 

IV – Conselho Fiscal; 

V – Conselho de Ética; 

VI – Associações dos Estados e do Distrito Federal; 

VII – Comissão Eleitoral. 

 
Seção I 

Assembleia Geral 
 

Art. 12. A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da entidade, 
constituído pelos associados, sob a presidência do Presidente da ANOREG-BR. 

§ 1º. Salvo disposição estatutária específica, a Assembleia Geral considerar-
se-á instalada com a presença de qualquer número de associados, em convoca-
ção única. 

§ 2º. Para participar de Assembleia Geral e votar é necessário: 

I - estar no gozo dos direitos associativos; 

II - estar associado há pelo menos seis meses; 

III - estar em dia com todas as suas obrigações associativas, até o dia útil 
anterior à realização da Assembleia. 
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§ 3º. Cada associado terá direito a apenas um voto. 

 

Art. 13. A Assembleia Geral reunir-se-á em Brasília, Distrito Federal: 

I – ordinariamente, no mês de março de cada ano, para deliberar sobre a 
prestação de contas da Diretoria, referentes ao exercício que findou; 

II – ordinariamente, no mês de novembro de cada ano, para aprovar o orça-
mento anual para o exercício financeiro seguinte e adequações ao planejamento 
estratégico; 

III – extraordinariamente, quando necessário, para apreciação dos assuntos 
indicados na convocação. 

§ 1º. A convocação da Assembleia Geral, contendo dia, hora, local e Ordem 
do Dia, far-se-á mediante edital publicado no Diário Oficial da União com antece-
dência mínima de sete dias e máxima de trinta dias, divulgando-se em destaque 
na página da internet da entidade. 

§ 2º. A convocação de Assembleia Geral por associados, prevista no art. 6º, 
inciso IV, deste Estatuto, respeitará os termos do § 1º deste artigo, informando a 
qualificação dos que apoiaram a convocação e indicação precisa dos assuntos a 
serem deliberados. 

§ 3º. Em caso de comprovada urgência, o Presidente da ANOREG-BR poderá 
convocar Assembleia Geral Extraordinária, após consultar os demais integrantes 
da Diretoria Executiva pelo modo mais adequado. 

§ 4º. Na hipótese do § 3º deste artigo, é obrigatória a publicação do Edital 
de convocação, nos moldes previstos no § 1º deste artigo, com antecedência mí-
nima de dois dias úteis. 

 

Art. 14. As deliberações da Assembleia Geral, salvo disposição estatutária 
específica, serão tomadas por maioria de votos dos presentes. 

Parágrafo único. A votação será simbólica; havendo dúvida razoável sobre o 
resultado, o Presidente da Assembleia Geral determinará votação nominal. 

 

Art. 15. Compete à Assembleia Geral deliberar sobre qualquer matéria leva-
da ao debate e, privativamente: 
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I – destituir qualquer integrante da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e 
do Conselho de Ética; 

II – deliberar sobre as contas da Associação; 

III – aprovar e alterar o Estatuto e o Código de Ética; 

IV – aprovar e alterar o orçamento anual e o Planejamento Estratégico; 

V – deliberar, em grau de recurso, sobre as decisões da Diretoria Colegiada, 
exceto sobre punição que não seja a de exclusão de associado; 

VI – deliberar, em grau de recurso, sobre a exclusão de associado; 

VII – deliberar sobre a exclusão de associação estadual ou do Distrito Federal 
da estrutura federativa ANOREG, nos termos deste Estatuto. 

§ 1º. Para a deliberação sobre os temas tratados nos incisos do caput deste 
artigo, a convocação será específica, podendo ser cumulativa, exceto na hipótese 
de destituição, quando será exclusiva. 

§ 2º. Para a destituição de integrante da Diretoria, do Conselho Fiscal ou do 
Conselho de Ética é necessária a manifestação favorável da maioria dos votantes, 
desde que votem, pelos menos, cento e cinquenta associados. 

 

Art. 16. Qualquer associado que demonstrar prejuízo com decisão da Direto-
ria Colegiada poderá interpor recurso à Assembleia Geral no prazo de dez dias, 
contados da data da ciência da decisão. 

§ 1º. Será considerada ciência a divulgação da decisão na página na internet 
da ANOREG-BR, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil seguinte. 

§ 2º. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria da ANOREG-BR, em pe-
tição escrita, contendo no mínimo: 

I – qualificação completa do recorrente, indicando telefones para contato e 
endereço eletrônico (e-mail) para receber as intimações sobre o recurso; 

II – a decisão recorrida; 

III – comprovação da tempestividade; 

IV – demonstração do prejuízo com a decisão recorrida; 

V – os fundamentos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada. 
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§ 3º. Recebido o recurso, a Secretaria da ANOREG-BR o encaminhará ao Pre-
sidente que designará um relator e incluirá a análise e deliberação sobre o recurso 
na pauta da próxima Assembleia Geral. 

§ 4º. Em caso de comprovada urgência, o Presidente da ANOREG-BR convo-
cará Assembleia Geral, nos termos do art. 13, §§ 4º e 5º, deste Estatuto. 

§ 5º. Antes de iniciar a votação sobre o recurso, será dada a palavra ao rela-
tor por dez minutos; em seguida o recorrente terá igual tempo para apresentar 
suas alegações. 

§ 6º. Terminadas as alegações orais, o Presidente da Assembleia colocará em 
votação, podendo ser pelo provimento, provimento parcial ou desprovimento do 
recurso apresentado. 

§ 7º. Da decisão não cabe recurso, respeitado o disposto no art. 86 deste Es-
tatuto. 

 
Seção II 

Diretoria Executiva 
 

Art. 17. A Diretoria Executiva constitui-se de associados fundadores ou titu-
lares, eleitos, obedecida a seguinte composição: Presidente, Primeiro Vice-
Presidente, Segundo Vice-Presidente, Diretor-Geral, Diretor Financeiro e Diretor 
Financeiro Adjunto. 

§ 1º. Em caso de vacância do cargo de Presidente, far-se-á nova eleição se 
faltar mais de um ano para o término do mandato; se faltar menos, a Diretoria 
Colegiada escolherá novo Presidente, observadas as condições de elegibilidade 
previstas neste Estatuto. 

§ 2º. Em caso de vacância de qualquer outro cargo da Diretoria Executiva, 
independente do tempo de mandato, a Diretoria Colegiada escolherá novo inte-
grante, observadas as condições de elegibilidade previstas neste Estatuto. 

§ 3º. Em qualquer das hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, o in-
tegrante completará o mandato. 

§ 4º. Os integrantes da Diretoria Executiva não serão remunerados. 

§ 5º. A Diretoria será assessorada por um Superintendente Executivo, remu-
nerado, de livre escolha do Presidente. 
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Art. 18. Compete à Diretoria Executiva, além de outras atribuições fixadas 
neste Estatuto: 

I – cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Código de Ética e o Planejamento 
Estratégico, bem como as deliberações de Assembleia Geral, da Diretoria Colegia-
da e do Conselho de Ética; 

II – administrar a ANOREG-BR, inclusive seu patrimônio, com vistas à realiza-
ção de seus objetivos, defendendo seus interesses e zelando pelo seu nome; 

III – atender às solicitações do Conselho Fiscal; 

IV – elaborar proposta do orçamento anual, com a previsão de receita e fixa-
ção de despesa, a ser aprovado pela Assembleia Geral; 

V - elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas no ano anterior, pu-
blicando-o na página na internet da entidade até o mês de março; 

VI - prestar contas anualmente à Assembleia Geral, com prévio parecer do 
Conselho Fiscal; 

VII – adquirir, alienar ou onerar bem imóvel, com prévia autorização da As-
sembleia Geral; 

VIII — convocar extraordinariamente a Assembleia Geral, a Diretoria Colegia-
da e o Conselho Fiscal; 

IX — criar e extinguir comissões para fins específicos, de caráter temporário, 
designando seus integrantes; 

X — tomar conhecimento e dar o encaminhamento devido sobre requerimen-
to de associado; 

XI — opinar sobre as decisões do Presidente a serem adotadas ad referen-
dum da Diretoria Colegiada; 

XII – propor à Diretoria Colegiada o valor da contribuição associativa, bem 
como a instituição de contribuição extraordinária; 

XIII — exercer qualquer atribuição que não seja privativa de outro órgão da 
entidade. 

Parágrafo único. Nenhum integrante da Diretoria pode ser responsabilizado, 
pessoalmente, por obrigação que assumir em nome da ANOREG-BR, salvo quando 
o fizer em desacordo com o previsto em Lei ou neste Estatuto. 
 

Art. 19. Compete ao Presidente da ANOREG BR: 
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I - representar a ANOREG-BR ativa ou passivamente, judicial ou extrajudici-
almente, e, de modo especial, nas relações com poderes públicos, associações 
congêneres e outras entidades; 

II - convocar e presidir a Assembleia Geral, salvo impedimento ou disposição 
estatutária específica; 

III – convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva e da Diretoria Co-
legiada; 

IV – contratar serviços profissionais necessários à consecução dos objetivos 
da ANOREG-BR; 

V – abrir, encerrar e rubricar os livros e documentos necessários às ativida-
des da ANOREG-BR; 

VI – assinar cheques e outros documentos bancários, sempre em conjunto 
com um Diretor Financeiro; 

VII – nomear procurador da ANOREG-BR; 

VIII – delegar atribuição a qualquer associado; 

IX – assinar a correspondência da ANOREG-BR; 

X – assinar, juntamente com o Diretor-Geral, as atas das reuniões da Direto-
ria Executiva, da Diretoria Colegiada e da Assembleia Geral, salvo expressa dispo-
sição estatutária em contrário. 

Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, o Presidente poderá atu-
ar ad referendum da Diretoria Colegiada. 
 

Art. 20. Compete ao Primeiro e ao Segundo Vice-Presidentes: 

I – substituírem o Presidente, observada a ordem de enunciação; 

II – auxiliarem o Presidente no exercício de suas atribuições; 

III – executarem atribuição que lhes for delegada pelo Presidente. 
 

Art. 21.  Compete ao Diretor Geral: 

I – coordenar as atividades da Secretaria da ANOREG-BR, distribuindo as ta-
refas a serem executadas; 

II – com o auxílio da Secretaria da ANOREG-BR: 
a) coordenar os serviços administrativos da ANOREG-BR; 
b) manter em ordem os serviços e arquivos; 
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c) prestar informações requeridas por órgão da estrutura administrativa da 
entidade, por associado ou por autoridade pública; 

d) cuidar da correspondência da ANOREG-BR; 
e) elaborar relatório anual de atividades, a ser aprovado pela Diretoria Execu-

tiva, e publicá-lo na página na internet da entidade; 
f) manter a Diretoria Executiva informada sobre atividades do Congresso Na-

cional, em especial a tramitação de proposições legislativas; 

III – secretariar os trabalhos de Assembleia Geral e de reunião da Diretoria 
Executiva e da Diretoria Colegiada, lavrando ata e assinando-a, juntamente com o 
Presidente, salvo expressa disposição estatutária em contrário; 

IV – executar atribuição que lhe for delegada pelo Presidente. 
 

Art. 22. Compete ao Diretor Financeiro a gestão econômico-financeira da 
ANOREG-BR com auxílio de pessoal qualificado e, especialmente: 

I – receber os recursos financeiros; 

II – cuidar da escrituração contábil; 

III – apresentar mensalmente boletim de movimento de caixa ao Presidente; 

IV – elaborar a proposta de orçamento anual; 

V – elaborar a prestação anual de contas; 

VI – assinar cheques e outros documentos bancários, sempre em conjunto 
com o Presidente; 

VII – executar atribuição que lhe for delegada pelo Presidente. 
 

Art. 23. Compete ao Diretor Financeiro-Adjunto: 

I – superintender o serviço de arrecadação; 

II – substituir o Diretor Financeiro em suas faltas ou impedimentos; 

III – assinar, na ausência do Diretor Financeiro, cheques e outros documen-
tos bancários, em conjunto com o Presidente; 

IV – auxiliar o Diretor Financeiro no exercício de suas atribuições; 

V – executar atribuição que lhe for delegada pelo Presidente. 
 

Art. 24. O Presidente da ANOREG-BR, ouvido o respectivo Instituto Membro, 
poderá nomear Diretores para auxiliarem na interlocução, interação e integração 
com cada uma das naturezas de serviço. 
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Parágrafo único. Os cargos de Diretor previstos neste artigo serão exercidos 
gratuitamente por associados. 

Seção III 
Diretoria Colegiada 

 
Art. 25. A Diretoria Colegiada é composta pela Diretoria Executiva, pelos 

Presidentes das ANOREGs estaduais e do Distrito Federal e pelos Presidentes dos 
Institutos Membros, bem como pelos ex-presidentes da Anoreg-BR, que serão 
membros natos com direito a voz e voto. 

 

Art. 26. Compete à Diretoria Colegiada: 

I – regulamentar, cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

II – deliberar sobre a estratégia de atuação da entidade na defesa dos inte-
resses e das prerrogativas institucionais; 

III – autorizar a propositura e qualquer forma de intervenção em ações judi-
ciais ou procedimentos administrativos, para a defesa dos interesses da entidade, 
de seus associados e da atividade notarial e de registro; 

IV – definir a contribuição associativa, instituir contribuições extraordinárias e 
definir valores de contraprestações pelos serviços prestados pela ANOREG-BR; 

V – autorizar gastos extraordinários, não previstos no orçamento anual, indi-
cando recursos financeiros a serem utilizados; 

VI – autorizar a assinatura de contratos e convênios pela ANOREG-BR; 

VII – propor alteração do Estatuto; 

VIII – deliberar sobre a exclusão de associado; 

IX – decidir sobre recurso interposto contra decisão da Diretoria Executiva, 
do Conselho de Ética e da Comissão Eleitoral; 

X – deliberar sobre a admissão de Instituto Membro como associado; 

XI – deliberar, pelo voto da maioria de seus integrantes, sobre a intervenção 
da ANOREG-BR em ANOREG estadual ou na do Distrito Federal, bem como desig-
nar os integrantes da junta interventora; 

XII – escolher os integrantes da Comissão Eleitoral; 

XIII – conceder, por ter prestado relevantes serviços à atividade notarial e de 
registro, o título de benemérito a associado ou, a quem não o seja, título honorá-
rio; 
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XIV – deliberar sobre qualquer matéria levada ao debate ex-oficio ou por so-
licitação da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho de Ética, ou de 
associados, nos termos do art. 6º, inciso IV, deste Estatuto. 

 

Art. 27. A Diretoria Colegiada reunir-se-á, na sede da entidade, mediante 
convocação pelo Presidente da ANOREG-BR. 

§ 1º. As reuniões ordinárias da Diretoria Colegiada serão realizadas, prefe-
rencialmente, na primeira quarta-feira de cada mês, divulgando-se data, horário e 
Ordem do Dia na página na internet da entidade. 

§ 2º. Extraordinariamente, o Presidente poderá convocar os integrantes da 
Diretoria Colegiada, pelo meio mais adequado, divulgando-se data, horário e Or-
dem do Dia na página na internet da entidade. 

§ 3º. Em caso de urgência, o Presidente poderá convocar reunião da Direto-
ria Colegiada, a ser realizada fora da sede da entidade, que deliberará prelimi-
narmente sobre a convocação. 

§ 4º. A Diretoria Colegiada poderá ser convocada, em caráter extraordinário, 
pela maioria de seus integrantes, com precisa indicação de dia, hora e tema a ser 
tratado. 

§ 5º. As deliberações da Diretoria Colegiada serão tomadas por maioria de 
votos entre os presentes, assegurado ao Presidente apenas o voto de Minerva. 

§ 6º. As ANOREGs estaduais, a do Distrito Federal e os Institutos Membros 
de âmbito nacional custearão as despesas necessárias ao comparecimento de 
seus representantes no dia e local das reuniões. 

 
Art. 28. Aplicam-se ao recurso previsto no art. 26, inciso IX, deste Estatuto, 

as disposições referentes ao recurso à Assembleia Geral.  
 

Seção IV 

Conselho Fiscal 
 

Art. 29. O Conselho Fiscal é composto por três Conselheiros Titulares e três 
Conselheiros Suplentes, eleitos dentre os associados que sejam titulares de dele-
gação. 
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§ 1º. Compete ao Conselho Fiscal, além de outras atribuições estatutárias, 
fiscalizar as contas da Diretoria e emitir parecer. 

§ 2º. O Conselho Fiscal reunir-se-á pelo menos uma vez por semestre. 

§ 3º. Presidirá os trabalhos do Conselho Fiscal o Conselheiro Titular com 
maior tempo de associado; em caso de empate, o mais idoso.  

§ 4º. Os integrantes do Conselho Fiscal não serão remunerados. 

 
Art. 30. O Conselho Fiscal reunir-se-á, na sede da entidade, mediante con-

vocação, pelo meio mais adequado, realizada por seu Presidente, pelo Presidente 
da ANOREG-BR ou pela maioria de seus integrantes. 
 

Art. 31. O Conselho Fiscal, para tratar de assunto relacionado às suas fun-
ções institucionais, poderá solicitar ao Presidente da ANOREG-BR a convocação de 
reunião da Diretoria Colegiada ou de Assembleia Geral.  

Parágrafo único. Caso o Presidente da ANOREG-BR não convoque nos quinze 
dias seguintes, o Presidente do Conselho Fiscal convocará a Assembleia Geral, nos 
termos do art. 13 deste Estatuto. 

 
Seção V 

Conselho de Ética 
 

Art. 32. O Conselho de Ética é composto por sete Conselheiros titulares e 
igual número de suplentes, eleitos, representando cada uma das naturezas de 
serviço. 

§ 1º. Presidirá as reuniões do Conselho de Ética o Conselheiro com maior 
tempo de associado; em caso de empate, o mais idoso. 

§ 2º. Os integrantes do Conselho de Ética não serão remunerados. 

 

Art. 33. Ao Conselho de Ética cabe apreciar caso concreto de conduta de as-
sociado da ANOREG-BR, que diga respeito aos princípios éticos e às regras de de-
coro, especialmente os previstos neste Estatuto e no Código de Ética. 
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Parágrafo único. É expressamente vedado ao Conselho de Ética apreciar con-
duta de notário ou de registrador que não seja associado da ANOREG-BR, à época 
da infração. 

 
Art. 34. O procedimento ético-disciplinar instaura-se mediante represen-

tação escrita de interessado ou de ofício. 
 

Art. 35. Constitui justa causa para a abertura do processo ético-disciplinar 
indício de conduta que atente contra os deveres e as proibições previstos neste 
Estatuto ou no Código de Ética. 

Parágrafo único. Na aplicação da pena serão levadas em conta a gravidade 
da conduta, a reincidência e as circunstâncias atenuantes ou agravantes. 

 

Art. 36. O Código de Ética, aprovado em Assembleia Geral, disporá sobre: 

I – o funcionamento do Conselho de Ética; 

II – os deveres dos associados; 

III – as condutas proibidas aos associados; 

IV – o procedimento disciplinar para apuração de infração ética; 

V – as penalidades aplicáveis. 
 

Art. 37. No procedimento destinado a apurar infração ética que não acarrete 
pena de exclusão, o Conselho de Ética fará a instrução do feito e julgará a condu-
ta do associado, com recurso para a Diretoria Colegiada. 

Parágrafo único. Não caberá recurso à Assembleia Geral contra a decisão de 
Diretoria Colegiada que julgar o recurso previsto no caput deste artigo. 

 
Art. 38. No procedimento destinado a apurar infração ética que acarrete pe-

na de exclusão, o Conselho de Ética processará o feito e emitirá parecer a ser 
submetido à Diretoria Colegiada, cuja decisão poderá ser objeto de recurso para a 
Assembleia Geral. 
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Art. 39. O Código de Ética disporá sobre os prazos do procedimento discipli-
nar, de forma a assegurar a razoável duração do processo e os meios que garan-
tam a ampla defesa e a celeridade de sua tramitação. 

 
Seção VI 

Associações dos Estados e do Distrito Federal 
 

Art. 40. As Associações de Notários e Registradores nos Estados e no Distri-
to Federal, previstas no art. 11, inciso VI deste Estatuto, são órgãos de atuação 
descentralizada da ANOREG-BR. 

§ 1º. A sede da ANOREG estadual será localizada na capital do Estado e a do 
Distrito Federal na capital da República. 

§ 2º. O presidente de ANOREG local será, obrigatoriamente, associado que 
seja titular de delegação notarial ou de registro. 

§ 3º. As ANOREGs estaduais e a do Distrito Federal respeitarão as normas e 
os princípios previstos neste Estatuto, podendo funcionar com normas próprias 
suplementares. 

§ 4º. As ANOREGs estaduais e a do Distrito Federal cumprirão as decisões da 
Diretoria Colegiada e da Assembleia Geral da ANOREG-BR. 

 

Art. 41. Por iniciativa da Diretoria Executiva, a Diretoria Colegiada, obedeci-
do critério objetivo de proporcionalidade da capacidade contributiva, definirá o 
percentual da contribuição associativa arrecadada pelas ANOREGs estaduais e do 
Distrito Federal a ser repassado à ANOREG-BR. 

§ 1º. As contribuições associativas extraordinárias, eventualmente instituídas 
pela ANOREG-BR, serão cobradas pelas ANOREGs locais e destinadas conforme o 
deliberado pela Diretoria Colegiada. 

§ 2º. A Diretoria Executiva da ANOREG-BR providenciará para que a contri-
buição associativa mensal seja cobrada pela ANOREG local por meio de boleto 
bancário, sendo os percentuais de cada entidade distribuídos automaticamente. 

 

Art. 42. A ANOREG estadual ou a do Distrito Federal que não estiver atuan-
do em conformidade com os princípios deste Estatuto ou que desrespeitar decisão 

Num. 2244256 - Pág. 17Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 16/08/2017 21:08:45
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17081621084573500000002157553
Número do documento: 17081621084573500000002157553

****** 

Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil 



 

SRTVS Quadra 701, Lote 05, Bloco A, Sala 221, Centro Empresarial Brasília – 70340-907 – Brasília-DF 

Fone: (61) 3323-1555 e-mail: anoregbr@anoregbr.org.br - www.anoreg.org.br 

18/30 

da Assembleia Geral, da Diretoria Colegiada ou da Diretoria Executiva estará su-
jeita à intervenção da ANOREG-BR, mediante deliberação da Diretoria Colegiada. 

§ 1º. Ao autorizar a intervenção, a Diretoria Colegiada nomeará, de imediato, 
uma junta interventora composta por três associados. 

§ 2º. A junta interventora assumirá a administração de ANOREG local e, no 
prazo de sessenta dias, convocará eleições para a nova Diretoria, que completará 
o mandato da afastada. 

§ 3º. Não poderá ser candidato o associado integrante da junta interventora 
ou da Diretoria afastada. 

§ 4º. Eleita, a nova Diretoria assumirá imediatamente suas funções, cessando 
a intervenção. 

 

Art. 43. A Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, poderá 
deliberar pela exclusão de associação local da organização federativa ANOREG, 
com a perda do direito de utilizar o nome e a marca ANOREG. 

Parágrafo único. A Diretoria Executiva proporá as ações judiciais necessárias 
ao cumprimento dessa decisão. 

 
Seção VII 

Comissão Eleitoral 
 

Art. 44. À Comissão Eleitoral, composta por cinco titulares de delegação as-
sociados há pelo menos três anos, compete conduzir o processo eleitoral, inclusi-
ve dar posse aos eleitos. 
 

Art. 45. Os integrantes da Comissão Eleitoral não serão remunerados, sendo 
escolhidos em reunião da Diretoria Colegiada. 

Parágrafo único. Presidirá a Comissão Eleitoral o integrante com maior tempo 
de associado; em caso de empate, o mais idoso. 

 

Art. 46. Não pode integrar a Comissão Eleitoral o associado que for: 

I – candidato a qualquer dos cargos em disputa; 
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II – integrante da Diretoria, do Conselho Fiscal ou do Conselho de Ética cujo 
mandato esteja findando; 

III – cônjuge, ascendente, descendente ou colateral, até o terceiro grau, por 
consanguinidade ou afinidade, de qualquer dos candidatos ou de integrante da 
Diretoria. 

 
CAPÍTULO VI 

ELEIÇÕES 
 

Art. 47. As eleições para os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal 
e do Conselho de Ética serão realizadas a cada três anos no mês de outubro. 
 

Art. 48. A votação será direta, realizada pela internet, mediante sistema que 
assegure o sigilo do voto e a autenticação inequívoca do associado. 
 

Art. 49. Para o cargo de Presidente poderá ser candidato o titular de delega-
ção, associado há pelo menos cinco anos e que seja ou tenha sido: 

I – Presidente da ANOREG-BR ou 
II – integrante eleito da Diretoria da ANOREG-BR ou 
III – Presidente de ANOREG estadual ou do Distrito Federal ou 
IV – Presidente de Instituto Membro de âmbito nacional representativo de 

natureza de serviço. 
 

Art. 50. Para os demais cargos da Diretoria Executiva e para os do Conselho 
Fiscal somente poderá ser candidato o titular de delegação associado há pelo me-
nos três anos. 

Parágrafo único. Para cargo no Conselho de Ética o titular de delegação de-
verá estar associado há pelo menos cinco anos e ter, no mínimo, cinquenta anos 
de idade. 

 
Art. 51. As candidaturas para a Diretoria, para o Conselho de Ética e para o 

Conselho Fiscal constarão da mesma chapa. 
 

Art. 52. Os cargos eletivos serão exercidos por três anos, gratuitamente. 
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§ 1º. O Presidente da ANOREG-BR somente poderá ser reeleito uma única 
vez, de forma consecutiva; 

§ 2º. No mandato subseqüente ao da reeleição, o Presidente da ANOREG-BR 
não poderá ocupar qualquer cargo da Diretoria Executiva. 

§ 3º. No mandato subseqüente, nenhum integrante da Diretoria Executiva, 
inclusive o Presidente, poderá integrar o Conselho Fiscal. 

§ 4º. Os integrantes da Diretoria, que não o Presidente, os do Conselho de 
Ética e os do Conselho Fiscal não estão sujeitos à limitação de reeleições. 

 

Art. 53. A Comissão Eleitoral será escolhida, pela Diretoria Colegiada, na 
primeira quinzena do mês de julho do ano em que se realizarem as eleições. 

§ 1º. A Comissão será presidida pelo integrante que contar mais tempo de 
associado; em caso de empate, o mais idoso. 

§ 2º. Todas as decisões da Comissão serão fundamentadas, lavrando-se 
ata circunstanciada de cada reunião. 

§ 3º. A Comissão escolherá substituto para integrante que venha a incidir 
em qualquer das vedações descritas no art. 46 deste Estatuto. 

 
Art. 54. A ANOREG-BR divulgará, em sua página na internet, a composição 

da Comissão Eleitoral e o calendário eleitoral, informando especificamente a data 
inicial e a final para o protocolo do requerimento de registro das chapas, bem 
como o endereço eletrônico (e-mail) a ser utilizado para comunicação com a Co-
missão Eleitoral. 
 

Art. 55. Toda e qualquer interação entre a Comissão Eleitoral e chapa ou as-
sociado será realizada por meio eletrônico. 

§ 1º. A ANOREG-BR disponibilizará meio eletrônico de comunicação, específi-
co para os fins deste artigo, com confirmação automática de recebimento. 

§ 2º. Os requerimentos e as anuências serão assinados eletronicamente pe-
los seus respectivos subscritores, por meio que assegure sua identificação inequí-
voca.  

§ 3º. O mesmo meio eletrônico mencionado no § 1º deste artigo será utiliza-
do para receber impugnação ou recurso de associado. 
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Art. 56. O registro das chapas será requerido à Comissão Eleitoral entre zero 
hora do dia 20 de julho e vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia 10 
de agosto, do horário oficial de Brasília. 

 

Art. 57. O requerimento de registro de chapa indicará as candidaturas para 
os cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética, não sendo 
permitidas chapas incompletas. 

§ 1º. O requerimento conterá a indicação nominal de cada candidato para 
cada um dos cargos em disputa, devendo informar: 

I – nome do titular de delegação associado; 

II – número de inscrição no CPF; 

III – serventia de sua titularidade; 

IV – cidade e Unidade da Federação; 

V – telefone e endereço eletrônico (e-mail). 

§ 2º. Para a regularidade do registro é necessária a anuência formal de cada 
candidato, na forma do art. 55, § 2º deste Estatuto, com indicação do cargo ao 
qual concorrerá e declaração expressa de que atende à exigência de tempo de 
associação prevista neste Estatuto. 

 

Art. 58. Cada chapa adotará uma denominação que a identifique, indicada 
no requerimento de registro, sendo o candidato a Presidente o responsável peran-
te a Comissão Eleitoral.  

§ 1º. O responsável pela chapa indicará, no requerimento de registro, o en-
dereço eletrônico (e-mail) no qual receberá as intimações, notificações e comuni-
cações da Comissão Eleitoral. 

§ 2º. Inexistindo expressa indicação do endereço eletrônico prevista no § 1º 
deste artigo, as intimações, notificações e comunicações serão realizadas pelo en-
dereço eletrônico utilizado para enviar o requerimento de registro de chapa. 

§ 3º. Caso haja duplicidade na denominação, prevalecerá o requerimento de 
registro protocolado primeiro, devendo a Comissão Eleitoral notificar o responsá-
vel da outra chapa para indicar nova denominação em cinco dias. 
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Art. 59. Nenhum associado poderá estar inscrito em mais de uma chapa, se-
ja para o mesmo cargo ou para cargo diverso. 

Parágrafo único. Havendo a indicação de um mesmo nome em mais de uma 
chapa, será observado o seguinte: 

I – caso o candidato tenha dado anuência escrita em mais de uma chapa, 
prevalecerá o requerimento de registro protocolado primeiro, cientificando-se o 
responsável das demais chapas para promover a substituição do nome em cinco 
dias. 

II – caso o candidato tenha dado anuência escrita em apenas uma chapa, os 
responsáveis das demais chapas serão cientificados para promover a substituição 
do nome em cinco dias. 

III – caso não haja anuência escrita do candidato em qualquer das chapas, 
os responsáveis serão cientificados para apresentá-la ou promover a substituição 
do nome, no prazo de cinco dias. 
 

Art. 60. Qualquer candidato poderá comunicar, por escrito, à Comissão Elei-
toral a exclusão de seu nome de chapa.  

§ 1º. Feita a comunicação até vinte dias antes da data da eleição, a Comis-
são Eleitoral notificará o responsável pela chapa para promover a substituição do 
nome em cinco dias, sob pena de cancelamento do registro, deliberando em igual 
prazo. 

§ 2º. Ocorrendo o pedido de exclusão fora do prazo previsto no § 1º deste 
artigo, a chapa concorrerá conforme registrada, negando-se posse ao candidato 
excluído. 

§ 3º. O preenchimento do cargo vago dar-se-á na forma prevista pelo art. 17 
deste Estatuto. 

 

Art. 61. A Secretaria da ANOREG-BR encaminhará à Comissão Eleitoral, se 
possível na medida em que forem sendo recebidos, os requerimentos de registro 
de chapa, elaborando relatório sucinto com as seguintes informações: 

I – se o requerimento é tempestivo; 

II – se o candidato a Presidente atende à condição de elegibilidade para 
exercer o cargo, prevista no art. 49 deste Estatuto; 
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III – se está instruído com a anuência formal de cada candidato com indica-
ção do cargo e declaração de atender à exigência de tempo de associação; 

IV – se houve indicação do endereço eletrônico para comunicação com o res-
ponsável pela chapa. 
 

Art. 62. Findo o prazo para registro de chapas e à vista do relatório previsto 
no art. 61, a Comissão Eleitoral decidirá sobre eventual pendência, cientificando o 
responsável pela chapa para que a supra no prazo de cinco dias. 

Parágrafo único. A ciência ao responsável será dada pelo endereço eletrôni-
co, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil subsequente ao do envio. 

 

Art. 63. Vencido o prazo para regularização de eventual pendência, a Comis-
são Eleitoral decidirá sobre os requerimentos de registro, fará divulgar na página 
na internet da ANOREG-BR os registros deferidos e os indeferidos, notificando os 
responsáveis pelas chapas. 

§ 1º. Qualquer associado poderá impugnar o registro de chapa, no prazo de 
cinco dias. 

§ 2º. A Comissão Eleitoral cientificará o responsável pela chapa sobre a im-
pugnação, abrindo prazo de cinco dias para que se manifeste, decidindo em igual 
prazo. 

§ 3º. Caberá recurso à Diretoria Colegiada contra decisão da Comissão Eleito-
ral, no prazo de cinco dias contados da ciência pelo responsável da chapa ou pelo 
impugnante. 

§ 4º. A decisão da Diretoria Colegiada será irrecorrível. 

 
Art. 64. A Comissão Eleitoral decidirá até o dia 31 de agosto sobre os re-

querimentos de registro de chapa. 
 

Art. 65. Cada ANOREG local enviará à ANOREG-BR relação dos associados 
aptos a votarem, até o dia 30 de setembro do ano em que se realizarem as elei-
ções. 
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§ 1º. A relação, a que se refere o caput deste artigo, terá seu modelo defini-
do pela ANOREG-BR de forma a permitir a alimentação automática da relação de 
eleitores no sistema de votação eletrônica. 

§ 2º. Somente poderá votar o associado que estiver em dia com as obriga-
ções financeiro-associativas, até o dia 20 de setembro. 

 

Art. 66. Cabe à Comissão Eleitoral providenciar a publicação, no Diário Ofici-
al da União, do edital de convocação para as eleições, com antecedência mínima 
de quinze dias e máxima de trinta, no qual constarão: 

I – a indicação da página na internet para votação; 

II – o dia da votação; 

III – o período de votação, que será das oito horas às dezoito horas, horário 
oficial de Brasília; 

IV – que a votação em segundo turno ocorrerá, se necessária, no dia seguin-
te, das oito horas às dezoito horas, horário oficial de Brasília. 

§ 1º. A convocação para as eleições será divulgada pela ANOREG-BR, dispo-
nibilizando o edital em sua página na internet. 

§ 2º. Desde a publicação do Edital até o dia da eleição, a ANOREG-BR mante-
rá, em destaque na sua página na internet, a relação das chapas concorrentes, 
informando a denominação e sua composição completa, obedecida a ordem de 
protocolo do requerimento de registro. 

§ 3º. As ANOREGs estaduais e a do Distrito Federal, bem como os Institutos 
Membros, darão ampla divulgação ao Edital. 

 

Art. 67. Durante todo o tempo da votação e da apuração, a Comissão Eleito-
ral ficará reunida na sede da ANOREG-BR. 

§ 1º. Cada chapa concorrente poderá indicar um associado como fiscal para 
acompanhar a votação e a posterior apuração dos votos, juntamente com a Co-
missão Eleitoral, no local em que está reunida. 

§ 2º. É assegurado a qualquer associado acompanhar a reunião da Comissão 
Eleitoral. 
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Art. 68. No dia e na hora fixados no Edital, o sistema de votação será auto-
maticamente aberto, permitindo o acesso a todos os associados aptos a votarem. 

 

Art. 69. O sistema de votação eletrônica disponibilizará a informação das 
chapas registradas, com a composição completa de cada uma delas. 

§ 1º. A página de votação conterá a denominação das chapas concorrentes e 
o nome do respectivo candidato a Presidente. 

§ 2º. As chapas estarão dispostas na página de votação conforme a ordem 
de protocolo do requerimento de registro. 

§ 3º. O sistema permitirá o voto em branco. 

 
Art. 70. O eleitor indicará seu voto marcando a chapa de sua preferência na 

página de votação. 
 
Art. 71. Será realizada a votação eletrônica, ainda que apenas uma chapa 

esteja registrada. 
 

Art. 72. Terminado o período de votação, o sistema bloqueará automatica-
mente o acesso dos associados, permitindo a conclusão daqueles que já tiverem 
iniciado a votação. 

 

Art. 73. O sistema eletrônico de votação emitirá relatório com a apuração 
dos votos, que será imediatamente divulgado pela Comissão Eleitoral na sede da 
entidade. 

 
Art. 74. Antes de anunciar o resultado da eleição, o Presidente facultará a 

palavra por cinco minutos para a apresentação oral de impugnação, que será 
imediatamente resolvida pela Comissão Eleitoral, em decisão irrecorrível. 
 

Art. 75. Será considerada eleita a chapa que obtiver mais da metade dos vo-
tos válidos. 

§ 1º. Se nenhuma chapa obtiver mais da metade dos votos válidos, haverá 
segundo turno entre as duas chapas mais votadas. 
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§ 2º. O segundo turno ocorrerá conforme o disposto no art. 66, inciso IV do 
caput deste Estatuto, observadas as mesmas regras do primeiro turno, sendo 
considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. 

§ 3º. Da votação em segundo turno poderá participar associado que não te-
nha votado no turno anterior. 

 

Art. 76. O Presidente da Comissão Eleitoral proclamará o resultado, decla-
rando que os eleitos exercerão o mandato a partir do dia primeiro de janeiro do 
ano seguinte. 

Parágrafo único. Os eleitos assinarão o Livro de Posse nesta ocasião ou o fa-
rão na Secretaria da ANOREG-BR até o dia trinta e um de dezembro seguinte. 

 
Art. 77. As datas que caírem em sábado, domingo ou feriado nacional são 

prorrogadas para o dia útil subsequente. 
 
Art. 78. A contagem dos prazos terá início no dia útil subsequente ao da ci-

ência da intimação, comunicação ou notificação. 
Parágrafo único. O responsável pela chapa ou o associado interessado será 

considerado cientificado no dia da expedição do e-mail. 
 
Art. 79. A ata dos trabalhos será assinada pelos integrantes da Comissão 

Eleitoral que estiverem presentes e, facultativamente, pelos fiscais indicados por 
cada uma das chapas. 

 

Art. 80. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral. 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 81. A Diretoria da ANOREG-BR, para atender situações exigidas por le-

gislação específica, poderá constituir Escritório Regional em qualquer unidade da 
Federação. 
 

Art. 82. O Presidente da ANOREG-BR poderá nomear, dentre os associados, 
Diretores não remunerados para auxiliarem a administração. 
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Parágrafo único. Os Diretores, nomeados na forma do caput deste artigo, po-
derão participar das reuniões da Diretoria Colegiada, sem direito a voto. 

 

Art. 83. A alteração do Estatuto ou do Código de Ética poderá ser proposta:  

I - por qualquer integrante da Diretoria Executiva; 

II - pelo Conselho Fiscal; 

III- por Presidente de ANOREG estadual ou do Distrito Federal; 

IV - por Presidente de Instituto Membro; 

V - por cinquenta associados. 
 

Art. 84. A proposta de alteração será discutida e votada em reunião da Dire-
toria Colegiada.  

§ 1º. Se rejeitada, a proposta será arquivada, cabendo recurso para a As-
sembleia Geral. 

§ 2º Se aprovada, a proposta será divulgada na página na internet da enti-
dade, podendo receber sugestão exclusivamente sobre seu conteúdo, por qual-
quer associado, no prazo de quinze dias. 

§ 3º. Findo o prazo, o Presidente da ANOREG-BR convocará Assembleia Ge-
ral, vedada a permissão inscrita no art. 13, §§ 3º e 4º deste Estatuto, com a fina-
lidade específica de deliberar sobre a proposta aprovada e as sugestões apresen-
tadas.  

§ 4º. A proposta de alteração será considerada aprovada desde que votem, 
pelo menos, cinquenta associados e ocorra a manifestação favorável da maioria 
dos votantes. 

 

Art. 85. Havendo divergência entre as naturezas de serviço acerca de de-
terminada matéria, a ANOREG-BR não poderá apresentar qualquer espécie de 
manifestação. 

Parágrafo único. Superada a divergência, de forma consensual ou por meio 
de arbitragem, a ANOREG-BR poderá manifestar-se. 
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Art. 86. Para dirimir todo e qualquer conflito entre associados, entre associ-
ados e a ANOREG-BR, entre ANOREGs locais ou entre ANOREGs locais e a ANO-
REG-BR será utilizado o juízo arbitral, nos termos da legislação federal. 

§ 1º. A arbitragem também será utilizada para dirimir conflitos referentes às 
Eleições, inclusive no processo eleitoral, na votação, na apuração e na proclama-
ção do resultado. 

§ 2º. O juízo arbitral será custeado pelas partes envolvidas, de forma iguali-
tária, sendo possível o ressarcimento à parte vencedora pela parte derrotada, 
desde que assim o determine a sentença arbitral. 

 

Art. 87. A ANOREG-BR poderá ser consensualmente dissolvida em Assem-
bleia Geral Extraordinária, especificamente convocada. 

§ 1º. O quorum para abertura da Assembleia, em convocação única, é de 
cinquenta associados. 

§ 2º. Será considerada aprovada a proposta de dissolução que obtiver mani-
festação favorável da maioria dos votos válidos, desde que tenham votado cem 
associados, sendo no mínimo cinco associados de vinte Unidades da Federação. 

§ 3º. A mesma Assembleia que decidir pela dissolução definirá a destinação 
dos bens integrantes do patrimônio da entidade, observado o disposto no Código 
Civil. 

 
Art. 88. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Direto-

ria Colegiada, tendo aplicação imediata, facultado recurso de interessado, sem 
efeito suspensivo, para a próxima Assembleia Geral. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 89. A primeira eleição após a reforma deste Estatuto será realizada na 
sede da entidade, por um Conselho Eleitoral, no dia 22 de junho de 2017. 

§ 1º. A Comissão Eleitoral será escolhida pela Assembleia Geral que aprovar 
este Estatuto. 
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§ 2º. O Conselho Eleitoral é composto pelos Presidentes ou Vice-Presidentes 
de cada uma das ANOREGs estaduais e do Distrito Federal e de cada Instituto 
Membro, não sendo admitido voto por procuração ou por delegação. 

§ 3º. A reunião do Conselho Eleitoral será presidida pelo Presidente da Co-
missão Eleitoral. 

§ 4º. As ANOREGs estaduais, a do Distrito Federal e os Institutos Membros 
enviarão à ANOREG-BR, até o dia 19 de junho de 2017, o nome e a qualificação 
de seu representante no Conselho Eleitoral, custeando-lhe as despesas necessá-
rias. 

§ 5º. O registro das chapas será requerido, na forma do arts. 57 e seguintes 
deste Estatuto, entre zero hora do dia 26 de abril e vinte e três horas e cinquenta 
e nove minutos do dia 15 de maio de 2017. 

§ 6º. Até o dia 17 de abril de 2017, a Comissão Eleitoral definirá, e fará di-
vulgar na página na internet da ANOREG-BR, o procedimento e o calendário elei-
toral, dispondo sobre requerimento de registro, impugnação, pendências, registro 
de chapa, recursos e divulgação das suas decisões. 

§ 7º. Eventual recurso contra decisão da Comissão Eleitoral será decidido pe-
lo Conselho Eleitoral, antes do início da votação. 

§ 8º. Após proclamar o resultado, o Presidente da Comissão Eleitoral dará 
posse aos eleitos e fará a declaração de que eles exercerão o mandato pelo perí-
odo de 1º de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2019. 

§ 9º. Aplicam-se a esta eleição as disposições deste Estatuto referentes ao 
processo eleitoral, com as adaptações necessárias. 

 
Art. 90. As contas relativas ao período de 1º de janeiro a 30 de junho de 

2017 serão apreciadas em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na 
primeira quinzena de agosto seguinte, com parecer prévio do Conselho Fiscal. 
 

Art. 91. As ANOREGs estaduais e a do Distrito Federal deverão, no prazo de 
seis meses, adaptar seus estatutos adotando o modelo, as normas e os princípios 
previstos neste Estatuto, inclusive para incorporar a organização federativa, per-
mitir a intervenção da ANOREG-BR e prever a cobrança e o repasse das contribui-
ções. 
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§ 1º. Caso o atual Presidente de ANOREG local não seja titular de delegação, 
terá este mandato preservado, ficando impedido de concorrer a qualquer cargo 
em eleição futura. 

§ 2º. A não adaptação dos estatutos no prazo estipulado poderá implicar, 
mediante decisão da maioria dos integrantes da Diretoria Colegiada, a exclusão 
da associação local da organização federativa ANOREG, com a proibição do uso 
do nome e da marca ANOREG. 

 
Art. 92. A Diretoria Colegiada, no prazo de seis meses, definirá os valores da 

contribuição associativa e o respectivo repasse, previstos nos arts. 5º e 41 deste 
Estatuto, após estudos pertinentes. 
 

Art. 93. Nas eleições seguintes à prevista no art. 89 deste Estatuto e en-
quanto não viabilizada a votação eletrônica, a votação será realizada por corres-
pondência, conforme regulamentação da Diretoria Colegiada. 

Num. 2244256 - Pág. 30Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 16/08/2017 21:08:45
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17081621084573500000002157553
Número do documento: 17081621084573500000002157553

****** 

Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil 



 

Encaminha despacho da Corregedora de Mato Grosso.
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Expediente n. 0082400-98/2017 

Vistos 

Trata-se de Expediente oriundo do Conselho Nacional de 
Justiça (Pedido de Providências 0000665-50.2017.2 00.0000), requerondo a esta 
Corregodoria-Geral da Justiça, pronunciamento acerca da minuta do Estatuto do Operador 
Nac10nal de Registro de Imóveis Eletrônicos 

A Lei n 11.977/2009 determinou a instituição no território 
nacional, do Sistema de Registo Eletrônico {SREI), por parte dos Serviços de Registros 
Publicas (Lei 6 015 1973), nos seguintes termos. 

Art 37 Os serviÇos de registros públicos de que trato a Lei 
no 6.015. de 31 de dezembro de 1973, observados os prazos e condições 
previstas em regulamento, mstttuirão s,stema de registro eletrônico 

Não obstante, o Governo Federal em 11/07/2017 sancionou a 
conversão da Medida Provisóna 759/2016 na Lei 13.465/2017, que dispõe em seu artigo 76 
sobre o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), senão vejamos· 

"Art 76 O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) 
será imp1ement<1cJo e aparado. em ámblto nacional. pelo Operador Nac,onal do 
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONRJ 

Corregcd(){la-Gcral da Ju,t1ça - Tnbunal de Justiça de Mato Grosso Centro Político Administrot,vo (CPA) -CEP 78050-910 CulabMMT Telefones (65) 3617-3532 /3617-3~30 Malote Oig, ai cor<eg,edona-d \/1'-do d1 p,otocOIO ou e-11,all Ili ~;i ~ 



Num. 2240001 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: PAULA CAROLINA GUIMARAES GOMES DA SILVA - 10/08/2017 11:54:38
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17081011543865700000002153636
Número do documento: 17081011543865700000002153636

CORREGEDORLA-GfRAl 
DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO 

·········--- ---···-
TAAIIAI.HO l'f.1.1\ f rr- nv1 DAJ)f 

JURISOICIONAl 
2017 2018 

Expediente n. 0082400-98/2017 

§ 1° O procedimento admimstrativo e os atos de registro 

decorrentes da Reurb serão feitos preferencialmente por meio eletrônico, na 
forma dos arls. 37 a 41 da Lei no 11. 977, de 7 de julho de 2009. 

§ 2° O ONR será organizado como pessoa 1uríd1ca de d1re1to 

prrvado, sem fins lucrativos 

§ 3° (VETADO) 

§ 4º Caberá â Corregedona Nacional de Justiça do Conselho 

Nacional de Justiça exercer a função de agente regulador do ONR e zelar pelo 

cumprimento de seu estatuto 

§ S° As unidades do serviço de registro de imóveis dos 

Estados e do Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 

§ 6º Os serviços eletrônicos serão d1sponibillzados. sem ônus, 

ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público, aos entes 

públicos previstos nos regimentos de custas e emolumentos dos Estados e do 

Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de investigações cnminais, 

fiscallzação tributária e recuperação de ativos. 

§ 7" A admmistração públtca federal acessará as mformações 

do SREI por meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais 

(Smter), na forma de regulamento''. 

Inicialmente, mister consignar que o referido artigo necessitará 

de regulamentação, para que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis possa 

efetivamente atuar no território nacional. 

Considerando os termos apresentados na minuta hoje 

transformada em Lei, no tocante à implementação do Estatuto do Operador Nacional do 

Registro de Imóveis Eletrônicos, esta Corregedora aguarda regulamentaçao, sem se 

manifestar quanto ao seu conteúdo. 

Corregedoria-Geral da Justiça • 1 rlbunal de Justiça de Mato Grosso - Centro Polltlco Administrativo (CPAI 
CEP 78050-970 - cu,abá/MT. Telefones: (65) 3617-3532 /3617-3530 
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Expediente n. 0082400-98/2017 

Assim, considerando que lneX1ste a pnnc1p10. qualquer outra 
medida a ser adotada por esta Corregedoria-Geral da Justiça, oficie-se ao Conselho 
Nacional de Justiça, encaminhando cópia da presente manifestação. 

ApôS, arqu,vem-se os presentes autos observando as 
formalidades de praxe. 

As providências. 

Cuiabá- MT. 07 de agosto de 2017. 

·']/r)J '.'I .ú,~ 
Desembargadora MARIÁ APARE~tdA RIBEIRO 

Corregedora Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 
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Boa Vista – RR, 07 de agosto de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Corregedor Nacional de Justiça

Conselho Nacional de Justiça

Brasília - DF
 
 
PP 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: Sergio Jacomino e outros
Requerido: Corregedoria Nacional de Justiça
 
 
 
Assunto: Minuta de Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico.
 

 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça,

 
            Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para atender à intimação nº 248633.

            O presente Pedido de Providências cuida da análise da minuta do estatuto do Operador Nacional do Sistema de

Registro de Imóveis Eletrônico, para os fins do art. 54 e seguintes da Medida Provisória n. 759/2016, apresentada pelo

Instituto do Registro Imobiliário do Brasil – IRIB.

            A Corregedoria do Estado de Roraima não contém legislação sobre o tema e não possui

argumentos para acrescentar acerca dos fatos narrados pela parte requerente.

            Nesta oportunidade, essas são as informações, ao tempo que coloco esta Corregedoria à

disposição de Vossa Excelência, apresentando protestos de elevada consideração e apreço.

 

 

 

 

 

 

RODRIGO CARDOSO FURLAN

Juiz Auxiliar da Corregedoria da Justiça de Roraima
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Conselho Nacional de Justiça 

 
DECISÃO

 
Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil em
desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça.
O requerente apresenta minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis
Eletrônico – ONR para os fins do art. 54 e seguintes da Medida Provisória n. 759/2016.
A Medida Provisória em comento ainda não fora convertida em Lei. De acordo com o proposto,
bem como nos termos da aludida medida provisória, o IRIB gerenciará o sistema de registro de
imóveis eletrônicos – SREI no País, conforme proposto no art. 4º do estatuto em comento.
Determinou-se a expedição de Ofício às Corregedorias Estaduais e do Distrito Federal, bem
como à Anoreg/BR, para que se manifestassem acerca dos fatos narrados pela parte requerente.
É o relatório. Decido
Ante o exposto, visto que as outras unidades da federação já se manifestaram, INTIME-SE as
corregedorias dos Estados de MATO GROSSO e RORAIMA, servindo este como instrumento,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda às informações requeridas, nos termos do art. 15,
§4º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.
Intimem-se.
Brasília, 14 de junho de 2017. 

  

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Corregedor Nacional de Justiça 
 

Caixa 03 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
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Conselho Nacional de Justiça 

 
DECISÃO

 
Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil em
desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça.
O requerente apresenta minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis
Eletrônico – ONR para os fins do art. 54 e seguintes da Medida Provisória n. 759/2016.
A Medida Provisória em comento ainda não fora convertida em Lei. De acordo com o proposto,
bem como nos termos da aludida medida provisória, o IRIB gerenciará o sistema de registro de
imóveis eletrônicos – SREI no País, conforme proposto no art. 4º do estatuto em comento.
Determinou-se a expedição de Ofício às Corregedorias Estaduais e do Distrito Federal, bem
como à Anoreg/BR, para que se manifestassem acerca dos fatos narrados pela parte requerente.
É o relatório. Decido
Ante o exposto, visto que as outras unidades da federação já se manifestaram, INTIME-SE as
corregedorias dos Estados de MATO GROSSO e RORAIMA, servindo este como instrumento,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda às informações requeridas, nos termos do art. 15,
§4º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.
Intimem-se.
Brasília, 14 de junho de 2017. 

  

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Corregedor Nacional de Justiça 
 

Caixa 03 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
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Petição anexa.

Num. 2188150 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 29/05/2017 16:25:34
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17052916253471500000002112149
Número do documento: 17052916253471500000002112149



 

Página 1 de 7  

Brasília – DF, 03 de maio de 2017. 
 

 
 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Corregedor Nacional de Justiça  
Conselho Nacional de Justiça 
Brasília - DF 

 
 
 
 
 
 

Ref.: Pedido de Providências - 0000665-50.2017.2.00.0000 
 
Assunto: Minuta de Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de 
Imóveis Eletrônico. 
 
 
 
 
 
 Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça, 

 
   
 O Pedido de Providências em epígrafe trata da análise da minuta do 
estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, 
apresentada pelo Instituto do Registro Imobiliário do Brasil – IRIB. 
 
 Em atenção a essa minuta, considerando as diversas manifestações 
das entidades estaduais, a Vice-Presidência de Registro de Imóveis da 
ANOREG/BR coordenou um estudo e debate envolvendo as entidades que 
operam as Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados em seus 
respectivos Estados e no Distrito Federal. 
 
 Como resultado desse esforço, as entidades abaixo assinaladas, 
responsáveis pela gestão e operação das Centrais de Serviços Eletrônicos 
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Compartilhados em seus respectivos Estados e no Distrito Federal, vêm, 
respeitosamente, à Vossa Excelência, apresentar suas preocupações e 
considerações, para, ao final, submeter ao crivo do Egrégio Conselho Nacional 
de Justiça a anexa minuta alternativa de estatuto para o Operador Nacional do 
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. 
 
 
 I – Da Representatividade e Legitimidade da Presente Petição. 
 
 As entidades que apoiam expressamente a presente proposta 
representam os registradores imobiliários e as Centrais de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados, criadas na forma do Provimento nº 47 do Conselho Nacional 
de Justiça, e regulamentadas por ato normativo das respectivas Corregedorias 
Estaduais, das seguintes Unidades da Federação: 
 

1. Acre 
2. Alagoas 
3. Amazonas 
4. Bahia 
5. Distrito Federal 
6. Goiás 
7. Maranhão 
8. Mato Grosso 
9. Minas Gerais 
10. Paraná 
11. Rio de Janeiro 
12. Rio Grande do Sul 
13. São Paulo 
14. Tocantins 
 

 Esses Estados representam 76% (setenta e seis por cento) da 
população brasileira, e praticamente 100% das Centrais Estaduais de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados em funcionamento.  
 
  
 II – Evolução Normativa do Sistema de Registro Eletrônico. 
 
 Em julho de 2009 foi editada a Lei nº 11.977, estabelecendo em seu 
artigo 37 que “os serviços de registros públicos de que trata a Lei no 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, observados os prazos e condições previstas em regulamento, 
instituirão sistema de registro eletrônico”. 
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 Em junho de 2015, a Corregedoria Nacional da Justiça,  do Conselho 
Nacional de Justiça, editou o Provimento nº 47, regulamentando a Lei nº 
11.977/09, estabelecendo as diretrizes gerais para o sistema de registro 
eletrônico de imóveis. 
 
 Disciplinou o Provimento nº 47 do CNJ que sistema de registro 
eletrônico de imóveis (SREI) será implantado e estará a cargo de centrais de 
serviços eletrônicos compartilhados que se criarão em cada um dos Estados e 
no Distrito Federal, mediante ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça 
local. 
 
 Assim foi feito nos Estados acima listados, e, que se tem notícia, 
ainda em Rondônia, Espírito Santo e Pernambuco.  
 
 Todos os oficiais de registro de imóveis, as entidades 
representativas, as Corregedorias Estaduais de Justiça vêm se organizando, 
investindo e desenvolvendo complexos sistemas para viabilizar a operação das 
centrais eletrônicas. 
 
 Em dezembro de 2016, foi editada a Medida Provisória 759. No seu 
artigo 54 está previsto que o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI 
será implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do 
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR. 
 
 Percebe-se que as sucessivas normas editadas para regulamentar o 
SREI se complementam e representam avanços concretos no sentido da 
concretização do sistema eletrônico interligado dos registros de imóveis. 
 
 Nesse sentido deve ser interprestada a Medida Provisória nº 759, 
como mais um avanço, mais uma complementação às normas até então 
vigentes sobre o SREI. Não é uma mudança de rumo, um recomeço, mas a 
consolidação de um sistema em construção. 
 
 
 III – Da Inspiração do Operador Nacional do Sistema. 
 
 A figura do Operador Nacional do Sistema, prevista na Medida 
Provisória nº 759/2016, não é inédita nem desconhecida da experiência jurídica 
nacional. 
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 No sistema elétrico nacional, também foi criada a figura do 
Operador Nacional do Sistema. Com efeito, a Lei 10.848/04 alterou a Lei 
9.648/98, que passou a dispor em seu artigo 13, sobre o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico – ONS: 
 

“Art. 13.  As atividades de coordenação e controle da operação da 
geração e da transmissão de energia elétrica integrantes do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) e as atividades de previsão de carga e 
planejamento da operação do Sistema Isolado (Sisol) serão executadas, 
mediante autorização do poder concedente, pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, fiscalizada e regulada pela Aneel e integrada por 
titulares de concessão, permissão ou autorização e consumidores 
que tenham exercido a opção prevista nos arts. 15 e 16 da Lei 
no 9.074, de 7 de julho de 1995, e que sejam conectados à rede básica.” 

 
 Percebe-se que além do nome, o ONR tem em comum com o ONS a 
forma de constituição, como uma pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos, a fiscalização pelo Órgão regulamentador do Poder Público (CNJ e 
ANEEL). 
 
 Destaca-se que o ONS é uma pessoa jurídica integrada por titulares 
de concessão, permissão ou autorização e consumidores conectados à rede 
básica do sistema elétrico. Ou seja, todos os atores que atuam na geração e 
distribuição da energia elétrica integram a pessoa jurídica do Operador 
Nacional do Sistema. 
 
 Por outro lado, o ONS não executa diretamente as funções de 
geração e distribuição da energia, mas desenvolve as atividades de 
coordenação e controle, nos termos do artigo 13 da Lei nº 9.648/98 e do artigo 
2º do seu Estatuto: 
 

“Art. 2º O ONS tem por objeto executar as atividades de 
coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de 
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional - SIN, sob a fiscalização e 
regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com vistas 
a:”1 (grifo nosso) 

                                                              1 Fonte: sítio oficial do Operador Nacional do Sistema Elétrico na internet (http://www.ons.org.br/download/institucional/Estauto_ONS.pdf) 
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 Entendemos que a Medida Provisória nº 759/2016, ao criar o 
Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR, 
claramente se inspirou no modelo implantado no sistema elétrico, com o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 
 
 Nesse sentido, acreditamos que também o Estatuto do ONR deveria 
se espelhar no Estatuto do ONS, de forma a integrar na sua constituição todas 
as entidades que operam o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI, 
por intermédio das Centrais Estaduais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, 
na forma do Provimento nº 47 do CNJ.  
 
 De igual maneira, deveria o Estatuto do ONR, à semelhança do 
Estatuto do ONS, restringir o seu objeto à coordenação e controle das 
operações das Centrais, garantindo a interoperabilidade entre as Centrais e a 
universalização do acesso às informações e serviços eletrônicos, na forma 
preconizada no Provimento nº 47 do CNJ. 
 
 
 IV – Da Proposta Alternativa de Minuta de Estatuto do ONR. 
 
 Como já largamente afirmado, na regulamentação, decidiu o 
Egrégio CNJ que o sistema de registro de imóveis eletrônico deveria organizar-
se em Centrais Estaduais de Serviços Eletrônicos Compartilhados.  
 
 Entendemos que o Operador Nacional do Sistema de Registro de 
Imóveis Eletrônico – ONR, criado na forma da Medida Provisória 759/16, não 
substitui o atual sistema em funcionamento, na forma do Provimento nº 47 do 
CNJ, e dos Provimentos das Corregedorias de Justiça Estaduais e do Distrito 
Federal. 
 
 Nossa interpretação é no sentido de que o ONR deverá integrar e 
promover a interoperabilidade das Centrais Estaduais de Registro Eletrônico, 
que já estão em pleno funcionamento, com amplo investimento dos 
registradores, coordenando e monitorando suas operações. 
 
  Para viabilizar a interoperabilidade entre as diversas centrais 
estaduais, que é um comando do Provimento nº 47, o Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil – IRIB, em conjunto com a ANOREG/DF, ARISP, CORI-
MG e outras associações estaduais de oficiais de registro de imóveis, constituiu 
o Comitê Gestor do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, com vistas, 
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principalmente, a viabilizar a perfeita interoperabilidade entre as Centrais 
Estaduais. O que a Medida Provisória fez, no nosso sentir, foi dar fundamento 
legal a esse Comitê anteriormente criado, que passa a denominar-se Operador 
Nacional do Sistema.  
 
 Como no exemplo já destacado acima, no setor elétrico existe 
também o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, que tem a mesma 
estrutura associativa do ONR. No caso do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico, é previsto em seu Estatuto que são membros da associação todos os 
agentes relacionados com a geração e distribuição de energia.  
 
 Esse é o primeiro equívoco da minuta de Estatuto proposta pelo 
IRIB. Pretende-se criar uma associação sem associados. Apenas o IRIB integra 
o ONR e todas as decisões são tomadas pela mesma diretoria que governa o 
IRIB.  
 
 Se fosse intenção do legislador que o ONR se resumisse ao próprio 
IRIB, não teria previsto a criação de uma nova pessoa jurídica de direito 
privado para constituir-se o ONR, simplesmente teria designado que o IRIB 
faria esse papel. 
 
 A intenção da Medida Provisória é muito clara, no sentido de que o 
ONR seja uma pessoa jurídica própria e independente do IRIB, não totalmente 
condicionada à diretoria eventualmente eleita do IRIB. Também é clara a 
intenção da Medida Provisória em traçar o paralelo perfeito com o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico, esse sim, constituído como uma pessoa jurídica 
integrada por todos os agentes que participam do sistema elétrico. 
 
 No mesmo sentido, nossa proposta alternativa de Estatuto do 
Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR prevê 
que as entidades que mantém e operam as Centrais Estaduais de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados, serão os associados da Associação ONR, 
juntamente com o IRIB, que a presidirá e coordenará. 
 
 O estatuto originalmente proposto pelo IRIB tenta dar uma ilusão de 
transparência democrática, ao instituir o Conselho de Administração, com a 
participação do representante do IRIB e de “representantes dos colégios ou 
associações que representem exclusivamente registradores imobiliários dos Estados da 
Federação e do Distrito Federal”. Ocorre que esta representatividade é apenas para 
dar uma aparência de democracia. Os votos de todas as associações e colégios 
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estaduais representativos dos registradores têm exatamente o mesmo peso do 
voto do representante do IRIB. Ou seja, nem mesmo a unanimidade dos votos 
de todas as associações estaduais vence o voto do IRIB, pois haveria empate em 
tal situação. 
 
 Além disso, restringe a participação a entidades que representem 
exclusivamente registradores de imóveis, quando é sabido que em muitos 
Estados, e inclusive no Distrito Federal, esses se fazem representar pela 
ANOREG, que opera a Central Estadual no Distrito Federal, Mato Grosso, 
Tocantins, Acre, Goiás, Amazonas e Alagoas. 
 
 Desta forma, como está, nem mesmo essa participação figurativa e 
sem representatividade poderia as ANOREG’s estaduais ter no ONR, mesmo 
operando uma Central Estadual, conforme regulado pela Corregedoria de 
Justiça local. 
 
 Por outro lado, entendemos que o objeto do ONR deve centrar-se na 
coordenação e monitoramento das operações das Centrais Estaduais, 
promovendo medidas que visem a efetivação completa da interoperabilidade 
entre elas, garantindo a universalidade do acesso às informações e serviços, 
conforme preconizado no Provimento nº 47. 
 
 Entendemos que uma entidade dessa envergadura, prevista por Lei 
para integrar o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico em todo o país, 
atividade essencial para a população e a vida econômica da nação, não pode 
ter uma representação concentrada em uma única entidade, o IRIB, e 
fortemente em seu Presidente. Deve ser prevista a participação como membro 
efetivo e ativo, em igualdade de condições, de todas as entidades que operam 
as Centrais Estaduais, observando, em última análise, as diretrizes 
corretamente traçadas pelo Provimento nº 47 do CNJ, e não revogá-lo 
tacitamente. 
 
 Desta forma, requeremos a Vossa Excelência que homologue a 
proposta alternativa de Estatuto anexa, como medida de equilíbrio, justiça e 
razoabilidade, representando um avanço ao sistema, e não um giro que 
determine o seu retorno ao ponto zero, respeitando e fazendo-se cumprir as 
diretivas determinadas no Provimento nº 47 do CNJ. 
 
 Pede deferimento. 
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 
IMOBILI ÁRIOS DE SÃO PAULO 

Oficio nº 37/2017 jmj/fr 

À ANOREG BR 

Atenção do Dr. Luiz Gustavo Leão Ribeiro 

São Paulo, 1 7 de maio de 201 7. 

Faço referência à iniciativa da ANOREG-BR, que decidiu apresentar à Corregedoria 
Nacional de Justiça propostas e sugestões sobre o futuro papel do Operador Nacional do 
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, a ser criado no ensejo da possível aprovação 

da Medida Provisória n. 759, de 22-12-2016. 

Congratulo a ANOREG-BR por haver estruturado suas propostas e sugestões num bom 
projeto de estatuto do ONR, em muito superior àquele apresentado pelo Instituto do Registro 
Imobiliário do Brasil - IRlB. 

A ARISP também iornará parte ativa na discussão do estatuto do ONR, entidade que 
tem de ser modelada segundo o sistema constitucional e legal vigente. 

Agradeço a postura aberta e franca da diretoria da ANOREG-BR, que não só teve o 
cuidado de ouvir a Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo - ARISP, 
como ainda aceitou muitas das sugestões formuladas. 

Reconheço essas propostas no corpo do estatuto substitutivo. ao lado das diversas 
contribuições oriundas de outras Centrais Estaduais de Serviços Eletrônicos do Registro de 
Imóvei s, criadas e atuantes segundo o arcabouço institucional dado pelo Provimento n.47/2015. 

Como deixa claro o substitutivo da ANOREG-BR, é no contexto desse Provimento que 
tem de ser enquadrada a entidade prevista pela MP 759/2016, normativa esta que, infelizmente, 
não foi precedida de prévia consulta ao Conselho Nacional de Justiça, às Corregedorias Gerais 

Rua Maria Paula, 123 - 1 ° andar - São Paulo - SP - CEP: 01319-000 
PABX: (11) 3107-2531 - Fax: (11) 3107-2629 - arisp@arisp.com.br 

www.arisp.com.br - www.registradores.org .br 
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 
IMOBILIÃRIOS DE SÃO PAULO 

<los Estados e do Distrito Federal, às Centrais Estaduais de Serviços Eletronicos e aos 
registradores. 

Sirvo-me desta. po11anto, para endossar o apoio da ARISP em favor da iniciativa da 
ANOREG-BR e do projeto substitutivo para um estatuto do ONR, desejando sucesso na 
ap licação e implementação das propostas nela contidas. 

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração. 

t N e,,, v 1] ·~ 

FRAN CORA Y~UNDO 

ESIDENTE 

Ao Prezado Senhor Doutor 
LUIZ GUSTAVO LEAO RIBEIRO 
ANOREG/BR: SRTVS Quadra 70 1, Lote 5, Bloco A, Sala221 
Centro Empresarial Brasília 
CEP: 70.340-907 - Brasília-DF 

Rua Maria Paula, 123 - 1 ° andar - São Paulo - SP - CEP: 01319-000 
PABX (11) 3107-2531 - Fax (11) 3107-2629 - arisp@arisp.com.br 

www arisp.com.br - www.registradores.org.br 



 

Folha de assinatura do Ofício de encaminhamento à Corregedoria 
Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0000665-
50.2017.2.00.0000, de Minuta de Estatuto do Operador Nacional do 
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, elaborada pelas Entidades 
Estaduais que operam e mantém as Centrais de Serviços Eletrônicos 
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MINUTA DO ESTATUTO DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO – ONR 

 

I – DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE 

Art. 1º. O Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR, 

doravante designado ONR, pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação 

civil, sem fins lucrativos, nos termos do § 3º, do art. 54, da Medida Provisória (MPV) nº 

759, de 22 de dezembro de 2016, é regido pelas disposições legais, pelo presente Estatuto 

e demais atos normativos expedidos por seus órgãos de regulação e administração. 

Art. 2º. A duração do ONR é por tempo indeterminado. 

Art. 3º. O ONR tem sede e foro em Brasília – DF, podendo, ainda, por deliberação da 

Assembleia Geral, abrir e extinguir escritórios de representação em qualquer parte do 

País. 

II – DA FINALIDADE 

Art. 4º. O ONR tem por finalidade executar as atividades de coordenação e 

monitoramento dos processos de  interoperabilidade e integração, em âmbito nacional, do 

Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI, na forma dos artigos 37 a 41, da Lei 

nº 11.977, de 7 de julho 2009, do Provimento nº 47/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

sob acompanhamento e regulação da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), conforme previsto no § 4º, do art. 54, da MPV nº 759, de 2016. 

III – DOS ASSOCIADOS 

Art. 5º. São membros associados do ONR o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – 

IRIB, e as associações e entidades de classe gestoras das Centrais Estaduais e Distrital de 

Serviços Eletrônicos Compartilhados, criadas ou por criar-se nos termos dos atos 

normativos das Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e Distrito Federal, segundo 

o Provimento nº 47, de 18 de junho de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça,. 

§ 1º. A associação de novos membros será automática e de aceitação compulsória pelo 

ONR, bastando a formalização de requerimento expresso, acompanhado de cópia do ato 
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normativo da Corregedoria Geral de Justiça local que regulamente a Central Estadual de 

Serviços Eletrônicos Compartilhados respectiva. 

§ 2º. Perderá a condição de membro, a associação ou entidade de classe que deixar de 

operar e gerir a Central Estadual, conforme ato normativo da Corregedoria Geral de 

Justiça local. 

IV - DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 6º. São atribuições do ONR: 

I – coordenar e monitorar os processos de interoperabilidade e integração, em âmbito 

nacional, do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI ,  

II – Propor e submeter à Corregedoria Nacional de Justiça, instruções técnicas, para 

promover e organizar o funcionamento uniforme do SREI, dentro de padrões de 

transparência, segurança e interoperabilidade; 

III – monitorar a implementação da interoperabilidade do SREI, com vistas à 

universalização das atividades de registro, com acesso às informações de todas as Centrais 

Estaduais de Serviços Eletrônicos Compartilhados; 

IV – formular indicadores de eficiência e critérios objetivos de fiscalização permanente 

dos serviços de registros de imóveis, sempre em apoio às atividades das Corregedorias 

Gerais de Justiça e à Corregedoria Nacional de Justiça, que permitam inspeção remota 

das serventias; 

V – criar e manter o Cadastro Nacional da Regularização Fundiária Urbana - CNReurb, 

de finalidade estatística, que conterá informações sobre os núcleos urbanos informais no 

território de cada Município e indicadores dos projetos de Regularização Fundiária 

Urbana registrados a partir da vigência da Lei nº 11.977, de 2009; 

VI – criar e manter o Cadastro Nacional das Aquisições de Terras Rurais por Estrangeiros 

– CNATRE, para fins de controle das aquisições e arrendamentos de imóveis rurais por 

pessoas estrangeiras, físicas e jurídicas, na forma da Lei nº 5.701, de 5 de outubro de 

1971; 

VII – propor estruturas e metodologias para a comunicação entre SREI e cadastros 

técnicos multifinalitários de imóveis urbanos ou rurais; e, 
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VIII – propor e disseminar padrões de referência e terminologias no âmbito do SREI, que 

viabilizem o Intercâmbio Eletrônico de Dados (Electronic Data Interchange - EDI) e 

portabilidade de sistemas; 

IX – contribuir para a promoção do desenvolvimento tecnológico integral do SREI e 

promover modernização e a inclusão digital das serventias de registro de imóveis; 

X – organizar, coordenar e realizar eventos relacionados com o desenvolvimento 

tecnológico da atividade registral, tais como congressos, seminários, simpósios, cursos, 

palestras, workshops, fóruns, feiras, conferências, encontros, debates, semanas, jornadas, 

oficinas ou outra forma de divulgação, visando a qualificação e atualização profissional 

dos oficiais, seus prepostos e prestadores de serviços de tecnologia, aplicados às 

serventias registrais; 

XI – organizar e promover visitas técnicas nacionais e internacionais para fins de 

prospecção tecnológica, em busca por projetos e ideias capazes de serem aplicados ao 

aprimoramento normativo e operacional do SREI, bem como cooperar e compartilhar a 

experiência brasileira com organizações ou entidades institucionalizadas de outras 

nações; 

XII – fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao SREI, 

mediante a concessão de bolsas de estudo, auxílios e outros apoios para cursos de 

especialização, mestrado e doutorado, bem como apoiar o empreendedorismo tecnológico 

e de inovação de soluções convergentes com o SREI; 

XIII – ajuizar ações judiciais e administrativas, em âmbito nacional, estadual ou 

municipal, que visem os interesses albergados no SREI, inclusive, impetrar mandado de 

segurança coletivo, nos termos do artigo 5º, incisos XXI e LXX, alínea “b”, da 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

XIV - cooperar ativamente com o Estado Brasileiro e outras entidades públicas ou 

privadas para melhoria do ambiente de negócios de compra e venda e financiamentos 

imobiliários, bem como a Governança Fundiária do país; e, 

XVI – desenvolver estratégias para fomentar mudanças relativas a eficiência e qualidade 

do índice de administração de terras, nas seguintes dimensões: confiabilidade da 

Num. 2188164 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 29/05/2017 16:25:35
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17052916253559400000002112161
Número do documento: 17052916253559400000002112161



Página 4 de 20 
 

infraestrutura, transparência da informação, cobertura geográfica, resolução de disputas 

de terras e igualdade de acesso aos direitos de propriedade, via regularização fundiária. 

§ 1º. O ONR poderá, no âmbito de sua finalidade, assinar acordos de cooperação técnica, 

convênios e contratos com outras entidades públicas visando criar condições que gerem 

maior flexibilidade técnica e operacional ao desenvolvimento de suas atividades e 

atendimento às demandas específicas de membros associados. 

§ 2º. O ONR poderá integrar a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil 

como Autoridade Certificadora (AC), Autoridade de Registro (AR), Autoridade 

Certificadora de Tempo (ACT), Entidade Emissora de Atributo (EEA), ou outra 

modalidade que vier a ser criada. 

Art. 7º. O ONR poderá administrar o fundo destinado à compensação, total ou parcial, 

dos atos registrais relacionados com a regularização fundiária, previsto no art. 59, da 

MPV Nº 759, de 2016, ou outros fundos que vierem a ser criados para ressarcimentos de 

atos gratuitos e complementação da renda mínima das serventias de registro de imóveis. 

Parágrafo único. Para cada fundo administrado deverá ser formado um comitê executivo, 

composto por 3 (três) registradores imobiliários titulares e 3 (três) suplentes, não 

remunerados, vinculado à Diretoria Executiva do ONR, que o coordenará.  

Art. 8º. O ORN deverá observar os princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, representatividade, eficiência, razoabilidade, finalidade, 

motivação e interesse público, realizando e apoiando as ações necessárias ao 

desenvolvimento jurídico e tecnológico da atividade registral. 

§ 1º. No curso de suas atividades o ONR deverá ainda observar sempre as normas que 

regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e fiscal, bem como a proteção 

de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, além das disposições legais 

e regulamentares aplicáveis. 

§ 2º. A administração do ORN deverá zelar pelo cumprimento das leis, regulamentos, 

normas externas e internas, convênios e contratos, bem como coibir a obtenção de 

quaisquer benefícios ou vantagens individuais em decorrência da participação em 

processos decisórios. 

IV – DO EXERCÍCIO SOCIAL, PATRIMÔNIO, RECEITAS E FINANÇAS 
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Seção I 

Do Exercício Social 

Art. 9º. O exercício social do ONR coincide com o ano civil. Ao final de cada exercício 

social será elaborado Relatório Anual da Administração e serão levantadas as 

demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício social findo, a serem 

apresentadas a Assembleia Geral, com a observância dos preceitos legais pertinentes. 

Seção II 

Do Patrimônio 

Art. 10. O patrimônio do ONR é composto pela totalidade dos bens e direitos por ele 

possuídos ou adquiridos, inclusive pelos eventuais superávits dos exercícios findos. 

Art. 11. Dependem de prévia autorização da Assembleia Geral: 

I – a aquisição de imóveis; 

II – a alienação de imóveis; 

III – a oneração de imóveis; 

IV – a aceitação de doações, legados ou heranças, quando houver encargos ou restrições; 

V – a construção, reforma ou demolição de prédio; e, 

VI – as operações de crédito com instituições financeiras. 

Parágrafo único. O Assembleia Geral poderá estabelecer limites de valores para a 

dispensa da autorização. 

Seção III 

Das Receitas 

Art. 12. São receitas do ORN as contribuições dos Membros Associados, as receitas 

operacionais, outras contribuições, doações, legados ou heranças, a renda obtida de seus 

bens ou aplicações financeiras, as dotações e subvenções do Poder Público ou decorrentes 

de convênios celebrados com entidades públicas, nacionais ou internacionais, bem como 

quaisquer benefícios econômicos que resultem no aumento do seu patrimônio líquido. 
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Parágrafo único. As receitas do ONR, salvo aquelas que constituírem fundos criados para 

finalidades específicas, serão aplicados integralmente no cumprimento geral de sua 

finalidade. 

Seção IV 

Das Finanças 

Subseção I 

Equilíbrio econômico e financeiro e aplicação dos recursos 

Art. 13. A fonte de recursos para manutenção da ORN são as suas receitas, devendo sua 

administração implementar todas as providências necessárias para o alcance e a 

manutenção do necessário equilíbrio econômico e financeiro entre as receitas e despesas. 

Art. 14. O ORN deverá aplicar suas receitas e recursos integralmente no desenvolvimento 

e manutenção de seus objetivos institucionais, vedada a distribuição de qualquer lucro, 

seja a que título for.  

Subseção II 

Demonstrações financeiras 

Art. 15. A escrituração contábil será mantida em registros permanentes, com obediência 

aos preceitos da legislação, das outras normas aplicáveis e aos princípios de contabilidade 

geralmente aceitos. 

Parágrafo único - As demonstrações contábeis e financeiras são auditadas por Auditores 

Independentes que deverão apresentar parecer concernente à posição contábil e financeira 

e ao resultado do exercício social da ONR, bem como relatório circunstanciado de suas 

observações, relativas: 

I - às deficiências ou à ineficácia dos procedimentos contábeis e controles internos 

existentes, além de eventual descumprimento de normas legais e regulamentares; e 

II - à qualidade e à segurança dos procedimentos e sistemas operacionais, inclusive acerca 

das medidas previstas em situações de ruptura, contingência ou emergência, de acordo 

com os requisitos estabelecidos pela regulamentação aplicável. 

Num. 2188164 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 29/05/2017 16:25:35
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17052916253559400000002112161
Número do documento: 17052916253559400000002112161



Página 7 de 20 
 

Art. 16. As contas do exercício findo deverão ser submetidas pelo Presidente à aprovação 

da Assembleia Geral até o dia 30 (trinta) de abril do ano seguinte. Uma vez aprovadas, 

serão publicadas no portal eletrônico da entidade, acompanhadas do Relatório de 

Administração, dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, para 

conhecimento dos associados. 

V – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 17. São órgãos de direção do ONR: 

I - Assembleia Geral, 

II – Conselho Fiscal; 

III – Diretoria Executiva – DIREX; e 

IV – Comitê de Normas Técnicas – CNT. 

§ 1º. Aos órgãos e entidades representados nos Conselhos, bem como aos seus respectivos 

representantes e aos membros da DIREX, não será atribuída responsabilidade solidária 

ou subsidiária quanto aos atos praticados no exercício de suas funções e em cumprimento 

a decisões de colegiado, em observância a este Estatuto e à legislação pertinente. 

§ 2º. Os mandatos dos conselheiros e dos membros da DIREX serão contados a partir da 

data de suas posses. 

§ 3º. As funções de Diretor vagar-se-ão por: 

I - decurso do prazo do mandato; 

II - renúncia do seu ocupante, comunicada formalmente ao Presidente ou a DIREX; 

III – extinção da delegação de seu ocupante, nos termos do art. 39, da Lei nº 8.935, de 

1994; 

IV - ato declaratório da Assembleia Geral, de que o procedimento do Diretor é 

incompatível com a moralidade e o decoro administrativo; 

V - omissão quanto às obrigações estatutárias; 
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VI - condenação em processo judicial, com decisão transitada em julgado, motivada por 

ação ou omissão incompatível com suas obrigações de Diretor; ou, 

VII - ausência injustificada a três reuniões ordinárias consecutivas ou a seis reuniões, 

ordinárias ou extraordinárias, alternadas durante o prazo do mandato; e, 

VIII – por desligamento do órgão ou entidade que representa. 

§ 4º. O exercício da função de Diretor não será remunerado e a sua participação ou a de 

seu suplente nas reuniões da Diretoria se darão sem ônus para a ONR, que poderá 

ressarcir as despesas. 

Art. 18. As entidades representadas na Assembleia Geral poderão, a qualquer tempo, 

substituir seus representantes, mediante prévia comunicação ao Presidente do Assembleia 

Geral ou a DIREX. 

Art. 19. A Assembleia Geral e a DIREX podem decidir, igualmente, pela criação de 

Comissões, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho (GT), permanentes ou temporários, 

para examinar questões específicas, com maior profundidade. 

Seção I 

Do Assembleia Geral 

Art. 20. A Assembleia Geral é o Órgão Colegiado de deliberação superior do ONR e será 

composta pelo Presidente do IRIB e um representante indicado por cada Entidade 

Associada. 

Parágrafo único. Os representante indicado por cada Entidade Associada poderão ser 

substituídos em suas faltas e impedimentos por seus respectivos suplentes, anteriormente 

indicados ao ONR. 

Art. 21. Compete a Assembleia Geral: 

I - aprovar o Estatuto do ONR, bem como deliberar sobre suas posteriores reformas; 

II – eleger o Presidente e os membros da DIREX e do Conselho Fiscal e da Comissão de 

Normas Técnicas; 
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III - aprovar a política de atuação institucional da ONR, em consonância com as diretrizes 

previstas no art. 34, da MPV nº 759, de 2016, e no ato de aprovação deste Estatuto, pela 

Corregedoria Nacional de Justiça. 

IV - deliberar acerca do planejamento estratégico do ONR; 

V - deliberar sobre os planos de trabalho anuais e respectivos relatórios anuais de 

acompanhamento e avaliação; 

VI - deliberar sobre a proposta do orçamento-programa e do plano de aplicações; 

VII - deliberar sobre as demonstrações contábeis, após a apreciação pelo Conselho Fiscal; 

XI - deliberar sobre a alienação ou oneração de bens imóveis, quando a transação não 

estiver contemplada no orçamento aprovado; 

XII - convocar extraordinariamente o Conselho Fiscal ou a Diretoria Executiva; 

XIII - elaborar o Regimento Interno do ONR; 

XIV – dispor sobre qualquer assunto ou matéria de interesse do ONR, como órgão 

máximo de deliberação colegiada; 

XV - Deliberar sobre quaisquer assuntos que lhe forem submetidos pela DIREX; 

XVI - acompanhar e avaliar a gestão da DIREX. 

Art. 22. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada ano, até o dia 

30 de abril, por convocação de seu Presidente ou, extraordinariamente, a qualquer tempo. 

§ 1º. Qualquer registrador pode assistir as reuniões presenciais da Assembleia Geral e, se 

a Assembleia autorizar, pode participar dos trabalhos, sem direito a voto, salvo 

deliberação de reunir-se de forma reservada. 

§ 2º. As reuniões serão marcadas pelo Presidente com a antecedência necessária, 

observando-se a urgência da matéria e prazo razoável de locomoção dos representantes 

dos associados, e serão presenciais, ou à distância, por videoconferência, observando-se 

o seguinte quórum: 

a) Em primeira chamada, de metade dos membros; e, 
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b) Em segunda chamada, meia hora após, de qualquer número de presentes. 

§ 3º. A convocação da reunião com a indicação dos temas relativos a Ordem do Dia será 

encaminhada por via eletrônica, sendo considerado ciente, comprovado o 

encaminhamento, e publicada em local próprio no sítio da internet do ONR; 

Seção II 

Do Conselho Fiscal 

Art. 23. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização e controle interno da 

ONR, e será composto por 3 membros titulares e 3 suplentes, eleitos pela Assembleia 

Geral, dentre os nomes indicados pelos Associados, para um mandato de 3 anos. 

§ 1º. Os Conselheiros Titulares, por ocasião da primeira reunião do Conselho Fiscal 

elegerão, dentre si, o Presidente. 

 § 2º. Os suplentes Conselho Fiscal serão convocados a todas as reuniões, cabendo-lhes 

substituir os titulares, em caso de ausência ou impedimento. 

§ 3º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente 

ocupa o seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral deverá indicar novos 

membros para completar o mandato. 

Art. 24. Compete ao Conselho Fiscal: 

I - fiscalizar as gestões administrativa, orçamentária, contábil e patrimonial da ONR, 

compreendendo os atos da DIREX; 

III - opinar sobre as contas e demonstrações contábeis elaboradas pela DIREX, inclusive: 

a. quanto à eventual prestação de contas perante órgãos estatais de fiscalização de contas, 

relativamente a contratos e convênios celebrados com entes públicos, recebimento de 

subvenções ou contribuições, e gestão de fundos especiais; 

b. examinando e emitindo parecer acerca dos balancetes contábeis, fazendo constar de 

seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis; 

IV – levar ao conhecimento da Assembleia Geral, ou ao Presidente da DIREX, quaisquer 

irregularidades, podendo solicitar a instauração de sindicância; 
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V – analisar, pelo menos, trimestralmente, o balancete e demais demonstrações 

financeiras do período; 

VI - emitir parecer, quando solicitado, sobre a alienação ou oneração de bens imóveis; e, 

VII - analisar, quando solicitado pela Assembleia Geral ou pela DIREX, outras matérias 

de sua área de competência, opinando sobre elas. 

Art. 25. O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos órgãos 

da administração do ONR informações ou esclarecimentos, desde que relativos à sua 

função fiscalizadora, bem como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis 

específicas, visando transparência e controle público das informações. 

Art. 26. Não entendendo adequados os demonstrativos financeiros, ou o teor das notas 

explicativas, o Conselho Fiscal determinará à DIREX a sua retificação, fixando-lhe prazo. 

Art. 27. O Conselho Fiscal exercerá suas atribuições com completa independência e 

autonomia. 

Art. 28. O Conselho Fiscal terá acesso a toda documentação do ONR, devendo a DIREX 

prestar os esclarecimentos e informações necessários, desde que relativas à sua função 

fiscalizadora. 

Art. 29. Os membros do Conselho Fiscal comparecerão às reuniões da Assembleia Geral 

ou da DIREX, sempre que houver deliberação quanto a matéria sobre a qual devam 

opinar. 

Seção III 

Da Diretoria Executiva – DIREX 

Art. 30. A gestão técnica e administrativa do ONR é da responsabilidade da DIREX, a 

quem compete todos os poderes que por estes estatutos ou por lei não sejam reservados a 

Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal. 

Art. 31. A DIREX será composta por um Diretor Presidente e 4 (quatro) Diretores Vice-

Presidentes, eleitos pela Assembleia Geral da ONR, para um mandato de 3 (três) anos. 

§ 1º. Dentre os Vice-Presidentes um deles será nomeado pela Assembleia Geral como 

Vice-Presidente Financeiro, e os demais para encargos de supervisão em outras áreas. 
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§ 2º. Compete ao Vice-Presidente Financeiro substituir o Presidente em suas ausências e 

impedimentos, sucedendo-o na vacância pelo prazo que restar do mandato, sendo 

substituído por outro Vice-Presidente nomeado pelo Presidente da Assembleia Geral. 

Art. 32. A Diretoria será composta, ainda, por diretores com ou sem designação especial, 

nomeados a qualquer tempo pelo Presidente da DIREX, que delimitará suas funções e 

prazo de mandato. 

Art. 33. São requisitos mínimos essenciais para ocupar os cargos estatutários da DIREX: 

I – ser titular de delegação de registro de imóveis há, pelo menos, 5 (cinco) anos; e, 

II – não ter sofrido penalidade administrativa relacionada com gestão administrativa e 

financeira de sua serventia; e, 

III – não ter sido condenado em segunda instância por crime contra a economia popular, 

ou a Administração Pública. 

Parágrafo único – Aos diretores previstos no art. 34 não se aplica a restrição prevista no 

inciso I, deste artigo. 

Art. 34. Compete à DIREX: 

I - cumprir e fazer cumprir as diretrizes legais, de regulação, estatutárias e aquelas 

emanadas de seus órgãos superiores;  

II – criar, alterar e suprimir novas diretorias, e aprovar os nomes indicados pelo Presidente 

da DIREX; 

III – aprovar a indicação ou proposta de substituição de diretores feita pelo Presidente; 

IV - fazer a gestão da infraestrutura de tecnologia da informação do ONR, compreendidos 

hardwares, softwares, tecnologia de gestão de dados, tecnologia de redes e serviços de 

tecnologia, diretamente, ou por meio de terceiros; 

III – cumprir e fazer cumprir contratos, convênios, termos e acordos firmados com 

entidades públicas ou privadas; 

IV - elaborar e executar o planejamento estratégico do ONR; 
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V - elaborar os planos de trabalho anuais, provendo a orientação necessária à sua eficácia 

e acompanhando e avaliando sua execução por meio de relatórios semestrais, 

encaminhados pelo Diretor da área de supervisão, e de relatórios anuais consolidados; 

VI - elaborar a proposta do orçamento-programa e do plano de aplicações, bem como 

executá-los; 

VII – elaborar o Relatório Anual de Administração do ONR; 

VIII - elaborar as demonstrações contábeis, submetendo-as a apreciação de Auditores 

Independentes e à deliberação do Conselho Fiscal; 

IX - elaborar o plano de gestão de pessoal, o plano de cargos, salários e benefícios, bem 

como o quadro de pessoal do ONR, inclusive quanto aos cargos ou contratos de assessoria 

externa; 

X - autorizar a admissão e movimentação de pessoal; 

XI - elaborar a proposta do regulamento de compras e de contratos e suas posteriores 

alterações; 

XII - aprovar o regulamento de convênios e suas posteriores alterações; 

XIII - prestar contas à Assembleia Geral e aos órgãos de fiscalização sobre a execução de 

contratos e de convênios; 

XIV - promover a articulação interinstitucional e harmonizar as ações de execução das 

políticas públicas, em especial com a Corregedoria Nacional de Justiça, as Corregedorias 

Gerais de Justiça dos Estados, outros órgãos do Poder Judiciário e dos Poderes Executivo 

e Legislativo; 

XV – promover a articulação institucional com os setores financeiro e imobiliário, suas 

entidades representativas, entidades de classe de profissões ou atividades relacionadas, e 

com outras instituições e usuários públicos ou privados dos serviços registrais; 

XVI - decidir sobre as normas operacionais internas do ONR, consoante o disposto neste 

Estatuto; 

XVII - promover a interpretação do presente Estatuto e deliberar sobre os casos omissos, 

ad referendum da Assembleia Geral; 
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XVIII - executar os orçamentos de capital e custeio e fazer a gestão de fundos especiais; 

XIX - opinar sobre a aceitação de doações com encargos; 

XX - autorizar viagens a serviço, de estudos e de representações, dentro do território 

nacional, ou ao exterior; 

XXI – propor política de cargos e salários; 

XXII - resolver os casos omissos neste Estatuto, “ad referendum” da Assembleia Geral; 

e, 

XXIII - exercer as outras atribuições da ONR não expressamente designadas neste 

estatuto para outros órgãos, e aquelas que lhe forem designadas pela Assembleia Geral. 

Seção IV 

Do Comitê de Normas Técnicas - CNT 

Art. 35. Cabe ao Comitê de Normas Técnicas (CNT) elaborar e propor instruções técnicas 

padrão para aprovação pela Assembleia Geral, para promover e organizar o 

funcionamento uniforme do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI, em todo 

o território nacional. 

Parágrafo único. Estas instruções técnicas padrão serão identificadas pela sigla IT ONR, 

seguida de numeração sequencial única, em algarismos arábicos, e de indicação do ano 

de sua edição, no formato IT ONR nº 1/2017. 

Art. 36. O Comitê de Normas Técnicas - CNT é formado por 5 (cinco) Oficiais de 

Registro de Imóveis titulares de delegação, dos quais um é o Diretor Presidente, que a dirigirá, 

e os restantes eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 3 (três) anos. 

§ 1º. Aplicam-se aos membros do CNT as disposições previstas nos §§ 5º a 10º, do art. 

16, deste Estatuto.  

§ 2º. Os integrantes do CNT devem tomar as providências necessárias à preservação do 

sigilo das informações obtidas por força de sua competência, bem como daquelas 

constantes dos relatórios e processos que lhes incumba conduzir. Tais providências 

devem incluir: 
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I - definição clara e precisa de práticas que assegurem o uso seguro de instalações, 

equipamentos e arquivos; e 

II - a preservação de informações por todos os seus integrantes e seus colaboradores, 

inclusive quanto a elaboração das instruções técnicas, proibindo a transferência de tais 

informações a pessoas não autorizadas, ou que possam vir a utilizá-las indevidamente. 

Art. 37. O CNT poderá ser assessorado por uma Comissão de Assessoria Técnica – 

COTEC, formada por profissionais voluntários, ou contratados pela ONR e, quando 

necessário, por consultores especializados, que o auxiliarão na elaboração das normas 

técnicas padrão e na redação final das Instruções Técnicas (ITs), e será organizada 

conforme o seu Regimento Interno.  

Art. 38. As propostas normativas poderão ser apresentadas pela DIREX, por Magistrados 

e por qualquer oficial de registro de imóveis. Todas as sugestões serão encaminhadas ao 

CNT para apreciação e emissão de parecer.  

Art. 39. O CNT poderá realizar consultas e audiências públicas visando ampliar a 

transparência de suas ações e colher informações e subsídios da comunidade registral e 

de profissionais relacionados, a fim de aprimorar aspectos relevantes ao desempenho de 

suas atribuições, quando houver alterações ou novos marcos normativos para o setor. 

Parágrafo único. As consultas e audiências públicas serão convocadas pelo Presidente do 

ONR, após deliberação do CNT. 

VI – DOS DIRIGENTES E SUAS ATRIBUIÇÕES 

Seção I 

Do Presidente da Assembleia Geral 

Art. 40. O Presidente da Assembleia Geral terá as seguintes atribuições: 

I - convocar e presidir as reuniões; 

II - tornar públicas e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral, expedindo os 

atos pertinentes; 

III - decidir, ad referendum da Assembleia Geral, quando o recomende a urgência, sobre 

matérias da competência do respectivo plenário; 
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V - dar posse aos Diretores da DIREX, e aos membros do Conselho Fiscal e do CNT, 

eleitos pela Assembleia Geral; 

VI - delegar atribuições a outro membro do Colegiado ou da DIREX, se conveniente para 

os resultados dos trabalhos do ONR; e, 

VII - designar, em caso de vacância das Diretorias da DIREX, o responsável interino pelo 

cargo, até a nomeação do titular. 

Seção II 

Do Presidente do Conselho Fiscal 

Art. 41. O Presidente do Conselho Fiscal terá as seguintes atribuições: 

I - convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal; 

II - tornar públicas e fazer cumprir as deliberações do Conselho Fiscal, baixando os atos 

pertinentes; 

III - propor a DIREX ou a Assembleia Geral as medidas necessárias à apuração e correção 

de atos contrários à finalidade do ONR, à apuração de responsabilidades e aplicação de 

sanções ou outras medidas cabíveis, ressalvada a competência disciplinar da DIREX, em 

relação aos empregados do ONR; 

IV - propor a DIREX a contratação de serviços contábeis e de auditoria independente para 

auxiliar os trabalhos do Conselho Fiscal; e, 

V - exercer outras atribuições que lhe forem designadas. 

Seção III 

Do Presidente da DIREX 

Art. 42. O Presidente da DIREX terá as seguintes atribuições: 

I - representar o ONR política e socialmente; 

II – representar o ONR em juízo ou fora dele, em todos os seus atos, termos e contratos; 
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III – manter interlocução com a Corregedoria Nacional de Justiça, as Corregedoria Gerais 

da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, outros órgãos do Poder Judiciário, entes da 

Administração Pública e da iniciativa privada; 

IV - cumprir e fazer cumprir as diretrizes legais, de regulação, estatutárias e aquelas 

emanadas dos órgãos superiores e da DIREX; 

V - convocar e presidir as reuniões da DIREX e do CNT; 

VI – decidir sobre contratação, movimentação e dispensa de pessoal; 

VII - dirigir, coordenar e controlar a execução das atividades do ONR, praticando os atos 

necessários à sua gestão técnica, administrativa, orçamentária, financeira e de pesquisas, 

buscando, continuamente, a melhoria dos mecanismos de financiamento de suas ações e 

o desenvolvimento das tecnologias aplicadas ao SREI; 

VIII – coordenar processos de seleção de candidatos a bolsas de estudo, auxílios e outros 

apoios para cursos de especialização, mestrado e doutorado, bem como de projetos de 

empreendedorismo tecnológico e de inovação de soluções convergentes com o SREI; 

IX - cumprir e fazer cumprir os termos e condições pactuados em contratos, convênios, 

termos e acordos de cooperação técnica; 

X - submeter à apreciação dos respectivos conselhos proposições sobre assuntos que 

fujam à alçada de competência direta da DIREX, mas que digam respeito a finalidade do 

ONR; 

XI – receber citações, notificações e intimações; 

XII – indicar preposto para o comparecimento em Juízo ou outro órgão público; 

XIII - assinar convênios, contratos, acordos de cooperação técnica, ajustes, cheques e 

outros instrumentos dos quais resulte a constituição de direitos e obrigações para o ONR, 

a realização de despesas, ou a captação de receitas; 

XVI - prover os cargos e funções da estrutura operacional do ONR; 

XV - decidir, ad referendum da DIREX e dos Conselhos Consultivo e Administrativo, 

quando o recomende a urgência, sobre matérias da competência desta; 
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XVI – autorizar viagens, visitas técnicas, delegar atribuições, no todo ou em parte, 

inclusive de representação, se conveniente, para os resultados dos trabalhos do ONR; 

XVII – instalar fóruns, consultas, audiências públicas, comissões, câmaras técnicas e 

grupos de trabalho, permanentes ou temporários, para qualquer fim específico, e designar 

seus integrantes; e, 

XVIII - exercer outras atribuições relativas a plena gestão da ONR e aquelas que lhe 

forem designadas por seus órgãos superiores de regulação e administração. 

Subseção I 

Do Vice-Presidente Financeiro da DIREX 

Art. 43. O Vice-Presidente Financeiro da DIREX terá as seguintes atribuições: 

I - organizar e coordenar os serviços financeiros da ONR, inclusive a gestão de fundos 

especiais; 

II - movimentar contas bancárias, receber e dar quitação, sem prejuízo de iguais 

atribuições do Presidente da DIREX; 

III - assinar, com o Presidente da DIREX, o balanço anual da receita e da despesa; 

IV - conservar e manter atualizados os registros contábeis, financeiros e os respectivos 

livros, inclusive de equipamentos e bens móveis; e, 

V – Substituir o Presidente em suas ausências, faltas e impedimentos.  

Subseção II 

Dos Diretores da DIREX 

Art. 44. Os Diretores da ONR terão as seguintes atribuições: 

I - representar política e socialmente o ONR, por delegação do Presidente da DIREX ou, 

diretamente, em suas ausências; 

II - planejar, coordenar e executar as ações do ONR, em suas áreas de supervisão; 

III - propor ao Presidente da DIREX a designação de assistentes e coordenadores para as 

áreas de sua supervisão; 
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IV - apresentar à DIREX, semestralmente, os relatórios de acompanhamento da sua área 

de supervisão, a fim de subsidiar a elaboração dos relatórios de acompanhamento, 

avaliação e execução dos planos de trabalho anuais; 

V - participar da elaboração de estratégias, processos decisórios, normas operacionais e 

de gestão; 

VI - apoiar as atividades de auditoria técnica, contábil e financeira em sua área de 

supervisão; 

VII - delegar suas atribuições, salvo aquelas privativas, na forma deste Estatuto, se 

conveniente para os resultados dos trabalhos da sua área de supervisão; e, 

VIII - exercer outras atribuições que lhes forem designadas pela DIREX, ou pela 

Assembleia Geral do ONR. 

VII – DOS RECURSOS HUMANOS 

Art. 45. A contratação de pessoal efetivo pelo ONR será feita nos termos da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT e será sempre precedida de processo seletivo, observados os 

princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade. 

Parágrafo único. A contratação de pessoal pelo ONR para exercício de cargos de 

assessoramento especial, ou em caráter de urgência, ou com formação específica para o 

cargo, dispensa a realização de processo seletivo. 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 46. Os recursos transferidos ao ONR e aqueles por ele obtidos em suas operações 

serão aplicados integralmente na execução de suas atividades e na sua manutenção, 

vedada a distribuição de qualquer lucro, seja a que título for. 

Art. 47. Cabe à Assembleia Geral a elaboração de proposta de alteração ou reforma do 

estatuto. 

Parágrafo único. O Presidente, no prazo de 15 (quinze) dias submeterá a proposta de 

alteração para aprovação pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça. Aprovada, será incorporada ao presente estatuto. 
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Art. 48. Em caso de dissolução do ONR o patrimônio será destinado ao IRIB, ou outra 

entidade representativa dos registradores imobiliários, com sede no território nacional, 

que assumirá a continuidade das atividades. 

Parágrafo único. A dissolução e a indicação da entidade deverá ser por decisão da maioria 

absoluta do Assembleia Geral e aprovada pela Corregedoria Nacional de Justiça. 

Art. 49. Além dos casos previstos neste estatuto, a Assembleia Geral, entendendo da 

relevância da matéria, poderá propor referendo para confirmação de sua decisão pela 

comunidade dos delegatários e responsáveis pelas unidades do serviço e registro de 

imóveis integrantes do SREI e vinculadas ao ONR. 

Art. 50. A DIREX e órgãos do ONR, no âmbito de suas atribuições, regulamentarão 

disposições do presente Estatuto Social, visando sua aplicação prática, de forma a 

contribuir para a operacionalidade e o aprimoramento das atividades do ONR. 

Art. 51. Os regulamentos, manuais e normas de governança expedidos pelo ONR, bem 

como os códigos de ética e conduta, são considerados como partes complementares deste 

Estatuto Social. 

Art. 52. O Regimento Interno Eleitoral será aprovado em Assembleia Geral e qualquer 

alteração em suas normas dar-se-á por igual procedimento, valendo para a próxima 

eleição, desde que a aprovação ocorra antes da publicação do edital de convocação da 

Assembleia Geral destinada à eleição. 

Art. 53. O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela Corregedoria 

Nacional de Justiça, e produzirá efeitos a partir da data de seu registro no Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Brasília – Distrito Federal. 

Brasília, 2 de fevereiro de 2017. 

 

_________________________ 
Presidente 
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Ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça

   

 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 0000665-50.2017.2.00.0000

Requerente: SÉRGIO JACOMINO E OUTROS

Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

   

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA –

ABECIP, com sede à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.485, Torre Norte, 13º andar, em São Paulo (SP), inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 33.781.436/0001-14, representada por seu Presidente, Sr. Gilberto Duarte de Abreu Filho, ao final

assinado, vem a V. Excia. e nos autos acima referidos para aduzir o que segue:

 

A ABECIP, fundada em 19.08.1967, é a entidade que congrega as entidades que operam o crédito

imobiliário, tendo como associados bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, companhias hipotecárias,

companhias securitizadoras e a Caixa Econômica Federal - CEF. 

 

Desde a criação do Sistema Financeiro da Habitação – SFH através da Lei nº 4.380/64, do Sistema

Financeiro Imobiliário – SFI, através da Lei nº 9.514/97, bem como dos demais programas habitacionais geridos pela

CEF e fundeados com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em especial o “Minha Casa Minha

Vida”, tem sido de fundamental valia a utilização de instrumentos particulares que formalizam a aquisição do imóvel, a

concessão do financiamento e a garantia real perante os Registros Imobiliários.

 

Nesse contexto, não menos fundamental nesse período foi a atuação dos Registradores Imobiliários

para conferir a indispensável segurança jurídica aos milhões de atos de aquisição e constituição de garantias que lhes

foram fisicamente confiados.

 

Face ao inexorável avanço tecnológico, seria até natural que em determinado momento a lei

instituísse o registro imobiliário eletrônico como o fez a Lei nº 11.977/2009 através de seus art. 37 ao 41, prevendo

prazo de cinco anos para implementá-lo, o que evidencia o desafio que esse avanço haveria de enfrentar.

 

Ultrapassado esse prazo sem que o registro eletrônico seja uma realidade nacional, nova ordem

legal se fez necessária para avançar em tal direção. Em boa hora os §§ 1º ao 7º do art. 54 da Medida Provisória nº

759/2016 cuidou de prever a criação do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR,

destinado a implementar e operar o registro imobiliário eletrônico em âmbito nacional.

 

De fato, fundamental que haja um ente nacional para atuar como órgão centralizador desse Sistema

ao qual estarão vinculadas todas as serventias imobiliárias do País para atuar com autonomia, porém regulado e

fiscalizado pelo Poder Público, através dessa D. Corregedoria. Inclusive, esta Associação permitiu-se anteriormente

sugerir a criação desse órgão centralizador quando da audiência pública aberta pelo E. Conselho Nacional e Justiça

para a operacionalização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI.

 

Assim, a criação do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR é

medida fundamental e decisiva para que o registro eletrônico em âmbito nacional venha a ser uma realidade e, assim,

contribuir para conferir maior segurança jurídica e agilidade na formalização dos negócios imobiliários.

 

Diante da irreversibilidade da plena implantação do registro imobiliário eletrônico, esta Associação

vem manifestar seu irrestrito apoio à criação do ONR que, além de essencial, tem respaldo constitucional (art. 236 da

C.F.), a exemplo dos serviços notariais e de registro, que são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder

Público.

 

Nestes termos, requerendo a juntada desta aos referidos autos.
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P. Deferimento.

 

São Paulo, 05 de maio de 2017.

 

 

Gilberto Duarte de Abreu Filho.

Presidente
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Ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 0000665-50.2017.2.00.0000 

Requerente: SÉRGIO JACOMINO E OUTROS 

Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

E POUPANÇA – ABECIP, com sede à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.485, Torre Norte, 13º andar, 

em São Paulo (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.781.436/0001-14, representada por seu 

Presidente, Sr. Gilberto Duarte de Abreu Filho, ao final assinado, vem a V. Excia. e nos autos 

acima referidos para aduzir o que segue: 

 

A ABECIP, fundada em 19.08.1967, é a entidade que congrega as entidades 

que operam o crédito imobiliário, tendo como associados bancos múltiplos com carteira de crédito 

imobiliário, companhias hipotecárias, companhias securitizadoras e a Caixa Econômica Federal - 

CEF.   

 

Desde a criação do Sistema Financeiro da Habitação – SFH através da Lei nº 

4.380/64, do Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, através da Lei nº 9.514/97, bem como dos 

demais programas habitacionais geridos pela CEF e fundeados com recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em especial o “Minha Casa Minha Vida”, tem sido de 

fundamental valia a utilização de instrumentos particulares que formalizam a aquisição do imóvel, 

a concessão do financiamento e a garantia real perante os Registros Imobiliários. 

 

Nesse contexto, não menos fundamental nesse período foi a atuação dos 

Registradores Imobiliários para conferir a indispensável segurança jurídica aos milhões de atos de 

aquisição e constituição de garantias que lhes foram fisicamente confiados. 
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Face ao inexorável avanço tecnológico, seria até natural que em determinado 

momento a lei instituísse o registro imobiliário eletrônico como o fez a Lei nº 11.977/2009 através 

de seus art. 37 ao 41, prevendo prazo de cinco anos para implementá-lo, o que evidencia o 

desafio que esse avanço haveria de enfrentar. 

 

Ultrapassado esse prazo sem que o registro eletrônico seja uma realidade 

nacional, nova ordem legal se fez necessária para avançar em tal direção. Em boa hora os §§ 1º 

ao 7º do art. 54 da Medida Provisória nº 759/2016 cuidou de prever a criação do Operador 

Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR, destinado a implementar e operar 

o registro imobiliário eletrônico em âmbito nacional. 

 

De fato, fundamental que haja um ente nacional para atuar como órgão 

centralizador desse Sistema ao qual estarão vinculadas todas as serventias imobiliárias do País 

para atuar com autonomia, porém regulado e fiscalizado pelo Poder Público, através dessa D. 

Corregedoria. Inclusive, esta Associação permitiu-se anteriormente sugerir a criação desse órgão 

centralizador quando da audiência pública aberta pelo E. Conselho Nacional e Justiça para a 

operacionalização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI. 

 

Assim, a criação do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico – ONR é medida fundamental e decisiva para que o registro eletrônico em âmbito 

nacional venha a ser uma realidade e, assim, contribuir para conferir maior segurança jurídica e 

agilidade na formalização dos negócios imobiliários.  

 

Diante da irreversibilidade da plena implantação do registro imobiliário eletrônico, 

esta Associação vem manifestar seu irrestrito apoio à criação do ONR que, além de essencial, 

tem respaldo constitucional (art. 236 da C.F.), a exemplo dos serviços notariais e de registro, que 

são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. 

 

Nestes termos, requerendo a juntada desta aos referidos autos. 

 

P. Deferimento. 

 

São Paulo, 05 de maio de 2017. 

 

 

Gilberto Duarte de Abreu Filho. 

Presidente 
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Conselho Nacional de Justiça
 

 
 
 
Pronunciamento e documentação que o acompanha protocoladas sob o número 7464/2017
encaminhadas à Seção de Protocolo e Digitalização para inserção no presente feito. 
 
Brasília, 5 de maio de 2017.

NUBIA APARECIDA DA SILVA 
 
 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000665-50.2017.2.00.0000
Requerente: SERGIO JACOMINO e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
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CONSELHO NACIONAL DE JUSl IÇJ> 

06/06/201712:04 7484 

1111111 lllll lllll llll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll 

PODER .JUDlClÁRJO 

TRIBUNAL DE .JUSTIÇA 00 ESTADO DA BAHIA 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 

PROCESSO Nº: T J-ADM-2017/06612 
REQUERENTE: BEL. MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 

INTERESSADO: SERGIO JACOMINO E OUTROS 

ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos 

PRONUNCIAMENTO 

Trata-se de Pedido de Providências (0000665-50.2017 .2.00.0000) formulado pelo 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. 

O Requerente apresente minuta do Estatuto do Operador Nacional do 
Registro de Imóveis Eletrônicos - ONR e, segundo a proposta, o IRIB 
gerenciará o SREI - Sistema de registro de imóveis eletrônicos no Pais. 

O pleito proposto pelo IRIB para gerenciamento do SREI, não Interessa ao 
T JBA, pois o Provimento Conjunto nº CGJ/CCl-07/2016, já autorizou a adesão do 
Estado da Bahia à Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de 
Minas Gerais, criada e mantida pelo Colégio Registrai Imobiliário de Minas 
Gerais - CORI-MG para operacionalização do SREI • Sistema de registro de 
imóveis eletrônicos no País. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, considerando que as Corregedorias do TJBA já regularam a 
matéria e optaram pela proposta do Coléglo Registrai Imobiliário de Minas 
Gerais - CORI-MG para operaclonallzaçào do SREI - Sistema de registro de 
Imóveis eletrônicos no País, OPINO que se encaminhe ao Dr. Márcio 
Evangelista Ferreira da Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 
cópia do Provimento Conjunto nº CGJ/CCl-07/2016, DIÁRIO DA JUSTIÇA 
ELETRÔNICO nº 1.686, disponibilizado terça-feira, 14 de j unho de 2016. 

Salvador-BA, 23 de fevereiro de 2017. 

JONNY MAIKEL DOS SANTOS 

JUIZ AUXILIAR 

5• Avenida do CAB, riº 560, Salvador, Bahia, CEP· 41745-971 • TeJ· (71) 3372-5686 

Docume11to reconhecido pelo Tribunal de Juot,ça da Bahia, autorizado por OSVALDO DE ALMEIDA BOM FIM. 
• Documetilo Nº 245858.5669395-9913 - Consufta à autenlic clade em http:/1WWW,tJba.1us.br/s1galconsultapublica 
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POl>ER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL OE .JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Termo de devolução 

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2017, recebi. nesta Secretaria. os autos 
acima mencionados. 

Dou fé. 

SERP 

Termo de conclusão 

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2017, faço conclusão destes autos ao Exmo. 
Corregedor Geral da Justiça, Des. Osvaldo de Almeida Bomfim. E para constar 

lavrei este termo. 

DECISÃO/OFÍCIO 

Acolho, por seus próprios fundamentos, o pronunciamento acima, do Juiz Auxiliar 
da CGJ, Jonny Maikel dos Santos, para que seja encaminhado ao Dr. Márcio 
Evangelista Ferreira da Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de 
Justiça, cópia do Provimento Conjunto nª CGJ/CCl-0712016, DIÁRIO DA 
JUSTIÇA ELETRÓNICO· Nº 1,686, e disponibilizado terça-feira, 14 de junho 
de 2016, considerando que as Corregedorias do T JBA já regularam a 
matéria e optaram peta proposta do Colégio Registrai Imobiliário de Minas 
Gerais - CORI-MG para operacionalização do SREI - Sistema de registro de 
imóveis eletrônicos no País. 

Ciência ao Ministro João Otávio de Noronha, Corregedor Nacional de Justiça. 

Publique-se. Cumpra-se. Serve cópia da presente como oficio. 

Em 08/03/2017 

OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

Sº Avenida do CAB. nº 560, Satvador, Bahia, CEP: 41745-971 • Tel· (71) 3372-5686 

~-·· l!J : , • . Docume~to reconhecido pelo Tribunal de Jus1lça da Bahia. autonzado po,· OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM. 
lll. . ; Oocume~to Nº 245858.5669395-9913 • Consulta à aulenl1c1dade em hnp11www.~ba.1us.br/~lga1consultapullllca 
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PROVIM.ENTO CONJUNTO~.º CGJ/CO- 07/2016 

Cria a Central Eletrônica de Registro de 
Imóveis do Estado da Bahia - CENTRAL DE 
SERVIÇO ELETRÕNICO 
COMPARTILHADO e acrcsccnt.a o Capitulo 
XVI "DA CENTRAL DE SERVIÇO 
ELETRÔNICO COMPARTILH ADO" no 
Título VII do Código de Normas e 
Procedimentos Notariais e de Registro do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

O 0F.SF-MRARGADOR OSVA LllO DF. ALMEJDA ROMFIM, CORRF.GF.llOR
CERAL DA JUSTIÇA E A DESEMBARGADORA CYNTHIA MARIA PINA 
RESENDE, CORREGEDORA DAS COMARCAS DO INTERIOR, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelos arts. 88 e 90, li, do Regimento Interno deste 
E. Tribunal de Justiça; 

CO SIDERANDO o disposto no § 1 ° do art. 236 da Constituição da República 
Federativa do Brasil. de 5 de outubro de 1988, que estabelece a fiscalização dos atos 
notariais e de registro pelo Poder Judiciário. bem como o previsto no inciso XIV do art. 
30, combinado com o art. 38 <la Lei nº 8.935. de 18 de novembro de 1994, que preveem 
que os notários e registradores estão obrigados a cumprir as normas técnicas 
estabelecidas pelo juízo competente; 
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral de Justiça e à Comgedoria das 
Comarcas <lo Interior Jo Estado <la Bahia 7clar para que os serviços notariais e <lc 
registro sejam prestados com rapidez, com qualidade satisfatória e de modo eficiente, 
bem como estabelecer medidas para o aprimoramento e a modernização de sua 
prestação, a fim de proporcionar maior segurança no atendimento aos usuários; 
CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os 
oficios de registro de imóveis, o Poder Judieiá1io, a Administração Pública e o público 
em geral, para eficái.;ia e celeridade Ja prestação jurisdicional e do serviço público; 
CONSIDERANDO que a interligação entre as serventias de registro de imóveis, por 
meio de u ma central de serviços e letrônicos compartilhados. atende ao inlercssc público. 
representa.ndo inc:gãvc:l conquista de racionali<la<.k. <lc: economicidade e de 
desburocrati7ação; 
C0 SIDERANDO a necessidade de instituição do Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis - SRE I, para efetivação do cumprimento <lo disposto nos arts. 37 a 41 da Lei nº 
11.977, de 7 de julho de 2009. ou a adesão a uma Central <le Serviço E letrônico 
compartilhado, nos tcnnos do Provimento 47/2015 do CNJ - Conselho Nacional de 
Justiça, em seu artigo 3" §3; 
CONSIOERANDO as diretrizes gerais estabelecidas para o SREI pela Corregedoria 
Nacional de Justiça - CNJ, pelo Provimento nº 47. de 19 de junho de 2015, bem como o 
resultado dos estudos realizados para a especifícnção do modelo para o respectivo 
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sistema digital. divulgado pela CNJ consoant~ Recomendação n" 14, de 2 de julho de 
2014; 
COl\SIDERANDO a m:<:cssidadc da u:r1trali:zaç.âo cm plataforma ímic~ de informaçõe., 
a respeito da titularidade de domínio e de outros direitos sobre imóveis, viahi lizando sua 
rápida e segura localização. bem como a inscri~o de atos judiciais constritivos: 
C01'SIDERANDO a necessidat.le ue alcnt.limenlo delrônico dirc10 e universal aos 
usuários dos serviços de registro de imóveis, e,pecialmente o mercado de crédito 
imobiliário, sem intermediação de terceiros; 
CONSIDERANDO que a dispunibiliz<1çãu dos ser\·iços em meio eletrônico e de forma 
integrada é decorrência natural do processo de informatização das atividades e dos 
documentos dos serviços extrajudiciais: 
CONSIDERANDO qm: foram efetivados testes com a Central de Registro Eletrônico 
do Estado de Minas Gerais CRI-MG e que a mesma atende aos requisitos da lei 
11.977/2009 e provimento 47!2015 do CNJ Conselho Nacional de Justiço; 

RESOLV.tM: 

Art. 1 ° - Fica autorizada a adesão do Estado da Bahia à Central Eletrónica de Regis1ro 
de Imóveis do Estado de ~inas Gerais - CRí-~G, cnada e mantida pelo Colégio 
Registrai Imobiliário de MiMs Gerais CORI-MG para operacíon;i]ização do Sisrem11 rle 
Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, regulameotado pelo Provimento da 
Corregedoria Naciono.1 de Justiça nº 47, de 19 de junho de 201 5. no Estodo da BahiJ.. 

Arl. 2º - O Tilulo VH, Código de:: Nonnas e Procedimentos Jc Sc::rvicos NOLariai~ e Je 
Registro do Tribunal de Justiça dcst~ Estudo, ficu acrescido do Capítulo XVH, nos 
seguintes termo~: 

"CAPÍTULO XVII 
DA CENTRAL DF. SFRVIÇO FT FTRÔ"'IIC:O C'OMPARTILIIADO 

SEÇÃO 1 
DAS DISl'OSl~:ÕES GERAIS 

Arl. 1429 - O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, regulamentado por 
m~io do Provimento da Corregedoria N;icional de Jusliça n~ 47, de l9 de junho de 2015, 
nn Estado da Bahia. sera operacionalizado com a utilização da Central Eletrônica de 
Registm de lmóvi:is rio Estadu de Min;-is Gerais - CRl-\1G, criaJ11 em platatorn1a única 
e inlegrada obrigatoriamente por todos os Oficiais de Registro Jc Imóveis do Estado da 
Bahia, para o armazenamento, a concentração e a di~ponihilização de infonnações, bem 
como para eft:tivai,;ào das i..'umunir:a~ües obrigatórias sobre os <1tos praticados nos 
serviços de registro de imóveis, além da prc~tação dos respectivos serviços por meio 
eletrônico e de forma integrada. 
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§ l º - As informações fornecidas pelos Oficiais de Registro de Imóveis do Estado da 
Bahia - CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO, destinadas às 
consultas por usuários públicos e privados, para identificação de registros de bens e 
direitos; hem como, da serventia onde foram praticados: - serão reunidas em módulo 
denominado BANCO DE DADOS SIMPLIFICADO - BDS. 

~2º Para cada ato. será informado ao BDS: 

1 - Código Nacional da Serventia - CNS, CNPJ, comarca, município e número ordinal 
do oficio de registro de imóveis onde tenha sido lavrado; 

fl - número da matrícula ou registro auxiliar: 

Ili - nome e CPF ou CNPJ da(s) pessoa(s) relacionada(s) na matrícula ou no registro 
auxiliar; 

IV - link para visualização de imag<!m digitalizada da matrícula ou registro. 

§3º Os dados referidos no parágrafo anterior serão remetidos ao BDS 110s seguintes 
prazos, observado neste Provimento: 

1 - até o primeiro dia útil subsequente à prática do ato, para aqueles lavrados a partir de 
OI de janeiro de 2017; 

U - até o dia 30 de junho de 2017, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares 
lavrados desde 1 º de janeiro de 2015; 

Ili - até o dia 31 de dezembro de 20L 7, para to<las as matriculas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 ° de janeiro de 201 O; 

1 V - até o dia 30 de junho de 2018, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 º de janeiro de 2005; 

V - aré o dia 3 1 de dezembro de 2018, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde lº de janeiro de 2000; 

VI - até o dia 30 de junho de 20 19. para todas as matrículas abertas .: registros 
auxiliares lavrados desde Iº de janeiro de 1995; 

VII - até o dia 3 I de dezembro de 2019, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 º de janeiro de 1990; 

VIII - até o dia 30 de junho de 2020, para todas as matrículas abertas e registros 



Num. 2172176 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 05/05/2017 15:20:40
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17050515204002600000002097377
Número do documento: 17050515204002600000002097377

auxiliares lavrados desde 1 º de janeiro de l 9K5; 

IX - até o dia 31 de dezembro de 2020, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 ° de janeiro de 1980; 

X - até o dia 30 <lc junho de 2021, pan1 todas as matrículas abertas e registros auxiliares 
lavrados desde l O de janeiro tlc 1976. 

§ 4~ Os oficiais de registro de imóveis poderão remeter ao BDS informações relativas 
ao acervo completo de suas serventias, a fim de possibilitar a localização de atos 
praticados anteriormente a 1976, bem como poderão antecipar o cumprimento dos 
prazos previstos neste artigo. 

§5º Os oficiais de registro de imóveis manterão o BDS permanentemente atualizado, 
comunicando qualquer alteração nos registros informados, observados o mesmo prazo e 
forma previstos neste artigo. 

§6º Ao enviar as informaçÕt:s rdativas ao BDS, os offoiais de registro de imóveis 
deverão emitir e arquivar em cartório, cm meio físico ou eletrônico, os respectivos 
recibos de transmissão de dados, os quais deverão ser apresentados à CGJ e à Direção 
do Foro sempre que solicitados. 

§7º A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO e o SREI são 
regulamentados pelas normas contidas neste Título, com observància das diretrizes 
gerais estabelecidas pela legislação fodernl e pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 
destinando-se: 

I - ao intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os oficias de 
registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral: 

Il - à recepção e ao envio de títulos em fom,ato eletrônico; 

11 1 - à expedição de certidões e a prestação de informações cm formato eletrônico: 

lV - à formação, nos cartórios competentes, de repositórios registrab eletrônicos para o 
acolhimento de dados e o armazenamento de documcnlos eletrônicos; 

V - à facilitação do acesso aos ofü:ios de registro de imóveis, via CENTRAL DE 
SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO. inclusive para lins de fiscalização 
pelo Poder Judiciário; 

*8º - Aos oficiais de registro de imóveis c seus prepostos. é vedado: 

I- recepcionar ou expedir documentos eletrónicos por e-mail ou serviços postais ou de 



Num. 2172176 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 05/05/2017 15:20:40
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17050515204002600000002097377
Número do documento: 17050515204002600000002097377

entrega; 

rr- postar ou baixar (down/oaJJ documentos eletrônicos e infonnações em sites que não 
sejam os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados; 

111- rrcstar os serviços eletrônicos referidos neste Título, diretamente ou por terceiros, 
em concorrência com as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, ou fora delas. 

§9° A Central de Serviço Eletrônico Compartilhado funcionará por meio de aplicativo 
desenvolvido e operado pela Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de 
Minas Gerais, sob o domínio do Colégio Registrai Imobiliário do Estado de Minas 
Gerais - CORI/MG. disponível na internet, em endereço eletrônico seguro, 
desenvolvido, cedido, mantido, operado e publicado gratuitamente. Será 
operacionalizado ror meio de Termo de Cooperação Técnica, pelo CORI/BA e pelo 
CORI/MG. 

§ 1 O A Central de Serviço Eletrônico Compartilhada deverá observar os padrões e 
rt:quisitos de documentos, de com:xào e de funcionamento da Infraestmturn de Chaves 
Públicas Brasileira - !CP-Brasil e da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico - e-Ping, bem como o resultado dos estudos para a especificação do 
modelo de sistema digital para implantação do SREL divulgado pela Recomendação da 
Corregoooria Nacional de Justiça nº 14, de 2 de julho de 2014, além das 
Recomendações para Digitalização de Documenlos Arquivísticos Pennanenles 
exredidas pelo Conselho Nacional de Arquivos - Conarq. 

§11 A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNLCO COMPARTLLHADO será hospedada 
em ambiente eletrônico seguro, capaz de integrar todos os oficiais de registro de 
imóveis do Estado da Bahia e de se conectar com outras centrais eletrônicas de registro 
de imóYeis existentes no país. 

§ 12 O Centro de Processamento de Dados - CPD. Data Center, onde serão 
armazenados os dados da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO. atenderá aos requ isitos de segurança eletrônica estabelecidos na 
legislação íederal, com observdncia do disposto no § 4º deste artigo, e seu endereço 
deve ser comunicado e permanentemente atualizado junto a Corregedoria-Geral de 
Justiça e a Corregedoria das Comarcas do Interior. 

§ 13 A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO será interligada 
por convênio com a Central de Indisponibilidade de Bcns-CNIB e com os demais 
sistemas similares de centrais de serviços eletrônicos compartilhados criados no país. 

§ 14 Em todas as operações da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO serão obrigatoriamente respeitados os direitos à privacidade, à 
proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e. se houver, dos 
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registros. 

§15 O endereço eletrônico da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO na internet será disponibilizado também em link próprio no portal 
eletrônico das Corregedorias do TJBA. 

§ 16 O acesso à CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTIU !ADO e a 
utilização de todas as funcionalidades nela contidas serão realizados pelos Oficiais de 
Registro de Imóveis, exclusivamente com uso de certificação digital que atenda aos 
requisitos da JCP-Brasil e da arquitetura e-Ping. 

§ 17 A consulta pública à CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO poderá ser realizada com uso de certificação digilal ou por meio 
de sistema que possibilite a identificação do usuário por login e senha, que serão 
fornecidos mediante cadash·amento pr~vio. com indicação. inclusive. de número de 
documento de identidade oficial ou CPF. 

§ 18 A CENTRAL DE SERV[ÇO ELETRÕNICO COMPARTILHADO manterá 
registro de log de todos os acessos ao sistema. 

Art. 1430 - A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO deverá 
compreender os seguintes módulos: 

1 - Protocolo Eletrónico de Títulos; 

II - Certidão Eletrônica; 

rrr - Banco de Dados Simplificado; 

IV - Pesquisa Eletrônica de Bens e Direitos; 

V - Oficio Eletrônico; 

VI - Mandado Judicial Eletrônico; 

VII - Matrícula Online; 

VIII - Repositório Confiável d.: Documento Eletrônico; 

IX - Acompanhamento Registrai Online; 

X - Monitor R.:gistral; 

XI - Cadastro de Regularização Fundiária; 
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XII Cadastro de Aquisio;iio e arrendamento <.lc Tmóvcl Rural por Estrangeiro: 

Xlll - Informações Estatísticas; 

XTV - Cori-eição Online; 

§ único - As especificações técnicas relativas à operaciünalizao;ão dos módulos da 
CENTRAI. DF SERVIÇO FLFTRÔNICO COMPARTILHAUO, inclusive aquelas 
referentes ao parâmetro de conexão WcbScrvic.:e, ao detalhamento dos dados dos atos 
praticados, ao banco de dados e ao formato de arquivos eletrônicos. bem como os 
requisitos constantes dos módulos scrào definidas por meio de Manual Técnico 
Operacional a ser daborado pela entidad~ representativa dos Oficiais de Registro d,:; 
Troáveis responsável peb operação e manutenção do sistema, com observàneia das 
normas previstas neste Código de Normas. e mantido permanentemente atualizado 
perantl'.' as Corregedorias-Gera.is de Jus (Ít,:<l. 

Art. 1431 - A C ENTRAL UE SERVH,;O ELl:::TRÚNICO COMPARTILHADO será 
,:ons(ítuíua por Sistema de Ba11L:o de Dados Elt:trônico que será alimentado pelos 
Oficiais de Registro de Imóveis com as informações dos indicadores pessoais 
relativos aos ato~ de sua compcténcia. 

* 1" - A inclusão, alteração e exclusão de registros da Centra l serão feitos 
exclusivamente pelo próprio Oficial de Registro de Imóveis ou seus prerostos, 
obrig<l!oriamente iden tificados, em todos os acessos, por meio de certificado digi ra! 
emitido conforme a Infraestrutura de Cbaves Públic.as Br.isileira (ICP-Brasil). 

S 2º -A p,11tir ,J;i entrada em operação da C FNTRAI. DF. SF.RVT~:O F l .FTR():',/JCO 
COMPARTILHADO, os Oficiais de Registro dc11crão 1·ealizar o lançamento das 
informações na medida cm que forem praticados os atos. de forma diária, de acordo 
com o~ pra7.os instituídos neste aro normativo. 

* 3º - Toda e qualquer solicitação feita por meio da CENTRAL DE SERVIÇO 
ELETRÓNICO COMPARTILHADO serú enviado uo ofício de registro de imóveis 
competente, único responsável pdo respectivo processamento e atendimento. 

~ 4º - Os documentos ~letrõnieos apresentado~ aos ofícios d~ rçgistro de imóveis, ou 
por ele;;. expedidos, serão assinados com uso de u :11ificado digital, segundo os 
requisitos da ICP-Brnsil, corn ob~ervâm.:ia Ja ar4uitetura e-Ping, woforrnc 
especificações contidas no \1anual Técnico Operacional a que se refere o~ único do 
art. 1430 deste Código. 

~ 5º - Os documentos qu~ não forem originalmente ~letrônicos serJo microfilmndos 
ou digitalizados por meio de processo de captura cie imagem, observando-se o 
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disposto na legislação em vigor e as especificações contidas no Manual Técnico 
Operacional a que se refere o§ único do an. 1430 deste Código. 

§ 6° - Todos os documentos recebidos, gerados ou convenidos em meio e letrônico 
serão arquivados pela serventia de fonna segura e eficiente qul! garanta sua 
preservação e integridade, inclusive com indexação que facilite a localização e 
conferência, dispensando-se a guarda dos originais em papel, salvo quando houver 
exigência legal ou normativa em sentido contrário. 

§ 7° - Os oficiais de registro de imóveis escriturardo e manterão, em segurança e sob 
seu exclusivo controle, os indicadores. documentos e dados eletrónicos. bem como os 
livros fisicos, segundo a Lei nº 6.0 15, de 1973, respondendo, indcfi nida e 
permanentemente, por sua guarda e conservação. 

Art. 1432 - O sistema deverá gerar relatório das cargas efetuadas pelos Oficiais do 
Registro de Imóveis para o fim de acompanhamento e fiscalização pela Corregedoria 
Geral da Justiça e pela Corregedoria das Comarcas do Interior (correição online), 
quando solicitado. 

Art. 1433 - Os órgãos do Poder Judiciário Estadual. a Corrcgedotfa-Geral da Justiça c 
a Corregedoria das Comarcas do Interior terão acesso livre, integral e gratui to às 
informações cadastmdas. 

Art. 1434 - A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO 
poderá ser consultada por enws públicos, gratuitamente, mediante convênio. e por 
pessoas naturais ou jurídicas privadas, sujeitas ao pagamento respectivo nos termos 
da Tabela de Emolumentos e Custas vigente no Estado, ressalvadas as hipóteses de 
isenção ou imunidade previstas na legislação. 

Art. 1435 -A Entidade de Classe representativa dos Oficiais de Registro de Imóveis 
mantenedora do Sistema poderá cobrar uma remuneração, a título de prestação de 
serviço. a ser paga pelo usuário requerente cm decorrência da administração do 
sistema pelos serviços solicitados através da CENTRAL DE Sl::RVIC,:O 
ELETRÔNICO COMPARTILHADO, valor este que será pago pelo solicitante. 

§ 1" O requisitante poderá solicitar a qualquer Oficial de Registro de Imóveis do 
Estado da Oahia, a materialização de cenidão eletrônica expedida por outra serventia, 
que será disponibilizada em formato e letrónico à serventia solicitante e materializada 
por meio de certidão ao usuário em papel, observadas as custas e os emolumentos 
devidos a ambos serviços de registro. 

§ 2º A certidão lavrada (materializada) nos termos do parágrafo anterior ter:í a mesma 
validade e será revestida da mesma fé pública que a certidão clclrônic.a. 
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§ 3º A materialização Ja certidão nos tennos do parágrafo quarto deste artigo ser:í 
cobrada pelos Oficiais Registradores Jc Imóveis do Estado da Bahia de acordo com a 
Tabela de Custas e Emolumentos do Est.ado. 

§ 4º Os valores dos emolumentos corrcspond~ntes à pesquisa eletrô nica e à 
visualização eletrônica da matricula corresponderão aos valores de uma cc1tidào 
negativa, acrescido das taxas da central. 

A11. 1436 - Os Magistrados e Chefes de Cartórios Judiciais deverão, por meio da 
CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO, além de pesquisar 
a existência de imóveis e registros. remeter as ordens "de penhora ao Ofício de 
Registro de Imóveis correspondente, que, por sua vez, adotará as providências 
necessárias para promover o ato de registro respectivo. 

§ 1 º Os Juízes deverão observar, antt's de enviar os mandados para registro, se o 
ITll:Smo cumpre os requisitos legai.., de qual i fica<,:ão do título, notada mente se o 
imóvel a ser penhorado encontra-se registrado em nome do executado. 

§ 2° Na hipótese de utilização da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO pelas unidades juri~dicionais da Justiça Estadual, não será 
necessário o envio de mandados de penhora em meio tisico. 

Art. 143 7 - A partir da data de início de funcionamento do sistema, os Oficiais de 
Registro de Imóveis verificarão. obrigatoriamente, na abertura e no encerramento do 
expediente, se existe comunicação de penhora, para registro, ou pedido de pesquisa e 
certidão, respondendo com a maior celeridade possível. 

Art. 1438 - Realizar-se-á regular protocolo. observando-se a ordem de prioridade. 
para os efeitos legais. 

Art. 1439 - O registro ou o cancelamento da penhora e da indisponibilidade de bens 
somente se realizará após a devida qualificação do registro e dependerá de depósito 
prévio, mediante depósito bancário identificado. ressalvadas as hipóteses de 
determinação judicial de dispensa do depósito e de beneficiário de assistência 
judiciária gratuita, as quais deverão ser indicadas, em espaços próprios, no 
formulário eletrónico de solicitação. 

Art. 1440 - Fica autorizado. no âmbito específico da sistemática ora regulamentada. 
o cancelamento da prenotação caso não seja realizado. cm sua vigência. o depósito 
bancário devido. 

Art. 144 1 - Após a recepção da comunicação emitida pelo juízo competente, e 
confirmado o pagamento o registrador de imóveis deverá seguir o procedimento e O!

prazos para o devido registro ou averbação. 
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Arl. 1442- Sem prejuízo desse acompanhamc:nto direto, o registrador, em ...:aso de 
qualificação ncgariva, com recusa do registro, comunicará o fato, med iante resposta 
no campo próprio, ao Juízo de origem, inserindo no sistema. para download. cópia 
da nota de clevoluçâo expedida. 

Arl. 1443 - Se o registro da penhora for concretí rado. o sistema contemplará 
comunicação n<:!ste sentido, pelo registrador. 

Art. 1444 - A pc:rmanente disponibil idade da fcm1mc11ta, assim como o controle, a 
gestão e o acompanhamento da regularidade da sua utilização são de 
responsabilidade dos Oficiais de Rl)gistro de Imóveis, n:prcscntados por .:ntidade de 
elas~~, m::mlencdores <lo sistema infonnatizado. 

Art. 1.445 - Eventuais dúvidas relacionadas 110 fünciomunento e à operação da 
CF.NTRAl DF SERVIÇO F.l.F.TRÓNICO COMPARTTl .HADO mio dirimidas por 
este provimento deverão ser solucionadas ::icrnvés do manual operacional e 
sucessivamente pelas entidades de classe mantcnedonis da ferramenta. 

Art.Jº Os serviços eletrónicos compartilh□dos de que trata este provimento deverão 
estar implantados e disponíveis a serem prestados dentro do prazo máximo de GO 
(sessenta dias) . 

ArL 4° - O Capítulo ''0,1s Disposições Finais e Trnnsitórias." do Título Vll do 
Código de T\ormas e Procedimentos Notarkiis e de Registro passará a figurar como 
Capítulo XVIJ! e seus respectivos artigos serão renumerados, mantida a redação 
atual, par<1 Art. l 446 a 1448. 

Art. 5° Este Provimento entra em \:igor na data de sua publicação. 

Secretaria <la Corregedoria, 1 3 de junho de 2016. 

DES. OSVALDO DE ALMEIDA BO:vt:FIM 
CORREGEDOl{-Gll{t\L DA JUSTJ(.:A 

DESA. CYNTHIA MARIA J•INA REStNUE 
CORREGEDORA DAS COMARCAS DO INTERJOR 



 

Conselho Nacional de Justiça
 

 
 
 
Informação e documentação que o acompanha protocoladas sob o número 6723/2017
encaminhadas à Seção de Protocolo e Digitalização para inserção no presente feito. 
 
Brasília, 20 de abril de 2017.

NUBIA APARECIDA DA SILVA 
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De: 
Ertfliado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

CGJ Processos CNJ <cgj_processoscnj@tjbaJus.br> 
quarta-feira, 19 de abril de 2017 15:11 
Corregedoria Nacional de Justiça 
TJ-CNJ-2017/06612 (PROCESSO CNJ Nº 0000665-50.2017.2.00.0000) 
PROVIMENTO CONJUNTO N.° CGJ.CCl -07.2016 .. pdf; PRONUNCIAMENTO E 
DECISÃO TJ CNJ 2017.06612.pdf 

Exmo. Sr. MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça 

Dr. Márcio Evangelista Ferreira da Silva 

Segue, em anexo, o Pronunciamento, exarado pelo Juiz Assessor Especial da 
Corregedoria-Geral, Jonny Maikel dos Santos, e Decisão/Ofício do Corregedor-Geral 
de Justiça da Bahia, Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, de tis. 68/69. 

Atenciosamente , 

Rita Watanabe 
NI - CGJ CAPITAL 

CONSELHO NACIONAL OE JUSTIÇA 

20/04/2017 1&:00 8723 

\ \\\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\1 \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\ \\\\ 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 

PROCESSO Nº: T J-ADM-2017 /06612 

REQUERENTE: BEL. MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 

INTERESSADO: SERGIO JACOMINO E OUTROS 

ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos 

PRONUNCIAMENTO 

Trata-se de Pedido de Providências (0000665-50.2017.2.00.0000) formulado pelo 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. 

O Requerente apresente minuta do Estatuto do Operador Nacional do 
Registro de Imóveis Eletrônicos - ONR e, segundo a proposta, o IRIB 
gerenciará o SREI - Sistema de registro de imóveis eletrônicos no País. 

O pleito proposto pelo IRIB para gerenciamento do SREI, não interessa ao 
T JBA, pois o Provimento Conjunto nº CGJ/CCl-07/2016, já autorizou a adesão do 
Estado da Bahia à Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de 
Minas Gerais , criada e mantida pelo Colégio Registrai Imobiliário de Minas 
Gerais - CORI-MG para operacionalização do SREI - Sistema de registro de 
imóveis eletrônicos no País. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, considerando que as Corregedorias do T JBA já regularam a 
matéria e optaram pela proposta do Colégio Registrai Imobiliário de Minas 
Gerais - CORI-MG para operacionalização do SREI - Sistema de registro de 
imóveis eletrônicos no País, OPINO que se encaminhe ao Dr. Márcio 
Evangelista Ferreira da Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 
cópia do Provimento Conjunto nº CGJ/CCl-07/2016, DIÁRIO DA JUSTIÇA 
ELETRÔNICO nº 1.686, disponibilizado terça-feira, 14 de junho de 2016. 

Salvador-BA, 23 de fevereiro de 2017. 

JONNY MAIKEL DOS SANTOS 

JUIZ AUXILIAR 

5ª Avenida do CAB, nº 560, Salvador, Bahia, CEP: 41745-971 • Tel: (71) 3372-5686 

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, autorizado por: OSVALDO OE ALMEIDA BOMFIM. 
; Documento Nº: 245858.5669395-9913 • Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Termo de devolução 

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2017, recebi , nesta Secretaria, os autos 
acima mencionados. 

Dou fé. 

SERP 

Termo de conclusão 

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2017, faço conclusão destes autos ao Exmo. 
Corregedor Geral da Justiça, Des. Osvaldo de Almeida Bomfim. E para constar 

lavrei este termo. 

DECISÃO/OFÍCIO 

Acolho, por seus próprios fundamentos, o pronunciamento acima, do Juiz Auxiliar 
da CGJ, Jonny Maikel dos Santos, para que seja encaminhado ao Dr. Márcio 
Evangelista Ferreira da Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de 
Justiça, cópia do Provimento Conjunto nª CGJ/CCl-07/2016, DIÁRIO DA 
JUSTIÇA ELETRÔNICO • Nº 1.686, e disponibilizado terça-feira, 14 de junho 
de 2016, considerando que as Corregedorias do T JBA já regularam a 
matéria e optaram pela proposta do Colégio Registrai Imobiliário de Minas 
Gerais - CORI-MG para operacionalização do SREI - Sistema de registro de 
imóveis eletrônicos no País. 

Ciência ao Ministro João Otávio de Noronha, Corregedor Nacional de Justiça. 

Publique-se. Cumpra-se. Serve cópia da presente como ofício. 

Em 08/03/2017 

OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

5• Avenida do CAB, nº 560, Salvador, Bahia, CEP: 41745-971 • Tel: (71) 3372-5686 

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, autorizado por. OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM. 
Documento Nº: 245858.5669395-9913 - Consulta à autenticidade em http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica 
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PROVIMENTO CONJUNTO N.º CGJ/CCI- 07/2016 

Cria a Central Eletrônica de Registro de 
Imóveis do Estado da Bahia - CENTRAL DE 
SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO e acrescenta o Capítulo 
XVI "DA CENTRAL DE SERVIÇO 
ELETRÔNICO COMPARTILHADO" no 
Título VII do Código de Normas e 
Procedimentos Notariais e de Registro do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

O DESEMBARGADOR OSVALDO DF, ALMF.JnA ROMFTM, CORREGEDOR
GERAL DA JUSTIÇA E A DESEMBARGADORA CY~THIA MARIA PINA 
RESENDE, CORREGEDORA DAS COMARCAS DO INTERIOR, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelos arts. 88 e 90, II, do Regimento Interno deste 
E. Tribunal de Justiça; 

CONSIDERANDO o disposto no § 1 º do art. 236 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que estabelece a fiscalização dos atos 
notariais e de registro pelo Poder Judiciário, bem como o previsto no inciso XIV do art. 
30, combinado com o art. 38 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que preveem 
que os notários e registradores estão obrigados a cumprir as normas técnicas 
estabelecidas pelo juízo competente; 
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral de Justiça e à Corregedoria das 
Comarcas do Interior do Estado da Bahia zelar para que os serviços notariais e de 
registro sejam prestados com rapidez, com qualidade satisfatória e de modo eficiente, 
bem como estabelecer medidas para o aprimoramento e a modernização de sua 
prestação, a fim de proporcionar maior segurança no atendimento aos usuários; 
CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os · 
oficios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público 
em geral, para eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço público; 
CONSIDERANDO que a interligação entre as serventias de registro de imóveis, por 
meio de uma central de serviços eletrônicos compartilhados, atende ao interesse público, 
representando inegável conquista de racionalidade, de economicidade e de 
desburocratização; 
CONSIDERANDO a necessidade de instituição do Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis - SREI, para efetivação do cumprimento do disposto nos arts. 37 a 41 da Lei nº 
11.977, de 7 de julho de 2009, ou a adesão a uma Central de Serviço Eletrônico 
compartilhado, nos telll1os do Provimento 47/2015 do CNJ - Conselho Nacional de 
Justiça, em seu artigo 3º §3; 
CONSIDERANDO as diretrizes gerais estabelecidas para o SREI pela Corregedoria 
Nacional de Justiça - CNJ, pelo Provimento nº 4 7, de 19 de junho de 2015, bem como o 
resultado dos estudos realizados para a especificação do modelo para o respectivo 
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sistema digital, divulgado pela CNJ consoante Recomendação nº 14, de 2 de julho de 
2014; 
CONSIDERANDO a necessidade da centralização em plataforma única de informações 
a respeito da titularidade de domínio e de outros direitos sobre imóveis, viabilizando sua 
rápida e segura localização, bem como a inscrição de atos judiciais constritivos; 
CONSIDERANDO a necessidade de atendimento eletrônico direto e universal aos 
usuários dos serviços de registro de imóveis, especialmente o mercado de crédito 
imobiliário, sem intermediação de terceiros; 
CONSIDERA.~DO que a disponibilização dos serviços em meio eletrônico e de forma 
integrada é decorrência natural do processo de informatização das atividades e dos 
documentos dos serviços extrajudiciais; 
CONSIDERA~DO que foram efetivados testes com a Central de Registro Eletrônico 
do Estado de Minas Gerais CRI-MG e que a mesma atende aos requisitos da lei 
11.977/2009 e provimento 47/2015 do CNJ Conselho Nacional de Justiça; 

RESOLVEM: 

Art. 1 º - Fica autorizada a adesão do Estado da Bahia à Central Eletrônica de Registro 
de Imóveis do Estado de Minas Gerais - CRI-MG, criada e mantida pelo Colégio 
Registrai Imobiliário de Minas Gerais CORI-MG para operacionalização do Sistema de 
Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, regulamentado pelo Provimento da 
Corregedoria Nacional de Justiça nº 47, de 19 de junho de 2015, no Estado da Bahia. 

Art. 2º - O Título VII, Código de Normas e Procedimentos de Serviços Notariais e de 
Registro do Tribunal de Justiça deste Estado, fica acrescido do Capítulo XVII, nos 
seguintes termos: 

"CAPÍTULO XVII 
DA CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO 

SEÇÃO! 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1429 - O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, regulamentado por 
meio do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 47, de 19 de junho de 2015, 
no Estado da Bahia, será operacionalizado com a utilização da Central Eletrônica de 
Registro de Imóveis do Estado de Minas Gerais - CRI-MG, criada em plataforma única 
e integrada obrigatoriamente por todos os Oficiais de Registro de Imóveis do Estado da 
Bahia, para o armazenamento, a concentração e a disponibilização de informações, bem 
como para efetivação das comunicações obrigatórias sobre os atos praticados nos 
serviços de registro de imóveis, além da prestação dos respectivos seIViços por meio 
eletrônico e de forma integrada. 
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§ 1 º - As informações fomecidas pelos Oficiais de Registro de Imóveis do Estado da 
Bahia - CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO, destinadas às 
consultas por usuários públicos e privados, para identificação de registros de bens e 
direitos; bem como, da serventia onde foram praticados; - serão reunidas em módulo 
denominado BANCO DE DADOS SIMPLIFICADO - BDS. 

§2º Para cada ato, será informado ao BDS: 

I - Código Nacional da Serventia - CNS, CNPJ, comarca, município e número ordinal 
do oficio de registro de imóveis onde tenha sido lavrado; 

rr - número da matrícula ou registro auxiliar; 

III - nome e CPF ou CNPJ da(s) pessoa(s) relacionada(s) na matricula ou no registro 
auxiliar; 

IV - link para visualização de imagem digitalizada da matricula ou registro. 

§3º Os dados referidos no parágrafo anterior serão remetidos ao BDS nos seguintes 
prazos, observado neste Provimento: 

T - até o primeiro dia útil subsequente à prática do ato, para aqueles lavrados a partir de 
01 de janeiro de 2017; 

II - até o dia 30 de junho de 2017, para todas as matrículas abertas e regístros auxiliares 
lavrados desde lº de janeiro de 2015; 

III - até o dia 31 de dezembro de 2017, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 º de janeiro de 201 O; 

IV - até o dia 30 de junho de 2018, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 º de janeiro de 2005; 

V - até o dia 31 de dezembro de 2018, para todas as matriculas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 º de janeiro de 2000; 

VI - até o dia 30 de junho de 2019, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 º de janeiro de 1995; 

VII - até o rua 31 de dezembro de 2019, para todas as matriculas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 º de janeiro de 1990; 

VIII - até o dia 30 de junho de 2020, para todas as matriculas abertas e registros 
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auxiliares lavrados desde 1 º de janeiro de 1985; 

IX - até o dia 31 de dezembro de 2020, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 º de janeiro de 1980; 

X - até o dia 30 de junho de 2021, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares 
lavrados desde 1 º de janeiro de 1976. 

§ 4º Os oficiais de registro de imóveis poderão remeter ao BDS informações relativas 
ao acervo completo de suas serventias, a fim de possibilitar a localização de atos 
praticados anteriormente a 1976, bem como poderão antecipar o cumprimento dos 
prazos previstos neste artigo. 

§5º Os oficiais de registro de imóveis manterão o BDS permanentemente atualizado, 
comunicando qualquer alteração nos registros informados, observados o mesmo prazo e 
forma previstos neste artigo. 

§6º Ao enviar as informações relativas ao BDS, os oficiais de registro de imóveis 
deverão emitir e arquivar em cartório, em meio tisico ou eletrônico, os respectivos 
recibos de transmissão de dados, os quais deverão ser apresentados à CGJ e à Direção 
do Foro sempre que solicitados. 

§7º A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTTLHADO e o SREI são 
regulamentados pelas normas contidas neste Título, com observância das diretrizes 
gerais estabelecidas pela legislação federal e pelo Conselho Nacional de Justiça- CNJ, 
destinando-se: 

I - ao intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os oficios de 
registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral; 

II - à recepção e ao envio de títulos em formato eletrônico; 

ITT - à expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico; 

IV - à formação, nos cartórios competentes, de repositórios registrais eletrônicos para o 
acolhimento de dados e o armazenamento de documentos eletrônicos; 

V - à facilitação do acesso aos oficias de registro de imóveis, via CENTRAL DE 
SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO, inclusive para fins de fiscalização 
pelo Poder Judiciário; 

§8º -Aos oficiais de registro de imóveis e seus prepostos, é vedado: 

I- recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais ou de 
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entrega; 

TT- postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites que não 
sejam os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados; 

III- prestar os serviços eletrônicos referidos neste Título, diretamente ou por terceiros, 
em concorrência com as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, ou fora delas. 

§9° A Central de Serviço Eletrônico Compartilhado funcionará por meio de aplicativo 
desenvolvido e operado pela Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de 
Minas Gerais, sob o domínio do Colégio Registrai Imobiliário do Estado de Minas 
Gerais - CORJ/MG, disponível na internet, em endereço eletrônico seguro, 
desenvolvido, cedido, mantido, operado e publicado gratuitamente. Será 
operacionalizado por meio de Termo de Cooperação Técnica, pelo CORl/BA e pelo 
CORI/MG. 

§10 A Central de Serviço Eletrônico Compartilhada deverá observar os padrões e 
requisitos de documentos, de conexão e de funcionamento da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil e da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico - e-Ping, bem como o resultado dos estudos para a especificação do 
modelo de sistema digital para implantação do SREI, divulgado pela Recomendação da 
Corregedoria Nacional de Justiça nº 14, de 2 de julho de 2014, além das 
Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes 
expedidas pelo Conselho Nacional de Arquivos - Conarq. 

§11 A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO será hospedada 
em ambiente eletrônico seguro, capaz de integrar todos os oficiais de registro de 
imóveis do Estado da Bahia e de se conectar com outras centrais eletrônicas de registro 
de imóveis existentes no país. 

§12 O Centro de Processamento de Dados - CPD, Data Center, onde serão 
armazenados os dados da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTrLHADO, atenderá aos requisitos de segurança eletrônica estabelecidos na 
legislação federal, com observância do disposto no § 4° deste artigo, e seu endereço 
deve ser comunicado e permanentemente atualizado junto a Corregedoria-Geral de 
Justiça e a Corregedoria das Comarcas do Interior. 

§ 13 A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO será interligada 
por convênio com a Central de Indisponibilidade de Bens-CNIB e com os demais 
sistemas similares de centrais de serviços eletrônicos compartilhados criados no país. 

§14 Em todas as operações da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO serão obrigatoriamente respeitados os direitos à privacidade, à 
proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e, se houver, dos 
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registros. 

§ 15 O endereço eletrônico da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO na internet será disponibilizado também em link próprio no portal 
eletrônico das Corregedorias do TJBA. 

§ 16 O acesso à CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO e a 
utilização de todas as funcionalidades nela contidas serão realizados pelos Oficiais de 
Registro de Imóveis, exclusivamente com uso de certificação digital que atenda aos 
requisitos da !CP-Brasil e da arquitetura e-Ping. 

§ 17 A consulta pública à CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTTLHADO poderá ser realizada com uso de certificação digital ou por meio 
de sistema que possibilite a identificação do usuário por login e senha, que serão 
fornecidos mediante cadastramento prévio, com indicação, inclusive, de número de 
documento de identidade oficial ou CPF. 

§ 18 A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO manterá 
registro de /og de todos os acessos ao sistema. 

Art. 1430 - A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO deverá 
compreender os seguintes módulos: 

I - Protocolo Eletrônico de Títulos; 

II - Certidão Eletrônica; 

III - Banco de Dados Simplificado; 

IV - Pesquisa Eletrônica de Bens e Direitos; 

V - Oficio Eletrônico; 

VI - Mandado Judicial Eletrônico; 

VII - Matrícula Online; 

VIII - Repositório Confiável de Documento Eletrônico; 

IX - Acompanhamento Registrai Online; 

X - Monitor Registrai; 

XI - Cadastro de Regularização Fundiária; 
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XII - Cadastro de Aquisição e arrendamento de Imóvel Rural por Estrangeiro; 

XIII - Informações Estatísticas; 

XIV - Correição Online; 

§ único - As especificações técnicas relativas à operacionalização dos módulos da 
CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO, inclusive aquelas 
referentes ao parâmetro de conexão WebService, ao detalhamento dos dados dos atos 
praticados, ao banco de dados e ao formato de arquivos eletrônicos, bem como os 
requisitos constantes dos módulos serão definidas por meio de Manual Técnico 
Operacional a ser elaborado pela entidade representativa dos Oficiais de Registro de 
Imóveis responsável pela operação e manutenção do sistema, com observância das 
normas previstas neste Código de Normas, e mantido permanentemente atualizado 
perante as Corregedorias-Gerais de Justiça. 

Art. 1431 - A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO será 
constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico que será alimentado pelos 
Oficiais de Registro de Imóveis com as informações dos indicadores pessoais 
relativos aos atos de sua competência. 

§ 1 º - A inclusão, alteração e exclusão de registros da Central serão feitos 
exclusivamente pelo próprio Oficial de Registro de Imóveis ou seus prepostos, 
obrigatoriamente identificados, em todos os acessos, por meio de certificado digital 
emitido conforme a Infraestrntura de Chaves Públicas Brasileira (!CP-Brasil). 

§ 2º -A partir da entrada em operação da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO, os Oficiais de Registro deverão realizar o lançamento das 
informações na medida em que forem praticados os atos, de forma diária, de acordo 
com os prazos instituídos neste ato normativo. 

§ 3° - Toda e qualquer solicitação feita por meio da CENTRAL DE SERVIÇO 
ELETRÔNICO COMPARTILHADO será enviada ao oficio de registro de imóveis 
competente, único responsável pelo respectivo processamento e atendimento. 

§ 4° - Os documentos eletrônicos apresentados aos oficias de registro de imóveis, ou 
por eles expedidos, serão assinados com uso de certificado digital, segundo os 
requisitos da ICP-Brasil, com observância da arquitetura e-Ping, conforme 
especificações contidas no Manual Técnico Operacional a que se refere o § único do 
art. 1430 deste Código. 

§ 5º - Os documentos que não forem originalmente eletrônicos serão microfilma.dos 
ou digitalizados por meio de processo de captura de imagem, observando-se o 
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disposto na legislação em vigor e as especificações contidas no Manual Técnico 
Operacional a que se refere o§ único do art. 1430 deste Código. 

§ 6° - Todos os documentos recebidos, gerados ou convertidos em meio eletrônico 
serão arquivados pela serventia de forma segura e eficiente que garanta sua 
preservação e integridade, inclusive com indexação que facilite a localização e 
conferência, dispensando-se a guarda dos originais em papel, salvo quando houver 
exigência legal ou nonnativa em sentido contrário. 

§ 7° - Os oficiais de registro de imóveis escriturarão e manterão, em segurança e sob 
seu exclusivo controle, os indicadores, documentos e dados eletrônicos, bem como os 
livros fisicos, segundo a Lei nº 6.015, de 1973, respondendo, indefinida e 
permanentemente, por sua guarda e conservação. 

Art. 1432 - O sistema deverá gerar relatório das cargas efetuadas pelos Oficiais do 
Registro de Imóveis para o fim de acompanhamento e fiscalização pela Corregedoria 
Geral da Justiça e pela Corregedoria das Comarcas do Interior ( correição online), 
quando solicitado. 

Art. 1433 - Os órgãos do Poder Judiciário Estadual, a Corregedoria-Geral da Justiça e 
a Corregedoria das Comarcas do Interior terão acesso livre, integral e gratuito às 
informações cadastradas. 

Art. 1434 - A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO 
poderá ser consultada por entes públicos, gratuitamente, mediante convênio, e por 
pessoas naturais ou jurídicas privadas, sujeitas ao pagamento respectivo nos termos 
da Tabela de Emolumentos e Custas vigente no Estado, ressalvadas as hipóteses de 
isenção ou imunidade previstas na legislação. 

Art. 1435 -A Entidade de Classe representativa dos Oficiais de Registro de Imóveis 
mantenedora do Sistema po.derá cobrar uma remuneração, a título de prestação de 
serviço, a ser paga pelo usuário requerente em decorrência da administração do 
sistema pelos serviços solicitados através da CENTRAL DE SERVIÇO 
ELETRÔNICO COMPARTILHADO, valor este que será pago pelo solicitante. 

§ 1 º O requisitante poderá solicitar a qualquer Oficial de Registro de Imóveis do 
Estado da Bahia, a materialização de certidão eletrônica expedida por outra serventia, 
que será disponibilizada em formato eletrônico à serventia solicitante e materializada 
por meio de certidão ao usuário em papel, observadas as custas e os emolumentos 
devidos a ambos serviços de registro. 

§ 2º A certidão lavrada (materializada) nos termos do parágrafo anterior terá a mesma 
validade e será revestida da mesma fé pública que a certidão eletrônica. 
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§ 3º A materialização da certidão nos termos do parágrafo quarto deste artigo será 
cobrada pelos Oficiais Registradores de Imóveis do Estado da Bahia de acordo com a 
Tabela de Custas e Emolumentos do Estado. 

§ 4º Os valores dos emolumentos correspondentes à pesquisa eletrônica e à 
visualização eletrônica da matrícula corresponderão aos valores de uma certidão 
negativa, acrescido das taxas da central. 

Art. 1436 - Os Magistrados e Chefes de Cartórios Judiciais deverão, por meio da 
CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO, além de pesquisar 
a existência de imóveis e registros, remeter as ordens "de penhora ao Oficio de 
Registro de Imóveis correspondente, que, por sua vez, adotará as providências 
necessárias para promover o ato de registro respectivo. 

§ 1 º Os Juízes deverão observar, antes de enviar os mandados para registro, se o 
mesmo cumpre os requisitos legais de qualificação do título, notadamente se o 
imóvel a ser penhorado encontra-se registrado em nome do executado. 

§ 2º Na hipótese de utilização da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO pelas unidades jurisdicionais da Justiça Estadual, não será 
necessário o envio de mandados de penhora em meio fisico. 

Art. 1437 -A partir da data de início de funcionamento do sistema, os Oficiais de 
Registro de Imóveis verificarão, obrigatoriamente, na abertura e no encerramento do 
expediente, se existe comunicação de penhora, para registro, ou pedido de pesquisa e 
certidão, respondendo com a maior celeridade possível. 

Art. 1438 - Realizar-se-á regular protocolo, observando-se a ordem de prioridade, 
para os efeitos legais. 

Art. 1439 - O registro ou o cancelamento da penhora e da indisponibilidade de bens 
somente se realizará após a devida qualificação do registro e dependerá de depósito 
prévio, mediante depósito bancário identificado, ressalvadas as hipóteses de 
determinação judicial de dispensa do depósito e de beneficiário de assistência 
judiciária gratuita, as quais deverão ser indicadas, em espaços próprios, no 
formulário eletrônico de solicitação. 

Art. 1440 - Fica autorizado, no âmbito específico da sistemática ora regulamentada, 
o cancelamento da prenotação caso não seja realizado, em sua vigência, o depósito 
bancário devido. 

Art. 1441 - Após a recepção da comunicação emitida pelo juízo competente, e 
confirmado o pagamento o registrador de imóveis deverá seguir o procedimento e os 
prazos para o devido registro ou averbação. 
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Art. 1442- Sem prejuízo desse acompanhamento direto, o registrador, em caso de 
qualificação negativa, com recusa do registro, comunicará o fato, mediante resposta 
no campo próprio, ao Juízo de origem, inserindo no sistema, para download, cópia 
da nota de devolução expedida. 

Art. 1443 - Se o registro da penhora for concretizado, o sistema contemplará 
comunicação neste sentido, pelo registrador. 

Art. 1444 -A permanente disponibilidade da ferramenta, assim como o controle, a 
gestão e o acompanhamento da regularidade da sua utilização são de 
responsabilidade dos Oficiais de Registro de Imóveis, representados por entidade de 
classe, mantenedores do sistema informatizado. 

Art. 1.445 - Eventuais dúvidas relacionadas ao funcionamento e à operação da 
CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO não dirimidas por 
este provimento deverão ser solucionadas através do manual operacional e 
sucessivamente pelas entidades de classe mantenedoras da ferramenta. 

Art.3º Os serviços eletrônicos compartilhados de que trata este provimento deverão 
estar implantados e disponíveis a serem prestados dentro do prazo máximo de 60 
(sessenta dias) . 

Art. 4° - O Capítulo "Das Disposições Finais e Transitórias" do Título VII do 
Código de Normas e Procedimentos Notariais e de Registro passará a figurar como 
Capítulo XVIII e seus respectivos artigos serão renumerados, mantida a redação 
atual, paraArt. 1446 a 1448. 

Art. 5° - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 

Secretaria da Corregedoria, 13 de junho de 2016. 

DES. OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE 
CORREGEDORA DAS COMARCAS DO INTERIOR 
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A Sua Excelência o Senhor
MÁRCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça
Conselho Nacional de Justiça
Brasília-DF

 
ASSUNTO: PP - 0000665-50.2017.2.00.0000

 
Senhor Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça,

 
 

De ordem, cumprimentando-o, sirvo-me do presente para complementar as informações prestadas por
meio do Ofício-CJ-CGJ/PI nº. 104/2017, inserido neste PP em 21 de março de 2017, em que foi solicitado dilação de
prazo para apresentar sugestão pertinente, que passo a expor. 

Do exame da minuta de estatuto apresentada pelo ONR, aponto, como merecedores de reflexão, os
seguintes tópicos: 

Primeiro, ao tempo em que se apresenta como pessoa jurídica sui generis, não se enquadrando, no seu
dizer, nos modelos elencados no art. 44 do CC, enumeração alegadamente aberta, a minuta faz referência a associados
(art. 15) e menciona a existência de entidades filiadas (art. 11), previsões que deixam transparecer uma aproximação
com a natureza associativa, o que indica a necessidade dos Oficiais de Registro de Imóveis associarem-se ao IRIB. 

Segundo, carece de esclarecimento o alcance e a intensidade da vinculação entre a ONR e as intituladas
unidades vinculadas, multicitadas na minuta (arts. 4º, 11, 22, 52). 

Terceiro, é necessário esclarecimento sobre as contribuições a cargo das entidades filiadas e das unidades
vinculadas, previstas como fontes de receita do ONR, especificamente no art. 11. 

Quarto, é importante a previsão de um fluxo contínuo de informações a serem prestadas pelo ONR ao
CNJ, bem como às Corregedorias Estaduais, e, bem assim, de um compartilhamento de sistema e de cadastros,
especialmente a manutenção do Banco de Dados hospedado nos servidores dos Tribunais de Justiça dos Estados. 

Na ocasião, são essas as informações oportunas, ao tempo que coloco esta CGJ/PI à disposição de Vossa
Excelência, apresentando protestos de elevada consideração e apreço.

 

 
JULIO CESAR MENEZES GARCEZ

Juiz Auxiliar da Corregedoria da Justiça do Piauí

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR
Pça Des. Edgard Nogueira, s/n, Centro Cívico, CEP. 64.000-830, Teresina-PI
E-mail: cgj@tjpi.jus.br - Fone: (86) 3221-6755

Ofício – CJ – CGJ/PI nº 107/2017 Teresina, 24 de março de 2017.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAU( 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
GABINETE DO CORREGEDOR 
Pça Des. Edgard Nogueira. s/n. Centro Cívico, CEP 64.000-830, Teresina-PI 
E-mail: CQJ@tJp1 JUS br - Fone: (86) 3221 -6755 

Ofício - CJ - CGJ/PI nº 107/2017 Teresina, 24 de março de 2017. 

A Sua Excelência o Senhor 
MÁRCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça 
Conselho Nacional de Justiça 
Brasília-DF 

ASSUNTO: PP • 0000665-50.2017.2. .0000 

Senhor Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 

De ordem, cumprimentando-o, sirvo-me do presente para 
complementar as informaçoes prestadas por meio do Ofício-CJ-CGJ/PI nº. 
104/2017, inserido neste PP em 21 de março de 2017, em que foi solicitado 
dilação de prazo para apresentar sugestão pertinente, que passo a expor. 

Do exame da minuta de estatuto apresentada pelo ONR, aponto, 
como merecedores de reflexão, os seguintes tópicos: 

Primeiro, ao tempo em que se apresenta como pessoa jurídica sui 
generis, não se enquadrando, no seu dizer, nos modelos elencados no art. 44 
do CC, enumeração alegadamente aberta, a minuta faz referência a 
associados (art. 15) e menciona a existência de entidades filiadas (art. 11 ), 
previsões que deixam transparecer uma aproximação com a natureza 
associativa, o que indica a necessidade dos Oficiais de Registro de Imóveis 
associarem-se ao IRIB. 

Segundo, carece de esclarecimento o alcance e a intensidade da 
vinculação entre a ONR e as intituladas unidades vinculadas, multicitadas na 
minuta (arts. 4°, 11 , 22, 52) . 

Terceiro, é necessário esclarecimento sobre as contribuições a cargo 
das entidades filiadas e das unidades vinculadas, previstas como fontes de 
receita do ONR, especificamente no art. 11 . 

Quarto, é importante a previsão de um fluxo contínuo de 
informações a serem prestadas pelo ONR ao CNJ, bem como às 
Corregedorias Estaduais, e, bem assim, de um compartilhamento de sistema e 
de cadastros, especialmente a manutenção do Banco de Dados hospedado 
nos servidores dos Tribunais de Justiça dos Estados. 

---
--------- -= 
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Na ocasião, são essas as informações oportunas, ao tempo que co
loco esta CGJ/PI à disposição de Vossa Excelência, apresentando protestos de 
elevada consideração e apreço. 

~ ~ 2>--
JULIO CESAR MENEZES GARCEZ -

Juiz Auxiliar da Corregedoria da Justiça do Piauí 



 

De ordem do Excelentíssimo Juiz Corregedor Auxiliar, Dr José Undário, encaminho Decisão
proferida no Pjus 000380/2017.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Rua Sérgio Severo, 2037, Lagoa Nov~ Natal - CEP: 59063-380 
Telefone: (84) 3215-4531 - Fax: 3231-8622 

Site: www.corrcgedoria.tjm.jus.br - E-mail: corregedoria@tjrn.jus.br 

Processo (~jus) 000380/2017 - PP CNJ 0000665-50.2017.2.00.0000 
Interessado: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) - Presidente Sérgio 
Jacomino 
Requerente: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 
Assunto: Solicita manifestação acerca de minuta de Estatuto de Operador Nacional do 
Registro de Imóveis Eletrônico - ONR - para os fins do art. 54 e seguintes da Medida 
Provisória nº. 759/2016. 

DECISÃO 

A Corregedoria Nacional de Justiça determinou às Corregedorias Gerais dos 

Tribunais Estaduais e do Distrito Federal que, em 30 (trinta) dias, apresentassem àquele 

Órgão manifestação acerca de minuta de Estatuto de Operador Nacional do Registro de 

Imóveis Eletrônico - ONR - para os fins do art. 54 e seguintes da Medida Provisória nº. 

759/2016. 

Instada a se manifestar sobre a matéria, a ANOREG-RN respondeu por meio 

do Ofício nº. 018/2017, de 20/03/2017, tl. 78 destes.autos. 

É o que importa relatar. DECIDO. 

A Medida Provisória nº. 759/2016, que dispõe sobre a regularização fundiária 

rural e urbana e dá outras providências, traz em seu art. 54 o seguinte texto: 

Art. 54. O procedimento administrativo e os atos de registro 
decorrentes da Reurb serão feitos preferencialmente por meio 
eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei nº 11. 977. de 2009. 
§ 1° O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI será 
implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador 
Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. 
§ 2° O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos. 
§ 3° Fica o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB 
autorizado a constituir o ONR e elaborar o seu estatuto, no 
prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação 
desta Medida Provisória, e submeter à aprovação por meio de 

~ 
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ato da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de 
Justiça. 
§ 4° Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 
Nacional de Justiça exercer a função de agente regulador do ONR e 
zelar pelo cumprimento de seu estatuto. 
§ 5° As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estado~ e 
do Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 
§ 6° Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao 
Poder Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público 
e aos entes públicos previstos nos regimentos de custas e 
emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgão<; 
encarregados de investigações criminais, fiscalização tribur:íria e 
recuperação de ativos. 
§ 7° Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 
Nacional de Justiça disporá sobre outras atribuições a serem 
exercidas pelo ONR. 

A despeito de a referida Medida Provisória não ter sido convertida em Lei, esta 

Corregedoria entende que os comandos normativos ali contidos têm força de lei, nos termos 

do art. 62 da Constituição Federal, e, por essa razão, não vê qualquer óbice a ser atribuídn ao 

Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB, associação de natureza privach,, a 

constituição do ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - e a 

elaboração do seu estatuto, até porque caberá à Corregedoria Nacional de Justiça a função de 

agente regulador do ONR e zelar pelo seu estatuto. 

Quanto à minuta de Os. 22/48, esta CGJ opina pela sua aprovação, sugerindo. 

tão somente, que a Corregedoria Nacional de Justiça analise a proposição feita pela 

ANOREG/RN quanto à responsabilidade dos custos de implantação e alimentação dos dados. 

conforme se vê no Ofício nº. 018/2017, cuja cópia segue anexa a esta Decisão. 

À Seção de Desenvolvimento, Avaliação e Apuração Disciplinar para 

encaminhamento desta Decisão à Corregedoria Nacional de Justiça e, em seguida. 

arquivamento. 

Cumpra-se. 

Natal (RN), 21 d março de 2017 . 

..) 
José Undá o Andrade 
Juiz Correg or Auxiliar 
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Oflcionº 018/2017 Pamamirim/RN, 20 de março de 2017. 

A Excelentlssima Juíza Corregedora 

Ora. Fátima Maria Costa Soares de Lima 

Ref: Processo 38012017 

Senhora Jui1.o Corregedora, 

Cumprimentando-o, em resposta ao Despacho/Oficio nº 25612017-

CGJ/RN, referente ao Pedido de Providências - CNJ nº 000066S-S0.2017.2.00.000, a 

ANOREG/RN, presta as seguintes infonnações: 

Trata-se de Pedido de Providências fonnulado pelo Instituto de 

Registro Imobiliário do Brasil - IRIB, através de seu presidente Sergio Jacomino perante o 

Conselho Nacional de Justiço, no qual submete para aprovação a minuta do Estatuto do 

Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, elaborado nos tennos do art 

54 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 7S9/2016, que tratam da implementação e 

operação do Sistema de Registro de Imóveis Elettônico (SREI). 

Confonne disposto no ~- 4° do Estatuto acima referido, o IRIB 

gerenciará o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos - SREI, no país. 

Considerando que o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - lR1B 

detém toda a estrutura logistica e operacional para o funcionamento do serviço cm questão, a 

ANOREG-RN concorda com os tennos da minuta do Estatuto do Operador Nacional do 

Registro de Imóveis F.letrônico - ONR, elaborado pelo referido Instituto. 

Por último esta ANOREGIRN niio ver óbice a minuta do estatuto 

apresentado pelo IRIB, só retrucando que os custos sejam suportados pelo próprio IRIB, 

ficando a alimentação do sistema pelos Registradores de Imóveis, com acessibilidade pelo 

ONR. 
Por oportuno, reitero pro s o.4e._estima e consideração. 

/, / '"\. 

Carlos ·antas 

Diretor do 

Rua Altlno Vicente do PoiVII n" 231, BaJno Monte Cutelo Panuunlrln,/RN 

Tel1 (O-S.,)31n•ll10 . 

8lte:WWW .&hUftgm.org.b_lo E•mallt llllureg@anoregm,ors,br 

21/03/2017 09::n 



 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça:

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e de ordem da Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul,

Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, solicito o recebimento da documentação anexa, que representa a manifestação

desta Corregedoria-Geral em face do despacho de ID 233289.

 

Respeitosamente, 

 

André Pinto Lara de Carvalho,

 
Secretário da Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul

Num. 2139642 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ANDRE PINTO LARA DE CARVALHO - 21/03/2017 16:06:58
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17032116065780100000002067915
Número do documento: 17032116065780100000002067915



 

Num. 2139645 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ANDRE PINTO LARA DE CARVALHO - 21/03/2017 16:06:58
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17032116065811400000002067918
Número do documento: 17032116065811400000002067918

• 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EXPEDIENTE n• 0010-17/000240-0 

Vistos. 

Inicialmente, foi instaurado o Pedido de Providências n.º 0000665-

50.2017.2.00.0000 no Conselho Nacional de Justiça a partir de petição do 

Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB, no qual solicitada análise de 

minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico -

ONR, para os findos artigo 54 e seguintes da Medida Provisória n.0 759/2016. 

Naqueles autos, o Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 

Dr. Márcio Evangelista Ferreira da Silva, oficiou a todas as Corregedorias 

solicitando manifestação acerca do pedido inicial. 

Por força do oficiamento suprareferido, foi autuado o presente 

expediente administrativo. 

Dirigidos os autos do expediente ao SEACOR-E, sobreveio parecer 

(fls. 58-59). 

Em manifestação, às fls. 60-62, o E. Juiz-Corregedor Dr. Alexandre 

Tregnago Panichi, exarou parecer ponderando sobre a necessidade de alteração 

do artigo 6º da proposta de Estatuto da ONR, nos seguintes termos: 

[. .. ] 
Trata-se de expediente instaurado a partir de solicitação do CNJ. 

Conforme despacho da ff. 35v., em razão de pedido de providências formulado 

pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - !RJB, o juiz auxiliar da 

Corregedoria Nacional de Justiça, Mareio Evangelista Ferreira da Silve, solicitou 

manifestação das Corregedorias-Gerais da Justiça acerca do plelro. Trata-se de 

minut8 do Estatuto do Opemdor Nacional do Regísfro de Imóveis Eletrônico -

/7 ,__,. 
~;:...-v/ I 

// 
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a ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

~ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ONR, para fins do disposto no art. 54 e seguintes da Medida Provisória nº 
75912016. 

Minuta do Estatuto juntada às tis. 15126. 

Ouviu-se o Colégio Registrai do Rio Grande do Sul (fl. 55/v.), o qual 
acostou, também, manifestação do Instituto de Registros de Titulas e 
Dooumentos e Pessoas Jurídicas do Rio Grande do Sul (fl. 57/v.). 

Parecer do Sewiço Auxiliar de Correiçtío Extrajudicial às ffs. 58/59. 

É o relatório. 

No tocante ao sistema a ser desenvolvido (sistema de registro de imóveis 
eletrônicos - SREI), tem-se que é salutar e acarreta a unificação de cadastros 
possibilitando ao Poder Judiciário, nos processos submetidos a processo e 
julgamento, acessar de forma fácil e centralizada, dados de bens imóveis 
reg;strados em nome das partes. 

A consufta objeto dos autos é acerca do operador de tal sistema (ONR), 
conforme previsto na Medida Provisória nº 759, publicada em 23/1212016, ainda 
nao convertida em Lei. Prevê tal MP: 

CAPITULO VII 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÓNICO 

Art. 54. O procedimento adm;n;strativo e os aros de registro decorrentes da 
Reurb serão feitos preferencialmente por meio eletrônico, na to,ma dos arts. 37 
a 41 da Lei nº 11.977, de 2009. 

§ 1º O Sistema de Registro de fmóveis Eletrônico - SREI será 
impfementado e operado, em âmbito nacional, pefo Operador Nacional do 
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. 

§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos. 

§ 3° Fica o instituto de Registro de !móveis do Brasil - fRIB autorizado a 
constituir o ONR e elaborar o seu estatuto, no prazo de cento e oitenta dias, 
contado da data de publicação desta Medida Provisória, e submeter à 
aprovação por meio de ato da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de 

Justiça. / 7 
// .... ~ , , ?V) 

/ 
2 
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l ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

~ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

§ 4° Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça exercer a função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento 

de seu estatuto. 

§ 5º As unidades do serviço de registro de imôveis dos Estados e do 

Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 

§ 6° Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder 

Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério Prlblico e aos entes 

públicos previstos nos regimentos de custas e emolumentos dos Estados e do 

Distrito Federal, e aos órgãos encarregadas de invesUgações criminais, 

fiscalização tributária e recuperação de atWos. 

§ 7° Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça disporá sobre outras atribuições a serem exercidas pelo ONR. 

Dessarte, de acordo com o previsto em tal MP, ficou o IRIB autorizado e 

constituir o ONR e elaborar seu estatuto, que deve ser submetido à aprovação 

da Corregedoria do CNJ. 

Quanto à minuta de Estatuto apresentada, imporia sejam remetidas à 

Corregedoria do CNJ as ponderações feitas pelo Colégio Registra/IRS e 

IRTDPJ/RS, às tis. 55 e verso e 57 e verso, para a devida análise e apreciaçáo. 

No que toca ao art. S° do Estatuto (ff. 17 deste expediente), consta que o 

ONR poderá administrar fundo destinado à compensação total ou parcial. dos 

atos registrais relac;onados com a regularização fundiária, previsto no art. 59 da 

MP, ou ou/ros fundos que vierem a ser criados para ressarcimentos de atos 

gratuifo e complementação das seNentias de registro de imóveis. 

Cumpre lembrar o disposto na Lei nº 10.169/2000: 

Arl. Bo Os Estados e o Distrito Federal, no ~mbito de sua competência, 

respeitado o prazo estabelecido oo art. 9o desta Lei, estabelecerão forma de 

compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos, 

por eles praticados, conforme estabelecido em lei federal. 

Parágrafo único. O disposto no caput não poderá gerar ônus para o Podar 

Público. 

(grifei) 

No âmbito deste Estado do Rio Grande do Sul, a questão foi disciplinada 

por intermédio da Lei Estadual nº 12.69212006. Cumpre registrar que a redação 

original de tal norma é a seguinte.· 

3 

(ff 

~ 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

~ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Art. 14 - A receita do Fundo Notarial e Registra! terá os seguintes 

propósitos, que procurarão ser atendidos na forma e na medida do que dispuser 

seu Regulamento: 

f - transferir ao Poder Judiciário recursos destinados a ressarcir as 

despesas de fiscalização dos atos notariais e de registro e a prover outros 

serviços, a critério de sua administração; 

f! - compensar os serviços notariais e de registro pelos atos gratuitos 

praticados por imposição legaf,-

fll - assegurar renda mínima à manutenção dos serviços notariais e de 

registro deficitários; 

!V - prover a manutençao dos serviços prestados pelo próprio Fundo; e 

V - prover a manutenção dos serviços prestados pefos Colégios Notarial e 

Registrai. 

Art. 15 - O Fundo serâ dirigido por um Conselho Gestor, composto pelos 

seguintes titulares: 

I - o Corregedor-Geral da Justiça, que o presidirá com voto de qualtdade; 

li - um Desembargador, escolhido pela Administração do Tribunal de 

Justiça; 

Ili - o Juiz de Direito Diretor do Foro da Capital; 

IV - um representante do Colégio Notarial do Brasf7 - Seção do Rio Grande 

do Suf; e ~ 

V - um representante do Colégio Registrai do Rio Grande do Sul 

Art. 18 - Os limites máximos de comprometlmento do Fundo, em relação a 

cada um de seus desfinatários, serão os seguintes: 

J - até 50% (cinqüenta por cento) para os destinafários das despesas 

previstas no inciso I do art. 14 desta Lei; 

J/ - até 25% (vinte e cinco por cento) para os destinatários das despesas 

previstas no inciso lf do art. 14 desta Lei; 

J/f - até 25% (vinte e cinco por cento) para atender aos demais 

destinatários das despesas previstas no art. 14 desta Lei. 

§ 1 º - O repasse dos valores do Fundo aos seus beneficiários será 

realizado no mês seguinte ao da arrecadação das contribuições, respeitada a 

regra do art. 17, para as arrecadações iniciais 
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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

~ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

§ 2~ - Havendo recursos disponíveis, o Fundo poderá apoiar iniciativas 

cienJíficas e cufturals propostas pefas entidades que participam do Conselho 

Gestor, a critério deste e de acordo com o que dispuser o Regulamento. 

Toda via, em razão de tais disposições, foi aforada pelo Ministério Públfco 

AÇÃO DIRETA DE fNCONSTJTUC!ONALIDADE (nº 70018961219), a qual foi 

julgada pelo Ôrgtio Especial do Tribunal de Justiça, com a seguinte ementa: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

QUE DISPÕE SOBRE OS EMOLUMENTOS DOS 

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, CRIA O 

SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO NOTARIAL E 

REGISTRAL, INSTITUI D FUNDO NOTARIAL E 

REGISTRAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 1) É 

DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA O 

JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTJTUCIONALIDADE EM FACE DA CARTA 

ESTADUAL (ARTIGOS 19 E 140, § 1°, li), E, NÃO EM 

SI, COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE NÃO SE 

TEM COMO CAUSA DE PEDIR EXPLICITA A 

DISCREPÃNCIA DO ATO, CONSIDERADA A LEI 

MAIOR REPUBLICANA. 2) O SELO DIGITAL É 

MODALIDADE DE TAXA, CRIADA, COM BASE NO 

PODER DE POLICIA, E TEM POR FINALIDADE 

CUSTEAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE DOS 

ATOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE 

REGISTRO, QUE ENCONTRA RESPALDO NA 

REGRA DO ART. 140, § 1°, li, DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL NADA OBSTA QUE PARTE DO 

PRODUTO DE SUA ARRECADAÇÃO SEJA 

DESTINADO PARA ASSEGURAR RENDA MINIMA À 

MANUTENÇÃO E CUSTEIO DOS SERVIÇOS 

NOTARIAIS E DE REGISTRO DEFICITÁRIOS, BEM 

COMO PARA COMPENSAR OS SERVIÇOS 

NOTARIAIS E DE REGISTRO PELOS ATOS 

7 ,, C.:l-~ 
// _______ t_.,,,) ' 5 

/7'/ 
✓/ 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GRATUITOS PRATICADOS POR IMPOSIÇÃO 

LEGAL. A ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO 

ENCERRA FUNÇÃO ESTATAL ESSENCIAL, 

DOTADA DE FÉ PÚBLICA, PELA QUAL RESPONDE, 

AINDA QUE SUBSJDJARIAMENTE, O ESTADO, 

INTERESSANDO, ASSIM, O BOM ANDAMENTO 

DOS SERVIÇOS PRESTADOS 3) SENDO O FUNDO 

GESTOR DE FEIÇÃO PÚBLICA, É 

INCONSTITUCIONAL A INCLUSÃO NELE DE 

ENTIDADES PRIVADAS, LIGADAS A 

ASSOCIAÇÕES DA CLASSE DE NOTAR/OS E 

REGISTRADORES. É TAMBÉM 

INCONSTITUCIONAL QUE PARCELA DO PRODUTO 

DA ARRECADAÇÃO DO FUNDO SEJA DESTINADA 

A PARTICULARES. NÃO HÁ TRIBUTO PRIVADO E 

SÓ PARA A ATIVIDADE ESTATAL SE TRIBUTA. 

AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA 

DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO 

INCISO V, DO ART. 14, DOS INCISOS IV E V, DO 

ART. 15 E DO PARÁGRAFO 2º. DO ART. 18, TODOS 

DA LEI Nº 12.692/2006, EM FACE DO DISPOSTO 

NOS ARTIGOS 19 E 140, § 1º, li, DA 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 

Dessarte, diante do julgamento de parcial procedência da ADIN referida, 

foi expressamente reconhecida como mconstitucionaf a possibilidade de 

entidades privadas gerirem verba de feiç{fo pública, bem como de que o produto 

da arrecadação do fundo seja destinado a particulares. 

Assim sendo, da forma como redigido o art. 6º do Estatuto do ONR, não 

pode ser aceito, já que aca"eta indevida gerência de verbas públicas por 

particulares_ 

Ademais, deve ser resguardado o devido respeito à autonomia dos estes 

federados, não havendo ingerência a desrespeitar e Constituição Estadual e 

legislação estadual, que expressamente disciplina a matéria e a forma pala qual 
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• 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

será gerido o fundo para compensação de atos gratuitos a renda mínima, 

observando a decisão Jur/sdícional acima transcrita. 

f .. / 

Com efeito, a minuta tem por finalidade promover a 

operacionalização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, sob o 

acompanhamento da Corregedoria Nacional da Justiça. Sendo assim, denota-se 

possível a implementação do Operador Nacional de Registro Eletrônico, afim de 

promova a interconexão entre os Registradores de Imóveis. No entanto, assiste 

razão ao Juiz-Corregedor parecerista no que diz com o artigo 6° do Estatuto do 

ONR, pois não deve ser admitida indevida administração de verbas públicas por 

particulares, bem como tendo em vista que representa ofensa à autonomia dos 

entes federados. 

Diante de todo o exposto, acolho o parecer retro do E. Juiz. 

Corregedor Dr. Alexandre Tregnago Panichi, e determino sejam encaminhadas as 

informações à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, com cópias do 

parecer e das ponderações feitas pelo Colégio Registral/RS e IRTDPJ/RS (fls. 55-

57v). 

Após, o expediente deve aguardar em balcão até nova 

manifestação do CNJ. 

Diligências pertinentes. 

Porto Alegre, 21 de março de 2017. 

--· _/; 
,i~,~-7 rl\_/f2f"k~;_ \(, 

DES'. \RIS HELENA MEDE\RO✓~OGUEIRA e . 
e 

CORREGEDORA-GERAL Df\~YST\ÇA 

7 
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1 ESTADO DO Ris:' GR .. ,;nL... :: [; su._ 
PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL OE JUSTIÇ,'. 

~ 

EXPEDIENTE n' 0010-17/000240-C 

ASSUNTO: Providência C~": r,·' ')0006655020172000000 - PJE - Processo 

Judicial Eletrô"•G.:: . A.pmv·.:ição - Estatuto - Operador Nacional do 

Registro de :,r,ó\'~i; Eiet:,':inico - ONR - Art 55 ss - Medida 

Provisória nº 7f.9!2'J ! 8. 

0000665-50.2017.2.00.0000 

ORIGEM: CNJ 

PARECER N' 980 / 2017 

SENHORA CORREGEDORA-GERAL 

Trata-se de cxp::-:,1; ':':-Jtf:- instaurado a partir de solicitação do CNJ. 

Conforme despacho da fl 35v., e1 1 razão de pedido de providências formulado 

pelo Instituto de Registro lmo0i•i~rio do Brasil - IRIB, o juiz auxiliar da 

Corregedoria Nacional de Jus,i.;;.::, ,::x:::: Evangelista Ferreira da Silva, solicitou 

manifestação das Corregedorias• C,erais da Justiça acerca do pleito. Trata-se de 

minuta do Estatuto do Oper:;idc: ~lgcio:,ai do Registro de Imóveis Eletrônico -

ONR, para fins do disposto no ;1\. ~,; é seguintes da Medida Provisória nº 

75912016. 

Minuta do Est:i.tLito junt8::ia às fls 15/26. 

Ouviu-se o Col""'.,.lic, R.eg:.,;tral do Rio Grande do Sul (fl. 55/v.), o 

qual acostou, também, manifestn,.:i_:.o ri'.) Instituto de Registros de Títulos e 

Documentos e Pessoas Juríciic;;~ ..--i, • '.tio S;-c1nde do Sul (fl. 57/v.). 

Parecer do Servi~~º Auxiliar de Correição Extrajudicial às fls. 

58159. 

Ê o relatório. 

No tocantes•. ,-ú.tc. .~~::. .:1 ser desenvolvido (sistema de registro de 

imóveis eletrônicos - SREI) tFJr.,-i .::: qu;:, é salutar e acarreta a unificação de 

cadastros possibilitando ao Pc,O.:•r .Judidáric, nos processos submetidos a 

processo e julgamento, acess~u rle fOí''78 fãcil e 

imóveis registrados em nome di:. . .::. r,:~r+es 

centralizada, daaos de 

( 
~ 

bens 

1 
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ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL 
PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇ.~. 

A consulta objeto dos autos é acerca do operador de tal sistema 
(ONR), conforme previsto na ív'iedlce. pr'.)vi::>6ria nº 759, publicada em 23/12/2016, 
ainda não convertida em Lei. P.-evê ta: MP. 

DO SISTEMA DE RB;:STRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO 

Art.. 54 O procedimenlo admifli::ttt:"," ~ ~ .,;s atos de registro decorrentes da Reurb serão 
feitos preferencialmente por meio s:,,.,rcn:"',, r.::; r,Hma dos arts. 37 a 41 da Le; n9 11.977 de 
2009. 

§ 1~ O Sistema de Registro de !inóvGIS êfetrônico - SREI será implementado e operado, em 
âmbito nacional, pelo Operacfor Naôonal do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. 

§ 2E O ONR será organizado oomo pe~ooa jur!diea de direito privado, sem fins lucrativos. 

§ 3P Fica o instituto de Registro de ,"mówis do Brasil - IRIB autorizado a constituir o ONR e 
elaborar o seu estatuto, no prazo de centó R oitenta dias, contado da data de publicaçáo deste 
Medida Provisória, e submeter à aorovação pnr meio de ato da Corregedoria Nacional do 
conselhO Nacional de Justiça. 

§ ~ Caberá â Corregedoria Nadam! de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer a 
função de agente regulador do ONR e zelar j]e1o cumprimento de seu estatuto, 

§ @ As unidades do serviço C:e mç .'s'ro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal 
integram o SREI e ficam vinculadas ao OI'.','-. 

§ ~ Os scNiços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder JudJciório, ao 
Poder Executivo federal, ao Mimstér11J Púb.'i::o e aos entes plÍblicos previstos nos regimentos de 
custas e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de 
investigações criminais, fiscalizaçáo tributána e rocuperação de ativos. 

§ 7º Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça disporá 
sobre outras atribuições a sarem exemidas pelo ONR. 

Dessarte, de aco~d J con1 o previsto em tal MP, ficou o IRIB 
autorizado a constituir o ONR e elaborar seu estatuto, que deve ser submetido à 
aprovação da Corregedoria do CNJ. 

Quanto à minuta de Estatuto apresentada, importa sejam 
remetidas à Corregedoria do CNJ as ponderações feitas pelo Colégio 
Registral/RS e IRTDPJ/RS, âs fls. 55 e verso e 57 e verso, para a devida análise 
e apreciação. 

2 
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No que toc..=i ao a11. 6° do Estatuto (fl. 17 deste expediente), 

consta que o ONR poderá admi,;is~:ar fundo destinado à compensação total ou 

parcial, dos atos registrais relacione.dos com a regularização fundiária, previsto no 

art. 59 da MP, ou outros fundos que vierem a ser criados para ressarcimentos de 

atos gratuito e complementaçêo da'• serventias de registro de imóveis. 

Cumpre lembrnr o ~Jisposi:J na Lei nº 10.169/2000 

Art. 80 Os Estados e o Disrrito Fe.-i"J,ai nu jmbito ele sua competência, respeitado o prazo 
estabelecido no arl. 9o desta leJ; 1estab2,=-,;erão Forma da compensação aos registradores civis 
das pessoas nafurais pelos atos graluitcJs, por eles praticados, conforme estabe/ec;do em lei 
federal. 

Parágrafo {mico. O disposto no cap11; n.11o puderá gerar ônus para o Poder Público. 

(grifei) 

No âmbito deste :~c:itado do Rio Grande do Sul, a questao foi 

disciplinada por intermédio da Lei Fstadual nº 12_692/2006. Cumpre registrar que 

a redação original de tal norina é a seguinte: 

Arl_ 14 - A receita de Fundo f\,r;far!::i1 ~ ';eg'-;:. a,' teré os seguintes propósitos, que procurarão 
ser atendidos na forma e na medide Jc q;.,\ d.'ap: .. :: .. 0 seu Regulamento: 

f - transferir ao Poder Judióér.'J F?'::c! ~os destinados a ressarcir as despesas de fiscalização 
dos atos nolariais e de registro e a ;:::-0•1c, L11irr.s s2r-.riços a critério de sua adm;nistraçtio; 

li - compensar os serviços 1mt:::1:, 1c; o ds registro pelos atos gratuitos praticados por 
imposição lega/; 

li/ - assegurar renda m(nima f: ,:-:,--. i; ~ -7;.,, u0::- serviços notariais e de registro deficitários: 

IV - prover a manutenção dos se,viçc:s prestados pelo próprio Fundo; e 

V - provera manutenção do~ se1·.,..;,1s ;,1c;,l,J1los pelos Colégios Notarial e Registrai. 

Art. 15 - O Fundo será dirigido µor ur , C0nsc,J/1n Gestor. composto pelos segrJintes titulares: 

1- o Corregedor-Gera/ da J1.:sriça. ';'.1: e, or;._-11,rá com voto de qualidade; 

/1- um Desembargador, escolhido f'"''ª Adminisfração do Tribunal de Justiça; 

Ili - o Juiz de Direitc Diretor do For,:, (la Cap'!al, 

IV - um representante do Coiégio ,·v11,c't•<1I Q,, Ora.si/ - Seção do Rio Grandly<fco~Sâu1'('---___ 
// 

(o 1 

CJ 



Num. 2139645 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: ANDRE PINTO LARA DE CARVALHO - 21/03/2017 16:06:58
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17032116065811400000002067918
Número do documento: 17032116065811400000002067918

• 

ESTADO DO RI'? GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

. 

~ 
V - um representante do Colégio Reg1:c 'fo, do Rio Grande do Sul. 

Art. 18 - Os limites máximos de compn ,r,ietimento do Fundo, em relação a cada um de 

seus destinatários, serão os seguintes.· 

J - até 50% (cinqüenta por cento) par?-~:; destinatários das despesas previstas no inciso f do art. 14 desta Lei; 

li - a/é 25% (vínte e cinco per -:::ento) ,'jar& cs destinatários das despssas previstas no inciso li do ar/_ 14 desta Lei; 

Ili - até 25% (vinte e cinco por cento) para atender aos demais destinatários das despesas 
previstas no art. 14 desta Lei. 

§ 1• - O repasse dos valor8:· :;J,, i,1.·xt0 aos seus beneficiários será realizado no mês 
seguinte ao da arrecadação das conmbuiçc~ s, ·espeftada a regra do art. 17, para as arrecadações 
iniciais. 

§ 2º - Havendo recursos disponi'1eis, r ;;:.,mdo poderá apoiar iniciativas científicas e culturais 
propostas pelas eotidades que partirfpdm d1 Conselho Gestor, a critério deste e de acordo com o 
que dispuser o Regu/amenio 

Todavia, em 1·azãu e s ~ais disposições, foi aforada pelo Ministério 
Público AÇÃO DIRETA DE :\·JC~'- ':', 1 ~-:JCIONALIDADE (nº 70018961219), a 
qual foi julgada pelo Órgãn ~:-;pt-a...: '3i C:1 Tribunal de Justiça, com a seguinte 
ementa: 

AÇ.4'.:-~ ,t:;:,';'::"1:•l DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUE 
DISl--'OE 3 J~RE OS EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS 
Nll,';..r?fA:5· ~ DE REGISTRO, CRIA O SELO DIGITAL DE 
Fli='::;A•.lú'.' 'Ãv NOTARIAL E REG/STRAL, INSTITUI O FUNDO 
NO; r..:;;A!.. , ' if.EGISTRAL E DÂ OUTRAS PROV/DÉNCIAS. 
1) t: OA 1 ;~MPETÊNC!A DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA O 
JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTiT"K:lmlALIDADE EM FACE DA CARTA ESTADUAL 
(AR ···,m'- i ::1 E ~40, § 1", IJ), E, NÃO EM SI, COM A 
CC'l'•~Ti"T;,_·;-;:;::c :::-cDERAL, SE NÃO SE TEM COMO CAUSA 
DE PEPI/'' E:.XPLiCITA A DISCREPÂNCIA DO ATO, 
CONS;t,;:;~. 1;::A P. LEI MAIOR REPUBLICANA. 
2) :;-. ;sE:.•J ,_;,e,1,;,L É MODALIDADE DE TAXA, CRIADA, COM 
BASE' NO PODER DE POLiCIA, E TEM POR FINALIDADE 
CI 15i"f2A;..._ AS ATIVIDADES DE CONTROLE DOS ATOS DOS 
SERVIÇOS NOTARIAIS E OE REGISTRO, QUE ENCONTRA 
RESPALPC NA REGRA DO ART. 140, § 1°, li, DA 
COl'JSTITU!,::.$.0 ESTADUAL. NADA OBSTA QUE PARTE DO 
PRODIJTO Ó!= '9UA ARRECADAÇÃO SEJA DESTINADO PARA 
ASSt=GUl;l"'.R RENDA MÍNIMA A MANUTENÇÃO E CUSTEIO oc; SER'.'i7'0S i\lOTARIAIS E DE REGISTR - 10S, 
e:a:.-~• COM( )'ARA COMPENSAR OS SERVI O SE 

4 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DE REGISTRO PELOS ATOS GRATUITOS PRATICADOS POR 
IMPOSIÇÃO LEGAL. A ATIVIDADE NOTARIAL E DE 
REGISTRO E~CEl3-RA FUNÇÃO ESTATAL ESSENCIAL, 
DOTADA DE FE PUBLICA, PELA QUAL RESPONDE, AINDA 
QUE SU13SIDIAR\AMENTE, O ESTADO, INTERESSANDO, 
ASSIM, O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 
3) SENDO O FUNDO GESTOR DE FEIÇÃO PÚBLICA, Ê 
INCONST!TllCIONAL A INCLUSÃO NELE DE ENTIDADES 
PRIVADAS, LIGADAS A ASSOCIAÇÕES DA CLASSE DE 
NOTÁRIOS !: REGISTRADORES. É TAMBÉM 
INCONSTITUCIONAL QUE PARCELA DO PRODUTO DA 
ARRECADAÇÃO DO FUNDO SEJA DESTINADA A 
PART!CIJf..P.RES. NÃO HÁ TRIBUTO PRIVADO E SÓ PARA A 
ATIVIDADE ESTATAL SE TRIBUTA. 
AÇÃO PARCIAL MENTE PROCEDENTE, PARA DECLARAR A 
JNCONSTITUC/ONALJDADE DO INCISO V, DO ART. 14, DOS 
JNClSOS 'V E V, DO ART. 15 E DO PARAGRAFO 2", DO ART. 
11.l, TODCS DA I EI Nº 12.692/2006, EM FACE DO DISPOSTO 
NCS ARTIGOS 19 E 140, § 1º, ri, DA CONSTITUfÇÃO 
ESTA.%"/L 

Dessarte, diantú ,_;:, ;u1garnento de parcial procedência da ADIN 

referida, foi expressamente reconh'.-;cida como inconstitucional a possibilidade de 

entidades privadas gerirem verba de feiçi::lo pública, bem como de que o produto 

da arrecadação do fundo sej2 ée::t11 •·e,Jo 9. particulares. 

Assim sendo, da l::irrna como redigido o art. 6° do Estatuto do 

ONR, não pode ser aceito, já !'"!L.c ;.:..:1rr,.,:.':! indevida gerência de verbas públicas 

por particulares. 

Adernais, de·:-e ~~' · :-~s;;'..:::.rdado o devido respeito à autonomia 

dos estes federados, nao ha,,,..,.r•,!:: in::;erência a desrespeitar a Constituição 

Estadual e legislação estadual, ;it.:2 '"'1:<pre'.asamente disciplina a matéria e a fonT1a 

pela qual será gerido o fundo 02rc. i::ompensaçêo de atos gratuitos e renda 

mínima, observando a decisão jur::,i"lidons.1 acima transcrita. 

Isso posto, OPl~X' sej2m prestadas as devidas informações à 

Corregedoria do Conselho 1 .... ~1,k•~ · E- -~"s1iça, com cópia do presente parecer e 

das ponderações feita elo ,-:i.:,lt;qir R.egistral/RS e lRTDPJ/RS, às fls. 55 e verso 

/---e 57 e verso. 

' 7 d.e rrl~r<,'O de 2 17. 

( i ,.✓,;i • .!r;\,, flWan hi 

l< edo• --
5 

Ç/l 
c.J 
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Sander Cassepp Fonseca 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos:./ 

Presidente - Colégio Reg1str.nl < presidente@coJegioregistralrs.org.br> 
terça-feira, 14 de março de 2017 18:29 
S.:inder Cassepp Fonseca 
Re: ENC: PP 0000665-50.2017.2.00.0000 
ONR_ Dr Marco Domingues.pdf / 

Excelentíssimo Senhor Doutor Alexandre T. Panichi: 

Ao saudá-lo e em atenção ao solicitado, tomo a liberdade de encaminhar a Vossa Excelência, manifestação 
desta Entidade, acerca do pedido de providências número 0000665-50.2017.2.00.0000, instaurado no Conselho 
Nacional de Justiça a respeito da minutado Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico
ONR, o Colégio Registrai, após encaminhar para manifestação aos colegas integrantes da Comissão de Registro 
Eletrônico, membros da Diretoria e o lnstitituto de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Rio 
Grande do Sul, vem apresentar o seu entendimento a respeito do tema. 
O Parecer do IRIB aborda deforma ampla e muito competente o tema referente a Constituição da Pessoa Jurídica (Associação) mencionada no artigo 54 . 

..=ntendemos que há necessidade de ser constituída uma pessoa jurídica de direito privado. Esse é um processo 
necessário ao surgimento ou criação de uma pessoa jurídica que compreende uma etapa em que se 
desenvolvem os fatos do processo de criação e uma etapa que compreende a formalização jurídica do 
processo de criação. 
Há que reunir e unir as pessoas em torno do objetivo comum. Discutir a ideia, decidir cm conjunto. Debater o 
conteúdo de seu estatuto e obter consensos quando houver dissídios, enfim, realizar, materialmente, a 
constituiçlio da pessoa jurídica como uma ideia que se tornou comum a um grupo. 
Não é à toa que o primelro documento a ser apresentado para o registro é a "ata de fundação" que é uma das 
provas concretas mais relevantes sobre os fatos do processo de constituição. 
Somente depois dessa fase se passará â. formalização jurídica do processo de constituição, tanto assim, que o 
principal documento que o representa chama-se ato constitutivo, geralmente um estatuto ou contrato, 
esclarecendo os detalhes de como se pretende a pessoa jurídica em tormação. 
A Medida Provisória n° 759, no§ 3ºdo art. 54, usou, pois, essa terminologia quanto ao trabalho a ser desenvolvido 
pelo IRIB na criação do ONR, ao dizer que estava autorizado a constituir o ONR e elaborar o seu estatuto. 
Assim a medida com força de lei refere constituição, no sentido do processo necessário em termos fálicos com 
amobilização de interesses, discussão, preparação e aprovação do estatuto para, a seguir, dar inicio à 
preparação de sua constituição em termos jurídicos pela formalização do estatuto e sua apresentação 
ao registro, não sem antes, entretanto, submetê-lo à aprovação da Corregedoria Nacional de Justiça, no que 
·-cirtine à adequação do estatuto na regulação da realidade institucional relativa ao ONR, especialmente 
wuservando a preservação de interesses públicos, notadamente aqueles referidos nos artigos 4°, 38 e 41 da Lei 
nº 8.935/1994, 
Assim, o sstatuto saciai apresentado à aprec[açáo do CNJ, pelo que se tem notícia, não foi submetido a um tal 
processo de elaboração para a plena constitwção do ONR. 
O exame da estrutura do documento permite avaliar que sequer se trata de uma associação na forma da lei civil 
porque não prevê quem são os associados (pessoas naturais e jurídicas) que naturalmente ocupam tais posições 
de interesse, não declinando quais sejam seus direitos e deveres. 
O estatuto cria uma estranha forma de vinculação ou sobreposição dos cargos da estrutura organizacional do 
IRIB à estrutura organizacional idealizada para o ONR, retirando, deste último, a necessidade de realizaçáo de 
eleições. 
Apesar de o IRIB ser uma respeitável instituição, com relevantes serviços prestados ao país, sua natureza 

1
) 

institucional não possu·1 identidade de 'interesses instituc'ionais com aqueles previsíveis para o ONR, já que este 
será uma organização voltada a implementar e operar em âmbito nacional o sistema de registro eletrônico de ,:... 
imóveis, ao passo que o IRIB é uma ONG do segmento registrai imobiliârio dedicada ao estudo e à pesquisa do \ 
direito registrai imobiliário e disciplinas afins, à difusão e aperfeiçoamento técnico, à organização de eventos de _I, 
aperfeiçoamento profissional, à edição de publicações técnicas e científicas da área, a proporcionar serviços de _ 
informação e comunicação aos associados, à colaboração com entes públicos e organizações privadas, bem 
como proporcionar outros benefícios ao seu quadro de associados. 
Pode-se observar, também, dentre outros aspectos, que o Conselho Deliberativo do IRIB tem representatividade 
e composição específicas, cuja formação por representantes de todas as Unidades da Federação é um critério 
divorciado da realidade do ONR que deverá contar em seu Conselho Deliberativo, a toda evidência, com a 
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....... representação das organizações (pessoas jurídicas) responsáveis pela operação das centrais de serviços em 
cada Unidade da Federação, tanto as existentes como as que venham a ser criadas, gerando representações 
independentes dentm dos órgãos na estrutura da organização, porque será natural que sua Diretoria Executiva 
venha a ser eleita pelo quadro social das pessoas naturais associadas da entidade, que serão os oficiais de 
registros de imóveis de todo o país. 

1. 4. Da necessidade de revisão do processo de constituição do ONR e do estatuto proposto 

Isso posto e levando em consideração os diversos aspectos alinhados ao longo deste exame da matéria, verifica
se que há necessidade de promover uma revisão do processo de constituição do ONR de modo que a categoria 
dos registradores imobiliários e entidades do segmento efetivamente participem do processo de criação do 
Operador Nacional de Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, adequando o estatuto à fórmula legal 
de associação de direito civil, com características e estrutura adequadas às reais finalidades da novel instituição. 
Gabe à Corregedoria Nacional de Justiça não aprovar o projeto de estatuto apresentado pelo IRIB, dadas às 
imperfeições apontadas. " 

Desta forma opino no sentido de que o Colégio Registrai do Rio Grande do Sul endosse por completo o Parecer 
sobre a Criação do ONR, ressaltando que da forma c0mo foi proposta a redação do Estatuto não haveria 
condições jurídicas de seu registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, pela simples 
razão de não haver a pluralidade de membros, característica essencial de uma ASSOCIAÇÃO, conforme 
parecer a.nexo, enviado pelo Instituto de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Rio Grande 
do Sul. 

Respeitosamente, 
Paulo Ricardo de Avila 
Presidente do Colégio Registrai do Rio Grande do Sul. 

Em Qua 22/02/17 16:10, Sander Cassepp Fonseca sander@tj.rs.gov.br escreveu: 

Prezado Presidente do Colégio Registrai do RS. 

Tramita nesta Corregedoria-Geral da Justiça, o pedido de providências instaurado no 
Conselho Nacional de Justiça, em que o atual Presidente do IRIB -Sérgio Jacomino, 
apresenta minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico -
ONR para fins do art. 54 e seguintes da Medida Provisória 759/2016 perante o Conselho 
Nacional de Justiça. 

Como o ONR tem por finalidade implementar e operar, em âmbito nacional, o Sistema de 
Registro de Imóveis Eletrônico - SREI sob acompanhamento e regulação da Corregedoria 
Nacional Ue Justi{;a do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, o eminente Juiz Auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justiça Dr, Mareio Evangelista Ferreira da Silva, requer 
manifestação de todas as Corregedorias dos Eslados parn posterior decisão. 

Por Ordem do nosso Juiz-Conegedor, D1. Alexandre T. Panichi, entendeu prudente colher 
sua manifestação, em razão de que todos laboram na formatação da Central Gaúcha de 
Registro de Imóveis. 

Solicito mcmifestação no Prazo de 5 dias, em razão de que também o nosso prazo para 
resposta é exíguo. 

Att, 

&mder Cassepp Fon~eca 

Coordenador de Correição -CGJ/RS 

2 
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51-32107010 

De: Gabinete Corregedor-Geral 
Enviada em; quarta-feira, 22 de fevereiro de 20] 7 14:20 Para: San der Cassepp Fonseca <sander@tj,rs.gov ln> 
Assunto: PP 0000665-50.2017.2.00.0000 

Prezado Sander, 

Encaminho anexos documentos contendo a manifestação inicial de Sérgio Jacomino e as opiniões juríd'1cas por ele juntadas nos autos do Pedido de Providencias n. 0 0000665-50.2017.2.00.DOOO do Conselho Nacional de Justiça. 

Atenciosamente, 

André Pinto Lara de Carvalho 

Secretário da Corregedoria-Geral da Justiça/TJRS 

Tel.: (51) 3210-7262 

Pça. Marechal Deodoro, n° 55, 4º andar, sala 427 

Porto Alegre/RS - CEP 90010-906 

) 
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AO ILMOSR. 

PAULO RICARDO DE ÁVILA 

R. PRESIDENTE DO COLEGIO REGISTRAL R5 

Sr, Presidente, 

• ~/ 
IRTDPJ,; RS 

lrmiluto de ~~1$1.roa de Tln;lo:," Dammentoo 
e Pessoas Jurfdicrodo llio G@flde da S,JI 

Fomos instados a nos manifestar sobre minuta de parecer 
relativo à criação do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 
Eletrônico - ONR, sendo que nos cabe analisar a pertinência das 
conclusões acerca da natureza jurídica de que se revestirá a futura pessoa 
jurídica de direito privado. 

Vamos nos ater à questão jurídica e iremos nos abster de 
relatar as características fáticas da questão do envolvimento ou não do 
IRIB, como órgão criador e mantenedor, o que já foi exaustivamente 
enfrentado no parecer, e sendo fiel às finalidades deste Instituto, que é o 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

Analisando o texto da minuta, manifestamo-nos concordantes 
com as conclusões ali contidas, haja vista que a situação jurídica, aliada 
circunstâncias fáticas que envolvem a questão, conduzem à inexorável 
conclusão de que a natureza da pessoa jurídica de que deve se revestir a 
ONR será de associação, nos termos do Art. 53 e seguintes do Código Civil 
Brasile·1ro. 

Com efeito, as pessoas jurídicas de direito privado, são 
aquelas elencadas no Art. 44 do Código Civil. A Medida Provisória nº 
759/2016, ao determinar a criação de pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, segundo disposição dos parágrafos 112 e 2º do art. 54, 

deixou espaço para um único modelo jurídico: a uma porque retirou a 
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• IRTDPJ" RS 
lnslitUlo de Re9 stnls de Titulos e Oncumernas 

e PessOBS JJJrldicas do Rio Grande do Sul 

possibilidade da criação de tipos societários, tendo em vista os fins 

econômicos de que se revestem; a duas porque, não nos parece, salvo 

melhor juízo, que os fins da ONR se coadunam com a finalidades contidas 
1 

no parágrafo único do Art. 62 do Código Civi11, que restringe a criação de 

fundações a determinadas matérias, a três, porque obviamente não se 

trata de Partido Político ou Organização Religiosa. 

Resta, portanto, a possibilidade da criação da ONR sob a 

forma associativa, nos termos do Art. 44, inciso I e conforme Art. 53 e 

seguintes do Código Civil. 

Estas, Senhor Presidentf, sêio as conclusões que, s.m.j., 

submetemos a V.Sa. esperando que trnhamos contribuído para elucidar a 

questão. 

Porto Alegre (RS), 14 de março 2016. 

/ 
I 

Marco Antôl). d Domingues 

/J)residente 

1 "Parágrafo única. A fundação somente poderá constituir-se para fins de; 

1- assistência social; 
li- cultura, defesa e conservação do património histórico e artístico; 
llf- educação; 
IV-saüde; 
V - segurança alimentar e nutricional; 
VI- defesa, preservação e conservação do m,eio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 
Vlf- pesquisa cientffica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de 

sistemas de gestão, produção e divufgação de informações e conhecimentos têcnicos e 
cientificas; 
VIII- promoção da étíca, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos; 

IX- atividades religiosas;" 



 

Exmo. Sr. Dr. Ministro Corregedor Nacional, 
  
De ordem do Exmo. Sr. Corregedor-Geral de Justiça do TJAM, Desembargador Aristóteles Lima
Thury, encaminho Informações, Parecer e Decisão/Ofício nº 795/2017- CGJ/AM. 
 
  
Respeitosamente 
  
                                   Cecília Soares Marcondes 
         Setor de Acompanhamento Processual do CNJ da CGJ/AM  
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--ANOREGJ~ ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO AMAZONAS 

OFÍCIO 15/2017 - ANOREG/AM 

Excelentíssimo Senhor 
DR.ADALBERTO CARIM ANTONIO 

Manaus (AM}, 14 de março de 2017 

DD. Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Manaus - AMAZONAS 

Ref: Processo Administrativo 0202194-42.2017.8.04.0022 

Excelentíssimo Senhor Juiz-Auxiliar, 

O pedido em questão trata da análise da minuta do estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico apresentado pelo Instituto do Registro Imobiliário do Brasil - IRIB ao Egrégio Conselho Nacional de 
Justiça . 

2. O sistema de registro de imóveis eletrônico foi instituído pela Lei 11.977/09. Posteriormente, foi regulamentado pelo Provimento n° 47, do Conselho 
Nacional de Justiça. 

3. Na regulamentação, decidiu o Egrégio CNJ que o sistema de registro de 
imóveis eletrônico deveria organizar-se em Centrais Estaduais de Registro Eletrônico Compartilhado. Essas Centrais deveriam ser criadas pelos respectivos oficiais de 
registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça local. Neste sentido, foi criada a Central do Estado do Amazonas, operada pelos registradores imobiliários através do sistema eRIDFT, conforme foi instituído pelo 
Provimento nº 266/2015, dessa Douta Corregedoria de Justiça. 

4. Por outro lado, a Medida Provisória n° 759, de 22 de dezembro de 2016, 
no seu artigo 24, estabeleceu que o "Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI será implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR', cujo estatuto deverá ser submetido pelo 
IRIB à aprovação do CNJ. 

5. Entendemos que o Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, criado na forma da Medida Provisória 759/16, não substitui o atual sistema em funcionamento, na forma do Provimento n° 47 do CNJ, e dos Provimentos das Corregedorias de Justiça Estaduais e do Distrito Federal. 

6. Nossa interpretação é no sentido de que o ONR deverá integrar e promover a interoperabilidade das Centrais Estaduais de Registro Eletrônico, que já 
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estão em pleno funcionamento, com amplo investimento dos registradores. 

7. Para viabilizar a interoperabilidade entre as diversas centrais estaduais, 
o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB, em conjunto com a ANOREG/DF, 
ARISP, CORI-MG e outras associações estaduais de oficiais de registro de imóveis, 
constituiu o Comitê Gestor do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, com vistas, 
principalmente, a viabilizar a perfeita interoperabilidade entre as Centrais Estaduais. 
O que a Medida Provisória fez, no nosso sentir, foi dar fundamento legal a esse Comitê 
anteriormente criado, que passa a denominar-se Operador Nacional do Sistema. 

8. A título de exemplo, no setor elétrico existe também o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico - ONS, que tem a mesma estrutura associativa do ONR. 
No caso do Operador Nacional do Sistema Elétrico, é previsto em seu Estatuto que são 
membros da associação todos os agentes relacionados com a geração e distribuição de 
energia. 

9. No mesmo sentido, o estatuto do Operador Nacional do Sistema de 
Registro de Imóveis Eletrônico - ONR também deveria prever que as entidades que 
mantém e operam as Centrais Estaduais de Registro de Imóveis Eletrônicos, como a 
ANOREG/AM, tivessem assento e voto nos Conselhos do ONR. 

10. Pelo contrário, o estatuto proposto pelo IRIB é demasiado restritivo, e 
limita a participação ativa no ONR à Diretoria do IRIB. Assim, o Conselho Deliberativo 
do ONR é composto pelos mesmos membros do Conselho Deliberativo do IRIB, que 
são votados em conjunto em chapa fechada, ou seja, normalmente vinculados ao 
Presidente que encabeça a chapa. 

11. O estatuto proposto tenta dar uma ilusão de transparência democrática, 
ao instituir o Conselho de Administração, com a participação do representante do IRIB 
e de "representantes dos colégios ou associações que representem exclusivamente 
registradores imobiliários dos Estados da Federação e do Distrito Federal'. Ocorre que 
esta representatividade é apenas para dar uma aparência de democracia. Os votos de 
todas as associações e colégios estaduais representativas dos registradores têm 
exatamente o mesmo peso do voto do representante do IRIB. Ou seja, nem mesmo a 
unanimidade dos votos de todas as associações estaduais vence o voto do IRIB, pois 
haveria empate em tal situação. 

12. Além disso, restringe a participação a entidades que representem 
exclusivamente registradores de imóveis, quando é sabido que em muitos Estados, e 
inclusive aqui no Amazonas, esses se fazem representar pela ANOREG, que inclusive 
opera a nossa Central Estadual de Registro Eletrônico. 
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13. Desta forma, como está, nem mesmo essa participação figurativa e sem 
representatividade poderia a ANOREG/AM ter no ONR, mesmo operando uma Central 
Estadual. 

14. Por último, a Diretoria Executiva é indicada pelo Presidente do IRIB. 
Portanto, toda a representatividade do ONR é, na prática, concentrada no Presidente 
do IRIB, já que é ele quem encabeça a chapa fechada que comporá o Conselho 
Deliberativo, é ele quem terá 50% dos votos do Conselho de Administração, e é ele 
que indicará os nomes da Diretoria Executiva. 

15. Entendemos que uma entidade dessa envergadura, prevista por Lei para integrar o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico em todo o país, atividade essencial para a população e a vida econômica da nação, não pode ter uma representação concentrada em uma única entidade, o IRIB, e fortemente em seu Presidente. Deve ser prevista a participação como membro ativo de todas as entidades que operam as Centrais Estaduais, bem como de todos os registradores imobiliários vinculados ao ONR. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V.Exa. protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

DAVID GOMES DAVID 
Presidente da ANOREG/AM 



 

���������	
��������	�����	��	����������
�����

�	���
�
������	��������
�
������������

�����  �!"#$!%&%&'()*)&#&%'+#,#%)#%%&& '

----------------------------------------------------
."/#!01#!0"/��!0�234�5! 6"!!07�89�#!:.�!;(#%%%*%%%

<�"�6<29!=!>(&?!&'&(*;;,)

�����/8@�"A�!"#$=BCDCDEFGHGDIDCEJIKICGICCDDI
:72  �=BLMNONPBNMBLQPRONSTUOVWI
X�YZ���"A�[\TW]O]̂]PBNMB_M̀OW]QPB\aPbOcOdQOPBNPBeQVWOcBHB\_\eI
X�YZ��8/�=BfPQQM̀MNPQOVBgVUOPTVcBNMBĥW]OiVI
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LQPROaMT]PBTI�BGJBNPBfPTWMcxPBgVUOPTVcBNMBĥW]OiVI
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Encaminho informações da lavra da Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Sergipe. Desa.
Iolanda Santos Guimarães, em resposta ao despacho do Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional
da Justiça, Dr. Marcio Evangelista Ferreira da Silva. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

Aracaju/SE, 20 de março de 2017. 

Senhor Juiz Auxiliar, 

Em resposta ao despacho proferido por Vossa Excelência, 

nos autos do Pedido de Providências n° 0000665-50.2017.2.00.0000, que 

tramita nesse Órgão Censor, que determinou que esta Corregedoria se 

manifestasse acerca da minuta do Estatuto do OPERADOR NACIONAL DO 

REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO - ONR para os fins do art. 54 e 

seguintes da Medida Provisória n° 759/2016, apresentada pelo Instituto de 

Registro Imobiliário do Brasil - IRIB. 

Quanto à minuta submetida pelo IRIB, esta Corregedoria 

nada tem a opor em relação a sua aprovação, desde que os atos praticados 

pelo Operador do ONR sejam, em qualquer situação, passível de controle por 

parte da Corregedoria Nacional de Justiça, respeitadas as escolhas das 

corregedorias locais, naquilo que for compatível com o Provimento n° 47 desse 

Órgão. 

Atenciosamente, 

IMARÃES 
~~..p,.;,,.c..-=.:::=:: o de Sergipe 
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A Sua Excelência o Senhor
MÁRCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça
Conselho Nacional de Justiça
Brasília-DF

 
ASSUNTO: PP - 0000665-50.2017.2.00.0000

 
Senhor Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça,

 
 

Cumprimentando-o, em atenção ao despacho de ID 2103591, proferido nos autos do presente pedido de
providências formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB em desfavor da Corregedoria Nacional de
Justiça, que em síntese, apresenta a minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR
 para a aprovação pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Diante dessa solicitação determinou-se a manifestação das Corregedorias dos Tribunais dos Estados e do
Distrito Federal.

Informo que em 20/03/2017 esta CGJ/PI participou de reunião com o IRIB, por meio de videoconferência,
para melhor entendimento da matéria, de modo que solicito dilação de prazo até 24/03/17 para apresentar sugestão
pertinente.

Respeitosamente,
 

 

 
Desembargador RICARDO GENTIL EULÁLIO DANTAS

Corregedor-Geral da Justiça do Piauí

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR
Pça Des. Edgard Nogueira, s/n, Centro Cívico, CEP. 64.000-830, Teresina-PI
E-mail: cgj@tjpi.jus.br - Fone: (86) 3221-6755

Ofício – CJ – CGJ/PI nº 104/2017 Teresina, 21 de março de 2017.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
GABINETE DO CORREGEDOR 
Pça Des. Edgard Nogueira, s/n Centro Cívico, CEP. 64.000-830, Teresina-PI 
E-mail: cgj@tjpi.jus.br - Fone: (86) 3221-6755 

Ofício - CJ - CGJ/PI nº 104/2017 Teresina, 21 de março de 2017. 

A Sua Excelência o Senhor 
MÁRCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça 
Conselho Nacional de Justiça 
Brasília-DF 

ASSUNTO: PP - 0000665-50.2017.2.00.0000 

Senhor Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 

Cumprimentando-o, em atenção ao despacho de 10 2103591, 

proferido nos autos do presente pedido de providências formulado pelo Instituto 
de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB em desfavor da Corregedoria Nacional 
de Justiça, que em síntese, apresenta a minuta do Estatuto do Operador 
Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR para a aprovação pela 
Corregedoria Nacional de Justiça. 

Diante dessa solicitação determinou-se a manifestação das 
Corregedorias dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. 

Informo que em 20/03/2017 esta CGJ/PI participou de reunião com o 
IRIB, por meio de videoconferência, para melhor entendimento da matéria, de 
modo que solicito dilação de prazo até 24/03/17 para apresentar sugestão 
pertinente. 

Respeitosa 

! 
Dese bargado RICARDO GENTIL EULÁLIO DANTAS 

Corregedor-Geral da Justiça do Piauí 



 

OF n° 063/GAB/CGJ/2017
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Ofício nº 063/GAB/CGJ/2017 
Ref.: Proc. 0000665-50.2017 .2.00.0000 
(Requerente: INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL) 

Rio de Janeiro, 17 de março de 2017. 

Proc.: 2017-020913 

Excelentíssimo Senhor, 

Pelo presente, encaminho em anexo informações acerca 

do procedimento em referência. 

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

Cordialmente. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Mareio Evangelista Ferreira da Silva 
Juiz Auxiliar da Corregedora Nacional de Justiça 
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CORREGE0ORJA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Processo nº 2017-020913 

DESPACHO 

Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Instituto de 

Registro Imobiliário do Brasil, em desfavor da Corregedoria Nacional de 

Justiça, no intuito de apresentar minuta do Estatuto do Operador nacional do 

Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, elaborado nos termos do artigo 54 da 

Medida Provisória 759/2016, para respectiva aprovação. 

Nos termos do que dispõe a Medida Provisória, o Instituto de 

Registro Imobiliário do Brasil - IRIB gerenciará o sistema de registro de imóveis 

eletrônico - SREI no País. Entretanto, a referida MP não foi convertida em lei. 

Decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, às fls. 66/67, 

determinando que todas as Corregedorias dos Tribunais de Justiça e do Distrito 

Federal , bem como a ANOREG/BR, se manifestem acerca do pedido. 

Em reunião com os Diretores da Diretoria Geral de Fiscalização e 

Apoio às Serventias Extrajudiciais - DGFEX, bem como o representante dos 

Serviços do 9° Registro de Imóveis da Comarca da Capital, do 14° Ofício de 

Justiça da Comarca de Niterói, do 1° Ofício de Justiça da Comarca de Volta 

Redonda, para discussão em torno da presente consulta, concluiu-se que, em 

que pese alguns questionamentos feitos por esta Corre daria Geral da Justiça 

no que tange à possível vulnerabilidade do acervo d ca um dos Serviços, 

não foi localizado qualquer óbice que dificulte ou impeç a su 

pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Assim, mesmo não havendo vedação legal à c · ----.....-
nacional centralizados das informações registrais imobiliárias, ser 

alvitre que se adotasse um sistema de controle que fosse apto a evi 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

disponibilização das informações armazenadas, evitando-se a vulneração do 

acervo dos Serviços Extrajudiciais. 

Oficie-se ao CNJ, com cópia deste despacho, para ciência. 

São Sebastião do Rio de Janeiro, 17 de março de 2017. 

MARCI {_offesr FERREIRA 
Juiz Auxiliar da, feged ia Geral da Justiça 



 

 
De ordem do Exmo Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo,

sirvo-me do presente para encaminhar o Despacho/Ofício nº 1011/2017, com os respectivos anexos.

Respeitosamente
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• ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORJA GERAL DA JUSTIÇA 
AUDITORIA 

Referência: n" 8500605-31.2017.8.06.0026 

Requerente: CORREGEDORIA NACIONAL DE .J USTIÇA - CNJ; 

As unto : Pedido de Providências. 

INFORMAÇÃO Nº 235/2017-AUD/CGJCE 

Excelent íssimo Senhor Juiz Corregedor Auxiliar, 

Trala-se de pedido de providências formulado pelo Lnstituto de Registro 

Imobiliário do Brasil em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça solicitando a aprovação do 

Estaturo do Operador Nacional do Registro de imóveis Eletrônico - ONR. elaborado nos tem, os do 

art. 54 e seus parágrafos da MP 759/2016. 

Em despacho de fl . 104, o J uiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Jus tiça, Dr. 

Márcio Evangelista Ferreira da Silva, oficia as Corregedorias dos Tribunais de Jus tiça para 

manife lação sobre o pedido inicial. 

Breve relatório apresentado, passo a manifes tação. 

Em atendimento ao pedido de providências do Conselho Nacio nal de Jus1iça 

entendemos que. nos termos do pedido inicial, a aprovação do Estatuto do Operador Nacional do 

Registro de Imóveis Eletrônico constitu i a construção de plataforma de serviços que v isa tornar 

mais confiável, célere e eficiente o controle das iniormaçôes registrais e motivando a padronização 

dos atos dos registradores de imóveis em todo o país. 

A form a de organização proposta, no Estatuto em debate, atende plenamente a 

ideia de gestão privada, ou exercício privado de fu nções públicas, atualmente aplicada aos Notários 

e Regis1rarcs, que tem por consequência a liberdade de associação do delegatário da Serventia 

Extraj ud icial e da livre defi nição das diretrizes do fu ncionamento adminis trativo e :fi nanceiro da 

unidade cartorial, conforme inte ligência cios artigos 21 e 41 da Lei 8.935/95. 

Diante do acima exposto, essa Auditoria se manifesta favorável ao presente 

pedido de providências e a consequente aprovação do Estatuto cio Operador Nacional do Registro 

· veis Eletrônico - O R, nos termos apresentados pelo Instituto de Registro ]mobiliár io do 

ministrativo Governador Virgílio Távora, Av. Gal. Afonso Albuquerque de Uma slnº, Cambeba, Fortaleza, 

Ceará, CEP 60830.120, DOO (0""85) 3207. 7144- 3207. 7166 
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Brasil - IR1 B. 

São as informações que entendemos necessár ias. 

À elevada apreciação do Exmo. Juiz Corregedor Auxiliar. 

Fortaleza, 08 de março de 2017. 

Mada d: '&&fc ~ o 
Auditora da CGJCE 

DESPACHO 

DE ACORDO. Para conheci~~ e deliberação do Exmo. 

Sr. Corregedor Geral Justiça ti Estado do Ceará. 

/ 

"entro Administrativo Governador Virgílio Távora, Av. Ga l. Afonso Albuquerque de Uma slnº, Cambeba, Fortaleza, 

Ceará, CEP 60830. 120, DDD (0 .. 85) 3207.7144 - 3207. 7166 
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• ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Processo nº 8500605-31.2017.8.06.0026 
Requerente: Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ 

Assunto: Pedido de Providências. 

DECISÃO/OFÍCIO Nº W~~ /2017!CGJCE 

RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Instituto de 

Registro Imobiliário do Brasil em face da Corregedoria Nacional de Justiça, 

através do qual solicita a aprovação do Estatuto do Operador Nacional do 

Registro de imóveis Eletrônico - ONR, elaborado nos termos do art. 54, da MP 

nº 759/2016. 

Nesta perspectiva, esta Casa Censora é instada a pronunciar

se sobre a iniciativa. 

Em Parecer, às f. 110/111, o Doutor Gúcio Carvalho Coelho, 

Juiz Corregedor Auxiliar, pronunciou-se, em conjunto, com a Auditora, Doutora 

Maria Inês Cochrane Santiago, de modo favorável à iniciativa e à consequente 

aprovação do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico 

- ONR, nos termos apresentados pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 

- IRIB. 

É o Relatus. 

DECISÃO 

Inicialmente, o cerne da questão posta a desate consiste na 

manifestação acerca do Estatuto do Operador Nacional do Registro de imóveis 

Eletrônico - ONR, elaborado nos termos do art. 54, da MP nº 759/2016. 

Desta forma, colhe-se o Parecer, às f. 110/111 , o Doutor Gúcio 

Carvalho Coelho, Juiz Corregedor Auxiliar, em compasso a Auditora, Doutora 

Maria Inês Cochrane Santiago. 

1 
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Repare, ipsis litteris: 

Em atendimento ao pedido de providências do 
Conselho Nacional de Justiça entendemos que, nos 
termos do pedido inicial, a aprovação do Estatuto do 
Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico 
constitui a construção de plataforma de serviços que 
visa tornar mais confiável, célere e eficiente o 
controle das informações registrais e motivando a 
padronização dos atos dos registradores de imóveis 
em todo o país. 

A forma de organização proposta, no Estatuto em 
debate, atende plenamente a ideia de gestão 
privada, ou exercício privado de funções públicas, 
atualmente aplicada aos Notários e Registrares, que 
tem por consequência a liberdade de associação do 
delegatário da Serventia Extrajudicial e da livre 
definição das diretrizes do funcionamento 
administrativo e f inanceiro da unidade cartorial, 
conforme inteligência dos artigos 21 e 41 da Lei 
8.935/95. 

Diante do acima exposto, essa Auditoria se 
manifesta favorável ao presente pedido de 
providências e a consequente aprovação do Estatuto 
do Operador Nacional do Registro de Imóveis 
Eletrônico - ONR, nos termos apresentados pelo 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB. 

Realmente, as intelecções vertidas na cota do insigne 
Magistrado são de um pragmatismo exemplar e extirpam qualquer réstia de 
dúvida acerca dos fatos que norteiam o Pedido de Providências, de maneira a 
desmerecer qualquer forma de incremento. 

Diante de todo o exposto, acolho, em sua integralidade. a 
orientação do Juiz Parecerista, cujos alvítres incorporo a este decisório, 
sem mais nada lhe apor. pois exauriente a prestação. 

À Diretoria-Geral desta Corregedoria Geral da Justiça para 
providências pertinentes. 

Expediente ao habituée. 

e 
Fortaleza, ~ de março de 2017. 

DESEMBA~ OR ~ N~Vo:RIVAL BESERRA PRIMO 

Corregedor-Geral da Justiça 

2 



 

 

Por ordem do Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Walter

Carlos Lemes, envio cópia dos documentos anexos.
 
 
Atenciosamente,
 
 
Assessoria Técnica para Assuntos do CNJ
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Gabinete do Corregedor-Geral
Assessoria Jurídica

PROCESSO Nº : 201702000026219 (0000665-50.2017.2.00.0000/CNJ)

NOME               :  CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

ASSUNTO         : PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTE  :  INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL

REQUERIDO     :  CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

DESPACHO 

Trata-se  de  Pedido  de  Providências  nº  0000665-

50.2017.2.00.0000 apresentado pelo  Instituto  de  Registro  Imobiliário  do

Brasil perante a Corregedoria Nacional de Justiça, objetivando aprovação

do Estado do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico- ONR-

conforme artigo 55 e seguintes da Medida Provisória nº 759/2016.

A referida Medida Provisória estabelece que o Sistema de

Registro de Imóveis Eletrônico será implementado e operado, em âmbito

nacional,  pelo  Operador  Nacional  do  Sistema  de  Registro  de  Imóveis

Eletrônico- ONR, ficando o IRIB autorizado a constituir o ONR e elaborar o

seu estatuto.

A Assessoria de Orientação e Correição, no evento 03,

pontua  que:  “Salientamos que após a leitura do Estatuto

_________________________________________________________________________________________________________
   Rua 10,  nº 150,  11º andar,  St. Oeste,  Goiânia  –  Goiás  -  CEP 74.120-020  -  Fone (62) 3216-2000  -  Fax (62) 3216-2618

 Nº 0

Assinado digitalmente por: WALTER CARLOS LEMES, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, em 20/03/2017 às 12:14.
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li corregedoria 
geral da justiça 
do estado de goiás 



Gabinete do Corregedor-Geral
Assessoria Jurídica

observamos  que  foi  respeitada  a  publicidade,

autenticidade, segurança e eficácia, dos atos jurídicos

e assim não vislumbramos mácula a Lei nº8.935/1994. A

opinião  jurídica  do  professor  Celso  Fernandes

Campilongo  abaliza  o  estatuto,  sem  margem  para

questionamento  dessa  assessoria  correicional,  no

momento.”

O 2º  Juiz  Auxiliar  desta  Corregedoria,  Murilo  Vieira  de

Faria,   ressalta  que  “Entretanto,  cumpre  destacar  que  o

Operador  Nacional  do  Sistema  de  Registro  de  Imóveis

Eletrônico, doravante designado ONR, é pessoa jurídica

de direito privado, a qual, mediante a aprovação do

Estatuto em análise, estaria apta a gerir informações

públicas  do  país  inteiro,  fato  este  que  poderia

configurar  uma  terceirização  de  serviço  ou  de  parte

dele.  Nesse  contexto,  ressalta-se  a  necessidade  de

maior  discussão  sobre  a  matéria,  restando  imperioso

analisar, por exemplo, a possibilidade de tal gestão

ser  desempenhada  por  uma  pessoa  jurídica  de  direito

público, ou, caso venha a ocorrer por órgão privado,

seja  realizada  licitação.  Ademais,  cautelas  são

necessárias, tendo em vista que a entidade está sendo

criada por tempo indeterminado, e mesmo que ela seja

constituída sem fins lucrativos, o art. 12 do referido

Estatuto prevê que a fonte de recursos para manutenção
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da ORN são as sua receitas, mas a consecução de sua

finalidade, prevista no art. 4º não poderá se alcançada

sem  o  necessário  equilíbrio  econômico  e  financeiro

entre as receitas e despesas, devendo sua administração

implementar todas as providências necessárias para o

alcance e a manutenção dessa meta. Assim o dispositivo

acima  deixa  claro  que  a  ORN  será  arrecadadora  de

recursos, administradora, distribuidora de receitas e

ordenadora de despesas. Deste modo, mesmo que a ORN

seja criada por Medida Provisória, no nosso sentir, tal

normativa poderia ser inconstitucional e vir a colidir

também com outras normas superiores à MP, como a Lei

Federal  da  Responsabilidade  Fiscal,  entre  outras.”

(evento nº 4)

ANTE AO EXPOSTO, acato o parecer do 2º Juiz Auxiliar

e determino a remessa dos presentes autos à Comissão de Legislação e

Controle dos Atos Normativos desta Corregedoria Geral de Justiça, para

manifestação.

Ainda, em atenção à intimação contida no Id 2103591,

determino o envio de cópia deste ato e dos eventos ns. 3 e 4  ao Conselho

Nacional de Justiça, via sistema PJe, PP nº 0000665-50.2017.2.00.0000,

para ciência das medidas em curso nesta Casa Censora.

Em seguida, sobrestem-se os autos por trinta (30) dias,
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no aguardo de novas orientações da Corte Administrativa Superior.

À Secretaria Executiva.

GABINETE  DA CORREGEDORIA-GERAL  DA

JUSTIÇA, em Goiânia, 20 de março de 2017.

WALTER CARLOS LEMES
Corregedor-Geral da Justiça 
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PODER JUDICIÁRIO
ASSESSORIA DE ORIENTAÇÂO E CORREIÇÃO

INFORMAÇÃO Nº 373/2017

PROCESSO Nº  :    201702000026219 

INTERESSADO :    INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO BRASIL 

ASSUNTO         :   PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CNJ (CGJ) 

COMARCA       :   Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça

 Excelentíssimo Doutor Murilo Vieira de Faria, 2º Juiz Auxiliar da

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás,

Versam  os  presentes  autos  acerca  de  Pedido  de  Providências  nº

0000665-50.2017.2.00.0000, que tramita na Corregedoria Nacional do Conselho Nacional

de  Justiça  e  objetiva  aprovação do Estatuto  do Operador  Nacional  do Registro  de  Imóveis

Eletrônico – ONR – conforme artigo 55 e seguintes da Medida Provisória nº 759/2016.

A  solicitação  de  providências  nº  201702000026219,  PEDIDO  DE

PROVIDÊNCIAS - CNJ (CGJ), que aportou nesta Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás, refere-se ao pedido de análise do Estatuto do Operador Nacional de Registro de Imóveis

Eletrônico (ONR), que tramita junto ao Conselho Nacional de Justiça.

Entendendo.  s.m.j.  pertinente  o  presente  pedido  de  providências

destacando que a Medida Provisória nº 759/2016, atribui ao Instituto do Registro Imobiliário

do  Brasil  (IRIB)  a  constituição  do  Estatuto  do  Operador  Nacional  do  Registro  de  Imóveis

Eletrônico,  no  artigo  54,  §  3º,  logo  não  há  questionamento  sobre  a  legitimidade  pela

elaboração do referido Estatuto pelo IRIB.
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Salientamos que após a leitura do Estatuto observamos que foi respeitada

a  publicidade,  autenticidade,  segurança  e  eficácia,  dos  atos  jurídicos  e  assim  não

vislumbramos mácula a Lei nº 8.935/1994.

A opinião jurídica do professor Celso Fernandes Campilongo abaliza o

estatuto, sem margem para questionamento dessa assessoria correicional, no momento.

Diante de todo exposto, opino pela aprovação do Estatuto do Operador

Nacional do Registro de Imóveis, sem qualquer restrição, enaltecendo que o mesmo vem ao

encontro da evolução tecnológica experimentada nos tempos atuais.

No  aguardo  de  novas  determinações,  essas  são  as  informações  que

conduzo a apreciação de Vossa Excelência, sob censura.

ASSESSORIA  CORREICIONAL  JUDICIAL  E  EXTRAJUDICIAL  –

CORREGEDORIA – GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,  em Goiânia, aos 14 dias do

mês de março do ano de dois mil e dezessete (14.03.2017).

                                                 Sandra Fleury Nogueira
         12ª  Assessora Correicional

2
   Rua 10,  nº 150,  11º andar,  St. Oeste,  Goiânia  –  Goiás  -  CEP 74.120-020  -  Fone (62) 3216-2000  -  Fax (62) 3216-2677

Assinado digitalmente por: SANDRA FLEURY NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 14/03/2017 às 13:46.
Para validar este documento informe o código 3Esu6cyYV8e no endereço http://www.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Num. 2135564 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: FABRICIA BRENDLER FRIEDRICH DE CASTRO FONSECA - 20/03/2017 13:06:27
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17032013062756400000002065767
Número do documento: 17032013062756400000002065767

corregedoria 
geral da justiça 
do estado de goiás 



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 3Esu6cyYV8e no endereço http://www.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

SANDRA FLEURY NOGUEIRA
ANALISTA JUDICIÁRIO
ASSESSORIA CORREICIONAL DA CGJ
Assinatura CONFIRMADA em 14/03/2017 às 13:46

Num. 2135564 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: FABRICIA BRENDLER FRIEDRICH DE CASTRO FONSECA - 20/03/2017 13:06:27
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17032013062756400000002065767
Número do documento: 17032013062756400000002065767



 

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria Geral da Justiça
Gabinete do 2º Juiz Auxiliar

1

Processo nº : 201702000026219 

Nome : INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO BRASIL 

Assunto : PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

Parecer nº: 108/2017 – 2º JA

Versam os presentes autos acerca de Pedido de Providências nº

0000665-50.2017.2.00.0000,  que  tramita  na  Corregedoria  Nacional  do  Conselho

Nacional  de  Justiça  e  objetiva  aprovação  do  Estatuto  do  Operador  Nacional  do

Registro de Imóveis Eletrônico – ONR – conforme artigo 55 e seguintes da Medida

Provisória nº 759/2016.

Instada a  se  manifestar,  a  Assessoria  Correicional  opinou pela

aprovação do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis, sem qualquer

restrição.

Entretanto, cumpre destacar que o Operador Nacional do Sistema

de Registro de Imóveis Eletrônico, doravante designado ONR, é pessoa jurídica de

direito privado, a qual, mediante a aprovação do Estatuto em análise, estaria apta a

gerir  informações  públicas  do país  inteiro,  fato  este  que poderia  configurar  uma

terceirização de serviço ou de parte dele.

Nesse contexto,  ressalta-se a necessidade de maior  discussão

sobre a matéria,  restando imperioso analisar,  por exemplo, a possibilidade de tal

gestão  ser  desempenhada  por  uma pessoa  jurídica  de  direito  público,  ou,  caso

venha a ocorrer por órgão privado, que seja realizada licitação.

Ademais,  cautelas  são  necessárias,  tendo  em  vista  que  a

entidade  está  sendo  criada  por  tempo  indeterminado,  e  mesmo  que  ela  seja
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constituída sem fins lucrativos, o art. 12 do referido Estatuto prevê que a fonte de

recursos para manutenção da ORN são as suas receitas, mas a consecução de sua

finalidade, prevista no art. 4º não poderá ser alcançada sem o necessário equilíbrio

econômico e financeiro entre as receitas e despesas, devendo sua administração

implementar  todas  as  providências  necessárias  para  o  alcance e  a  manutenção

dessa meta.

Assim  o  dispositivo  acima  deixa  claro  que  a  ORN  será

arrecadadora de recursos, administradora, distribuidora de receitas e ordenadora de

despesas.

Deste  modo,  mesmo  que  a  ORN  seja  criada  por  Medida

Provisória, no nosso sentir, tal normativa poderia ser inconstitucional e vir a colidir

também  com  outras  normas  superiores  à  MP,  como  a  Lei  Federal  da

Responsabilidade Fiscal, entre outras.

Pois  bem,  Senhor  Corregedor,  considerando  as  questões

supramencionadas,  sugiro que sejam adotadas providências no sentido de maior

averiguação do presente caso.

É o parecer, smj.

Goiânia, 17 de março de 2017.

MURILO VIEIRA DE FARIA
2º Juiz Auxiliar - CGJ
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De ordem do Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
encaminho a Vossa Excelência o Ofício nº 049.687.957.0002/2017, documento anexo. 
Respeitosamente.
 
Azenaide Rosselli Alencar 
Diretora da Secretaria da Corregedoria - SCGJ/MS 
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Ofício nº 049.687.957.0002/2017 Campo Grande, 16 de março de 2017

Excelentíssimo Senhor
Doutor Marcio Evangelista Ferreira da Silva
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça
Conselho Nacional de Justiça
Brasília - DF

Ref.: P. Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000  (CNJ) - Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil - Aprovação de Minuta do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de 
Imóveis Eletrônico - ONR 

Senhor Juiz Auxiliar,

Tendo em vista a solicitação feita a esta Corregedoria-Geral 
de Justiça nos autos acima mencionados, onde é requerente o Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil, e requerida a Corregedoria Nacional de Justiça, passo a tecer 
algumas considerações.

A Medida Provisória nº 759/2016, em seu artigo 54, institui 
o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI, previsto no artigos 37 da Lei 
Federal nº 11.977/2009, e prevê que sua implementação e operação serão efetuadas 
pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR. Tal 
norma delega ao Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB, entidade 
representativa dos registradores imobiliários, a autorização para constituir e elaborar 
o estatuto do ONR, o qual será organizado como pessoa jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos, tudo sob a regulação da Corregedoria do Conselho Nacional de 
Justiça.

Diante da relevância e do interesse público envolvido nas 
atividades desempenhadas pelas serventias extrajudiciais de registro de imóveis, 
parece-me oportuna a elaboração de normas, respeitado o caráter privado da 
delegação, que possibilitem a integração nacional de tais serventias.

Assim, tendo em vista que a minuta apresentada pelo IRIB 
não conflita com  com a poder de fiscalização das serventias extrajudiciais por parte 
do Poder Judiciário, nem tampouco interfere no exercício e na gestão da atividade 
registral, esta Corregedoria-Geral de Justiça não se opõe à aprovação do Estatuto do 
Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico da forma 
apresentada, porquanto a criação de tal entidade mostra-se adequada à política 
nacional de uniformização e integração nacional das serventias de registro de 

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 [F
E

R
N

A
N

D
O

 P
A

E
S

 D
E

 C
A

M
P

O
S

]
E

st
a 

é 
um

a 
có

pi
a 

do
 d

oc
um

en
to

 0
49

.6
87

.9
57

.0
00

2/
20

17
. O

 o
rig

in
al

 p
od

e 
se

r 
ac

es
sa

do
 e

m
 h

ttp
://

w
w

w
.tj

m
s.

ju
s.

br
/d

oc
di

gi
ta

l. 
C

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

çã
o:

 2
88

cc
d6

b1

Num. 2135387 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: AZENAIDE ROSSELLI ALENCAR - 20/03/2017 11:44:49
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17032011444920000000002065608
Número do documento: 17032011444920000000002065608
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Corregedoria-Geral de Justiça
__________________________________________________________________________________________________________________________________

imóveis do Brasil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Eram estas as considerações que, respeitosamente, tinha a 
prestar.

Atenciosamente.

Fernando Paes de Campos
Juiz Auxiliar da CGJ/MS

(assinado digitalmente, conforme impressão à margem direita)
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROCESSO: 201700180809

REQUERENTE: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTiÇA

ASSUNTO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Pedido de Providências CNJ nO0000665-50.2017.2.00.0000

DECISÃO/OFíCIOQ1FG N.o: 002~~ /2017

Trata-se de expediente no qual a Corregedoria Nacional de

Justiça requer a manifestação desta Casa Censora acerca do requerimento

formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB no qual

apresenta minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis

Eletrônico - ONR, nos termos do art. 54 e seguintes da Medida Provisória nO

759/2016, haja vista a informação de que os tribunais serão diretamente

interessados no desenvolvimento e aplicação do sistema.

A referida Medida Provisória estabelece que o Sistema de

Registro de Imóveis Eletrônico - SREI será implementado e operado, em

âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis

Eletrônico - ONR, ficando o IRIB autorizado a constituir o ONR e elaborar o seu

estatuto.

Ab initio, deve-se registrar que com o objetivo de adequar os

registros imobiliários do Estado do Espirito Santo às disposições previstas na

Lei Federal nO 11.977/2009, esta Ç,orregedoria Geral da Justiça editou, em

02/12/2013, o Provimento CGJES n.o 59/2013 (anexo), que instituiu e

regulamentou a implantação etc Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -

SREI e a utilização da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos

Registradores de Imóveis - Central Registradores de Imóveis.

Referidos serviços são prestados por meio de plataforma única

na internet que funciona na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos

Registradores de Imóveis - Central Registradores de Imóveis, desenvolvida,

mantida e operada pela Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de

São Paulo (ARISP, com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do

Brasil (IRIB), tendo em vista Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a

ARISP e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (anexo).

Registra-se, ainda, que a referida Central é composta dos

seguintes módulos e submódulos operacionais: I) Ofício Eletrônico; 11) Penhora

Eletrônica e Imóveis (Penhora Online); 111) Certidão Digital; IV) Matricula Online;
V)Pos"I" Ele"OoI03;VI)P"tooo~o~,etrOO;~ -P,,""'olo); VI~
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROCESSO: 201700180809 
REQUERENTE: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 
ASSUNTO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

Pedido de Providências CNJ nº 0000665-50.2017.2.00.0000 

DECISÃO/OFÍCIOÇ~FG N.º: oo2i(" /2017 

Trata-se de expediente no qual a Corregedoria Nacional de 
Justiça requer a manifestação desta Casa Censora acerca do requerimento 
formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB no qual 
apresenta minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis 
Eletrônico - ONR, nos termos do art. 54 e seguintes da Medida Provisória nº 
759/2016, haja vista a informação de que os tribunais serão diretamente 
interessados no desenvolvimento e aplicação do sistema. 

A referida Medida Provisória estabelece que o Sistema de 
Registro de Imóveis Eletrônico - SREI será implementado e operado, em 
âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 
Eletrônico - ONR, ficando o IRIB autorizado a constituir o ONR e elaborar o seu 
estatuto. 

Ab ínitio, deve-se registrar que com o objetivo de adequar os 
registros imobiliários do Estado do Espírito Santo às disposições previstas na 
Lei Federal nº 11.977/2009, esta Q,orregedoria Geral da Justiça editou, em 
02/12/2013, o Provimento CGJES n.0 59/2013 (anexo), que instituiu e 
regulamentou a implantação cto Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -
SREI e a utilização da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos 
Registradores de Imóveis - Central Registradores de Imóveis. 

Referidos serviços são prestados por meio de plataforma única 
na internet que funciona na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos 
Registradores de Imóveis - Central Registradores de Imóveis, desenvolvida, 
mantida e operada pela Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de 
São Paulo (ARISP, com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil (IRIB), tendo em vista Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a 
ARISP e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (anexo). 

Registra-se, ainda, que a referida Central é composta dos 
seguintes módulos e submódulos operacionais: 1) Ofício Eletrônico; li) Penhora 
Eletrônica e Imóveis (Penhora Online); Ili) Certidão Digital; IV) Matrícula Online; 
V) Pesquisa Eletrônica; VI) Protocolo ~letrôni~ -Protocolo); VI:: 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE); VIII) Acompanhamento
Registral OnJine; IX) Monitor Registral; X) Correição Online (Acompanhamento,
controle e fiscalização); XI) Cadastro de Regularização Fundiária; XII) Central
de Indisponibilidade de Bens.

Ademais, cabe ressaltar que tal Sistema encontra-se em
consonância com as disposições do Provimento nO 47/2015 do Conselho

Nacional de Justiça, o qual estabelece diretrizes gerais para o sistema de
registro eletrônico de imóveis.

Desse modo, tendo em vista que a Central de Serviços
Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis - Central
Registradores de Imóveis, plataforma que dá suporte ao funcionamento do
Sistema de Registro Eletrônico de ~móveis - SREI possui a cooperação do
Instituto de Registro Imobiliári9 do Brasil - IRIB, esta Corregedoria Geral da
Justiça não vislumbra óbice para a implantação do Estatuto do Operador
Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR.

Diante do exposto, oficie-se á Corregedoria Nacional de Justiça
dando ciência da presente decisão.

Diligencie-se.

r ALDO GONÇALVES DE SOUSA

. ' gedor Geral da Justiça

I

•
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE); VIII) Acompanhamento 
Registrai Online; IX) Monitor Registrai; X) Correição Online (Acompanhamento, 
controle e fiscalização); XI) Cadastro de Regularização Fundiária; XII) Central 
de Indisponibilidade de Bens. 

Ademais, cabe ressaltar que tal Sistema encontra-se em 
consonância com as disposições do Provimento nº 47/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça, o qual estabelece diretrizes gerais para o sistema de 
registro eletrônico de imóveis. 

Desse modo, tendo em vista que a Central de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis - Central 
Registradores de Imóveis, plataforma que dá suporte ao funcionamento do 
Sistema de Registro Eletrônico de 4móveis - SREI possui a cooperação do 
Instituto de Registro lmobiliári9 do Brasil - IRIB, esta Corregedoria Geral da 
Justiça não vislumbra óbice para a implantação do Estatuto do Operador 
Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. 

Diante do exposto, oficie-se à Corregedoria Nacional de Justiça 
dando ciência da presente decisão. 

Após, nada mais have do, quivem-se os autos. 

Diligencie-se. 

ALDO GONÇALVES DE SOUSA 
/Cnrt:il>" gedor Geral da Justiça 

2 
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ESTADO DO ESP(RITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA

PROVIMENTO N.o 59/2013

16 ago, 2016

Institui e regulamenta a implantação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e a utilização

da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores

de Imóveis) e dá outras providências.

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DO EspfRITO SANTO, Desembargador CARLOS

HENRIQUE RIOS DO AMARAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, visando à implementação do

registro eletrônico de que trata a Lei nO11.977, de 7 de julho de 2009 e a interoperabilidade das informações

registrais com o Poder Judiciário, a Administração Pública e demais usuários dos Serviços de Registros de

Imóveis;

CONSIDERANDO a necessidade de prevlsao e regulamentação do recebimento de documentos eletrônicos

pelas serventias de Registro de Imóveis, uma vez que os artigos 37 e 38, da Lei nO11.977/2009, determinaram a

instituição do sistema de registro eletrônico, bem como a disponibilização de serviços de recepção de títulos e de

fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico;

CONSIDERANDO a urgência na regulamentação da matéria, tendo em vista o termo final estabelecido para o dia

8 de julho de 2014, para inserção no sistema eletrônico dos atos registrais praticados na vigência da Lei nO

6.015, de 31 de dezembro de 1973 (art. 39, da Lei 11.977/2009);

CONSIDERANDO as disposições do ar!. 236, da Constituição Federal, atribuindo ao Poder Judiciário a

fiscalização e regulamentação concernente aos serviços auxiliares,' às serventias e ,'aos órgãos prestadores de

serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados;
,

CONSIDERANDO os Acordos de Cooperação Técnica n.o 83/2010 e 84/2010 celebrados entre a Associação dos

Registradores Imobiliários,do Estado de São Paulo (ARISP), o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) e o

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que definem a utilização do Ofício Eletrônico e da Central Nacional de

Indisponibilidade de Bens;

I ,

CONSIDERANDO que a interligação entre as unidades de Registros de Imóveis, o Poder Judiciário e os órgãos

da Administração Pública atende ao interesse público, representando inegável conquista para racionalidade,

economia orçamentária, eficiência, segurança e desburocratização; ,

, 1

CONSIDERANDO incumbir. ao Poder Público, a eliminação do uso de papel em prol de um ,ambiente

ecologicamente equilibrado (ar!. 225 da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a necessi,dade da centralização em plataforma única de informações a respeito da titularidade

de domínio e de outros direitos sobre imóveis, viabilizando sua rápida e segura localização, bem, ?omo a

inscrição de atos judiciais constritivos;
I I

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento eletrônico direto e universal aos usuários dos serviços de
" ,

Registro de Imóveis, espe~ialmente o mercado de crédito imobiliário, sem intermediação de terceiros,

RESOLVE:
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N.0 59/2013 

16ago,2016 

Institui e regulamenta a implantação do Sistema de Registro Eletr6nico de Imóveis (SREI) e a utilização 
da Central de Serviços Eletr6nicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores 
de Imóveis) e dá outras providências. · · 

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Desembargador CARLOS 
HENRIQUE RIOS DO AMARAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, visando à implementação do 
registro eletrônico de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009 e a interoperabilidade das informações 
registrais com o Poder Judiciário, a Administração Pública e demais usuários dos Serviços de Registros de 
Imóveis; 

CONSIDERANDO a necessidade de previsão e regulamentação do recebimento de documentos eletrônicos 
pelas serventias de Registro de Imóveis, uma vez que os artigos 37 e 38, da Lei nº 11.977/2009, determinaram a 
instituição do sistema de registro eletrônico, bem como a disponibili~ação de serviços de recepção de títulos e de 
fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico; 

CONSIDERANDO a urgência na regulamentação da matéria, tendo em vista o termo final estabelecido para o dia 
8 de julho de 2014, para inserção no sistema eletrônico dos atos registrais pratícados na vigência ~a Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973 (art. 39, da Lei 11.977/2009); 

CONSIDERANDO as disposições do art. 236, da Constituição Federal, atribuindo ao Poder Judiciário a 
fiscalização e regulamentação concernente aos serviços auxiliares; às serventias e _·aos órgãos prestadores de 
serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados; 

CONSIDERANDO os Acordos de Cooperação Técnica n.0 83/2010 e 84/2010 celebrados entre a Associação dos 
Registradores Imobiliários.do Estado de São Paulo (ARISP), o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRI~) e o 
Conselho Nacional de Ju~tiça (CNJ), que definem a utilização do Ofício Eletrônico e da Central Nacional de 
Indisponibilidade de Bens; · , 

1 • r • 

~ONSIDERANDO que a interligação entre as unidades de Registros de Imóveis, o Poder Judiciário e os órgãos 
da Administração Pública atende ao interesse público, representando. inegável conquista para racionalidade, 
economia orçamentária, eficiência, segurança e desburocratização; · 

. 1 ' ·, 

CONSIDERANDO incum~ir. ao Poder Público, a eliminação do. uso de papel em prol de um .ambiente 
ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a necessi.dade da centralização em plataforma única de informaçõ.es a respeito da titularidade 
de domínio e de outros direitos sobre imóveis, viabilizando sua rápida e segura locali;zação, bem. ?ºIT,Iº a 
inscrição de atos judiciais ccinstritivos; 

l I 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento eletrônico d\reto -e un.iversal aos usuários dos serviços de 
Registro de Imóveis, espebi~lmente o mercado de crédito imobiliário, sem intermediação de terceiros, · 
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DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMOVEIS (SREI);
. I .

Art.1°:Fica implantado'o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), de que trata a Lei nO11.977, de 7 de

julho de 2009, integrado. obrigatoriamente, por todos os Oficiais de Registro de Imóveis do Estado do Espírito
, • 1 I

Santo. .

Art. 2°. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) tem como princípio a utilização das Tecnologias

de Info~mação e Comur:1icação (TICs) para desmaterializar procedimentos registrais interr:10sdas serventias, bem
como promoverá interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e

cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso ás certidões e informações registrais, de forma a

aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública.. .

Art. 3°.0 Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) observará os prazos e condições previstos na Lei nO

11.977/200ge no presente provimento.

~ 1°. Até que avanços tecnológicos sobrevenham, a escrituração em meio eletrônico, sem impressão em papel,

restringe-se aos Livros de Protocolo e aos indicadores reais e pessoais, ao controle de títulos contraditórios, às

certidões e informações registrais, mantidos os demais livros na forma e modelos previ~tos na Lei nO6.015, de

31 de dezembro de 1973.

~ 2°. O' Livro 2 de Registro' Geral e o Livro 3 de Registro Auxiliar serão compostos por fichas, escrituradas

mecanicamente ou mediante impressão de texto eletronicamente processado, nos termos do parágrafo único, do

art. 173, da Lei 6.015/1973. .

Art. 4°. Os Oficiais de Registro de Imóveis disponibilizarão serviços de recepção de títulos e de fornecimento de

informações e certidões, em meio eletrônico, na forma prevista neste provimento e,' subsidiariamente, nas

normas e provimentos baixados pelas Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados.

DA UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE SERViÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS DOS REGISTRADORES

DE IMOVEIS (CENTRAL REGISTRADORES DE IMOVEIS)

Art. 5°.. Os serviços serão prestados por me.io de plataforma única na Internet que funcionará na Central de

Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis),

desenvolvida, mantida e operada pela Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo

(ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), sem nenhum ônus para o

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ou para a Administração Pública, nos seguintes endereços;

I - htlp:l/www.ofic;oeletronico. com. br, destinado ao acesso de órgãos do Poder Judiciário, da Administração

Pública e dos Oficiais .do Registro de Imóveis;

li - htlp:l/www.registradores.org.br. destinado ao acesso público de usuários privados .

. Art. 6°. A Central Eletrônica de Serviços Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de

Imóveis) destina-se a:

I. interligar as serventias extrajudiciais de registro de imóveis, permitindo o intercâmbio de documentos

eletrônicos e o tráfego de informações e dados;

11. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar o registro eletrônico de imóveis;

111. implementar sistemas de suporte ao registro eletrônico de imóveis;

IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema de registro de imóveis, facilitando o acesso às

informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo;

V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao se'rviço'de
registro de imóveis.
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• ·DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÔVEIS (SREi): 
. . . t : 

Art. 1°'.-Fica implantado,o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de 

julho de 2009, integrado, obrigatoriamente, por todos os Oficiais de Registro de Imóveis do Estado do Espírito 
Santo. · · .: · l ' 

Art. 2°. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) tem como princípio a utilização das Tecnologias 

de lnfo~mação e Comul']icação (TICs) para desmaterializar procedimentos registrais interr:ios das serventias, bem 

como promover â interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e 

cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a 

aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública.. . 

Art. 3°'. O Sistema de Registro· Eletrônico de lmpveis (SREI) observará os prazos e condições previstos na Lei nº 

11.977/200fe rio presente provimento. 

§ 1°. Até que avanços tecnológicos sobrevenham, a escrituração em meio eletrônico, sem impressão em papel, 

restringe-se aos Livros de Protocolo e aos indicadores reais e pessoais, ao controle de títulos contraditórios, às 

certidões b informaçõe~ registrais, mantidos os demais livros na forma e modelos previJtos na Lei nº 6.015, de 

31 de dézembro de 1973. · · 
. . 

§ 2°. O ·uvro 2 de Registro· Geral e o Livro 3 de Registro Auxiliar serão compostos por fichas, escrituradas 

mecanicamente ou mediante impressão de texto eletronicamente processado, nos termos do parágrafo único, do 

art. 173, da i..ei 6.015/1973. · · · 

Art. 4°. Os Oficiais de Registro de Imóveis disponibilizarão serviços de recepção de títulos e de fornecimento de 

informações e certidões, em: meio eletrônico,· na forma prevista neste provimento e,' subsidiariamente, nas 

normas e provimentos baixados pelas Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados. 

DA UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS DOS REGISTRADORES 

DE IMÔVEIS (CENTRAL REGISTRADORES DE IMÔVEIS) 

Art. 5° .. Os serviços serão prestados por me_io de plataforma única na Internet que funcionará na Central de 

Serviços Eletrônicos. Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis), 

desenvolvida, mantida e operada pela Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo 

(ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), sem nenhum ônus para o 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ou para a Administração Pública, nos seguintes endereços: . 

1 - http://www.oficioeletronico.com.br, destinado ao acesso de órgãos do Poder Judiciário, da Administração 

Pública e dos Oficiais do Registro de Imóveis; 

11- http://www.registradores.org.br, destinado ao acesso público de usuários privados . 

. Art. 6°. A Central Eletrônica de Serviços Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de 

Imóveis) destina-se a: 

1. interligar as serventias extrajudiciais de registro de imóveis, permitindo o intercambio de documentos 

eletrônicos e o tráfego de informações e dados; 

li. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar o registro eletrônico de imóveis; 

111. implementar sistemas de suporte ao registro eletrônico de imóveis; 

IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema de registro de imóveis, facilitando o acesso às 

informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; 

V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao se·rvi·ço·de 

registro de imóveis. · 

---
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•.. Art. 7°. A Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central ~radores

de Imóveis) é composta dos seguintes módulos e submódulos operacionais:

I - Ofício Eletrônico;

11'- Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora Online);

111 - Certidão Digital;

IV - Matrícula Online;

V - Pesquisa Eletrônica;

VI- Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Protocolo);

VII- Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE);

VIII - Acompanhamento Registral Onfine;

IX - Monitor Registral;

X - Correição Online (Acompanhamento, controle e fiscalização).

XI - Cadastro de Regularização Fundiária Urbana;

XII - Central de Indisponibilidade de Bens.

Art. 8°. A Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores

de Imóveis) será integrada, obrigatoriamente, por todos os Oficiais de Registro de Imóveis do Estado do Espírito

Santo, os quais deverão acessar o Portal do Ofício Eletrônico para recebimento de títulos e solicitações de

certidões e informações, bem como incluir dados específicos e encaminhar certidões e informações para cada

um dos módulos acima citados, com observância dos procedimentos descritos neste provimento.

~ 1°. Poderão os oficiais de registros de imóveis ajustar com a Central Registradores de Imóveis a utilização de

ambiente compartilhado ou adotar solução de comunicação entre servidores (WebService) autenticados com

certificados digitais ICP-Brasil, que além de garantir a autenticidade, preserve a segurança e o sigilo das

comunicações e dos dados transmitidos por meio eletrônico:

~ 2~. Havendo opção por solução de comunicação WebService, o servidor da unidade de registro de imóveis

deverá estar alocado em Data Center localizado no país, que cumpra requisitos de segurança, disponibilidade,

densidade e conectividade.

~ 3°. Na hipótese de utiliza'ção de computação em nuvem (cloud computing) a estrutura somente poderá ser

impiantada em ambiente de nuvem privada (priva te cloud) de Data Center localizado no país.

~ 4°. O endereço do Data Center onde o servidor está alocado ou os dados estão armazenados e o endereço de
1 ! .

rede (endereço lógico IP) deverão ser comunicados à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo

e mantidos atualizados, em caso de alterações.

; i

~ 5°. Os Oficiais de Registro, de Imóveis que não adotarem solução de comunicação sincronizada via WebS~rvice
deverão verificar, diariamente, se existe alguma das comunicações oriundas da Central de Serviços Eletrônicos

Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis), adotando as providências. , ,

necessárias com a maior celeridade possível.

DO OFíCIO ELETRÔNICO
,;"

Art. 9°. O Sistema de Ofício Eletrônico consiste em aplicativo de Internet da Central de Serviço Eletrônico

Compartilhado dos Registladores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis), destinado à requisição

eletrônica, por órgãos da Administração Pública, de informações e certidões registrais, às unidades de Registro

de Imóveis, em substituição aos ofícios em papel.
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· · -~rt. 7°. A Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central ~radores 
d~ Imóveis) é composta dos seguintes módulos e submódulos operacionais: 

1 - Ofício Eletrônico; 

11·- Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora Onlíne); 

Ili - Certidão Digital; 

IV - Matricula Online; 

V - Pesquisa Eletrônica; 

VI - Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Protocolo); 

VII'- Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE); 

VIII - Acompanhamento Registrai Online; 

IX - Monitor Registrai; 

X- Correição Online (Acompanhamento, controle e fiscalização). 
i 

XI - Cadastro de Regularização Fundiária Urbana; 

XII - Central de Indisponibilidade de Bens. 

Art. 8°. A Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores_ 
de Imóveis) será integrada, obrigatoriamente, por todos os Oficiais de Registro de Imóveis do Estado do Espírito 
Santo, os quais deverão acessar o Portal do Ofício Eletrônico para recebimento de ~ítulos e solicitações de 
certidões e informações, bem como incluir dados específicos e encaminhar certidões e informações para cada 
um dos módulos acima citados, com observância dos procedimentos descritos neste provimento. 

§ 1°. Poderão os oficiais de registros de imóveis ajustar com a Central Registradores de Imóveis a utilização de 
ambiente compartilhado ou adotar solução de comunicação entre servidores (WebService) autenticados com 
certificados digitais !CP-Brasil, que além de garantir a autenticidade, preserve a segurança e o sigilo das 
comunicações e dos dados transmitidos por meio eletrônico: 

§ 2~. Havendo opção por sblução de comunicação WebService, o servidor da unida.de de registro de imóveis 
deverá estar alocado em Data Center localizado no país, que cumpra requisitos de segurança, disponibilidade, 
densidade e conectividade. 

§ 3°. Na hipótese de utiliza1ção de computação em nuvem (cloud computing) a estrutura somente poderá ser 
implantada em ambiente de nuvem privada (private cloud) de Data Center localizado n·o país. . . . 

§ 4°. O endereço do Data Pf!nter onde o servidor está alocado ou os dados estão armazenádos e o en~ereço de 
rede (endereço lógico IP) deverão ser comunicados à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito. Santo 
e mantidos atualizados, 81Jl caso de alterações. 

§ 5°. Os Oficiais de Regist~o1 de Imóveis que não adotarem solução de comunicação sincronizada via WebS~rvice 
deverão verificar, diariamente, se existe alguma das comunicações oriundas da Central de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados dos Regi~tradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis), adot~ndo as providências 
necessárias com a maior celeridade possível. 

DO OFÍCIO ELETRÔNICO 
1i' 

Art. 9°. O Sistema de Ofício Eletrônico consiste em aplicativo de Internet da Central de Serviço Eletrônico 
Compartilhado dos Regist~adores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis), destinado à requisição 
-'-•··•-1ca, por órgãos da _A<;lministração Pública, de inform~ções e certidões registrajs, às unidades de Registro 

veis, em substituição aos ofícios em papel. 
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! '

;

'!

Art. 10. Integra O sistema base de dados (Banco de Dados Light) operada por Sistema de Gerenciamento de

Banco de Dados (SGBD) e interface de sistemas, com o fim de proporcionar ao usuário, em "tempo real",

informações sobre a titularidade de bens e direitos registrados no nome da pessoa física ou jurídica pesquisada.

li 1°. O Banco de Dados Light (BDL), objetivando identificar a ocorrência positiva ou :n~gativa de registros de

bens ia direitos e, quando positiva, a respectiva unidade de registro de imóveis, compõe-se de quatro campos:

Código Nacional da Serventia (CNS), CPF ou CNPJ, nome e número da matrícula. '

li 2°. Ao fazer a pesquisa no Sistema de Ofício Eletrõnico, o requisitante deverá receber instantaneamente

("templ, real") a informação da ocorrência positiva ou negativa.

li 3°. Revelando-se positiva a ocorrência da existência de bens ou direitos registrados em nome do pesquisado

em qualquer unidade de registro de imóveis, poderá o solicitante, no mesmo ato, solicitar a expedição da

respeCtiva certidão, que lhe será enviada no formato eletrônico, não pOdendo sua remessa ser retardada por

mais de 5 (cinco) dias. . I

Art. 11; As operações de consultas e respostas serão realizadas, exclusivamente, por meio de aplicativo de

Internet, hospedado na Central Registradores de Imóveis, vedado o trânsito e disponibilização de informações

registrais por correio eletrônico ou similar.

Parágrafo único. Fica ressalvada a hipótese da serventia disponibilizar as informações diretamente aos

interessados em terminal de autoatendimento (quiosque multimídia ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos),

desde 'que operados e mantidos, exclusivamente, nas dependências físicas da própria serventia.

Art. 12. Poderão aderir à utilização do Ofício Eletrônico todos os entes e órgãos públicos que manifestem

interesse nas informações registrais, mediante celebração de convênio padrão com a Central Registradores de

Imóveis, pelo qual se ajustem as condições, os limites temporais da informação (art, 19), o escopo da pesquisa,

a identificação do requisitante e a extensão da responsabilidade dos convenentes. "

Art. 13. A requisição e prestação de informações no formato eletrônico, bem como a expedição de certidões,

quando rogados por entes ou órgãos públicos, estarão isentas do pagamento de 'emolumentos e taxas,

conforme as hipóteses legais contempladas.

Art. 14. A prestação de informações no formato eletrônico (pesquisa eletrônica), bem como a remessa de

certidoes digitais, quando requeridas por pessoas ou entidades privadas, dar-se-á na :Central Registradores de

Imóvei's, em seu endereço aberto ao público no sítiohttp://www.registradores.org.br,'e 'estarão sujeitas ao
, .'

pagamento das respectivas despesas.

Art. 15. O convênio padrão do Ofício Eletrônico deverá ser disponibilizado nos sítios da Central Registradores de

Imóveis, com livre acesso para amplo conhecimento de seus termos e condições, assim como para informações

dos possíveis interessados.

Art. 16. Para identificação inequívoca do usuário e eventual apuração de responsabilidade por uso indevido das

informações registrais, o módulo Ofício Eletrônico somente poderá ser acessado com a utilização de Certificado

Digital no padrão ICP-Brasil A-3 ou superior.

Art. 17. Poderá o convenente ajustar com a Central Registradores de Imóveis comunicação entre servidores

(WebService) autenticados com certificados digitais ICP-Brasil, que além de garantir a autenticidade, preserve a

segurança e o sigilo das comunicações e dos dados transmitidos por meio eletrônico.

Art. 18. Para afastamento de homonímia e medida de resguardo e proteção de privacidade, as pesquisas para

localização de bens e direitos serão feitas, exclusivamente, a partir do número de contribuinte da pessoa física

(CPF) ou jurídica (CNPJ).

Parágrafo único. Não dispondo o requisitante desses elementos identificadores, poderá dirigir o pedido de

pesquisa diretamente às serventias respectivas, que estarão obrigadas a responder à demanda, nos termos da

legislação vigente.
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Art. 10. Integra o sistema base de dados (Bánco de Dados Light) operada por Sistema de Gerenciamento de 
Banco de Dados (SGBD) e interface de sistemas, com o fim de proporcionar ao usuário, em "tempo real", 
informações sobre a titularidade de bens e direitos registrados no nome da pessoa física ou jurídica pesquisada. 

§ 1º. O Banco de Dados Light (BDL), objetivando identificar a ocorrência positiva ou n'egativa de registros de 
bens e direitos e, quando positiva, a respectiva unidade de registro de imóveis, compõe-se de quatro campos: 
Código Nacional da Serventia (CNS), CPF ou CNPJ, nome e número da matricula. 

§ 2º. Ao fazer a pesquisa no Sistema de Oficio Eletrônico, o requisitante deverá receber instantaneamente 
("temp~ real") a informação da ocorrência positiva ou negativa. 

§ 3º. Revelando-se positiva a ocorrência da existência de bens ou direitos registrados em nome do pesquisado 
em qualquer unidade de registro de imóveis, poderá o solicitante, no mesmo ato, solicitar a expedição da 
respectiva certid/lo, que lhe será enviada no formato eletrônico, não podendo sua remessa ser retardada por 
mais de 5 (cinco) dias. · ' 

Art. 11; As operações de consultas e respostas serão realizadas, exclusivamente, por meio de aplicativo de 
Internet, hospedado na Central Registradores de Imóveis, vedado o trânsito e disponibilização de informações 
registrais por correio eletrônico ou similar. 

! ' 
Parágrafo único. Fica ressalvada a hipótese da serventia disponibilizar as informações diretamente aos 
interessados em terminal de autoatendimento (quiosque multimldia ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos), 
desde 'que operados e mantidos, exclusivamente, nas dependências físicas da própria serventia. 

Art. 12. Poderão aderir à utilização do Oficio Eletrônico todos os entes e órgãos públicos que manifestem 
interesse nas informações registrais, mediante celebração de convênio padrão com a Central Registradores de 
Imóveis, pelo qual se ajustem as condições, os limites temporais da informação (art. 19), o escopo da pesquisa, 
a identificação do requisitante e a extensão da responsabilidade dos convenentes. 

Art. 13. A requisição e prestação de informações no formato eletrônico, bem como a expedição de certidões, 
quando rogados por entes ou órg~os públicos, estarão isentas do pagamento de 'emolumentos e taxas, 
conforme as hipóteses legais contempladas. 

Art. 14. A prestação de informações no formato eletrônico (pesquisa eletrônica), bem como a remessa de 
certidoes digitais, quando requeridas por pessoas ou entidades privadas, dar-se-á na :Central Registradores de 
lmóvei's, em seu endereço aberto ao público no sitiohttp://www.registradores.org.br,' e ·estarão sujeitas ao 
pagamento· das respectivas despesas. 

Art. 15. O convênio padrão do Oficio Eletrônico deverá ser disponibilizado nos sitias da Central Registradores de 
Imóveis, com livre acesso para amplo conhecimento de seus termos e condições, assim como para informações 
dos possíveis interessados. 

Art. 16. Para identificação inequívoca do usuário e eventual apuração de responsabilidade por uso indevido das 
informações registrais, o módulo Oficio Eletrônico somente poderá ser acessado com a utilização de Certificado 
Digital no padrão ICP-Brasil A-3 ou superior. 

Art. 17. Poderá o convenente ajustar com a Central Registradores de Imóveis comunicação entre servidores 
(WebService) autenticados com certificados digitais ICP-Brasil, que além de garantir a autenticidade, preserve a 
segurança e o sigilo das comunicações e dos dados transmitidos por meio eletrônico. 

Art. 18. Para afastamento de homonímia e medida de resguardo e proteção de privacidade, as pesquisas para 
localização de bens e direitos serão feitas, exclusivamente, a partir do número de contribuinte da pessoa física 
(CPF) ou jurídica (CNPJ). 

Parágrafo único. Não dispondo o requisitante desses elementos identificadores, poderá dirigir o pedido de 
pesquisa diretamente ás serventias respectivas, que estarão obrigadas a responder à demanda, nos termos da 
legislação vigente. 
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Art. 19. O período abrangido pela pesquisa na base de dados do Ofício Eletrônico com~derá,

obrigatoriamente, o interregno que se inaugura, pelo menos, com o advento da matricula (1° de janeiro de 1976)

até o dia útil imediatamente anterior à data da pesquisa.

I .

Art .. 20. Os oficiais de registro de imóveis que não dispuserem de solução de comunicação sincronizada via

WebSeNice deverão, diariamente, atualizar a base de dados no Banco de DadosLight (BDL) e de imagens do

ambiente compartilhado da Central Registradores de Imóveis, cuja atualização deverá ocorrer até as 24 horas de

cada dia útil.

Art. 21. Não estando a base de dados devidamente atualizada no servidor central e não havendo solução de

comunicação sincronizada via WebSeNice: a) as requisiçôes serão, no dia útil subsequente, repassadas

diretamente ao registro de imóveis, que as responderá no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis; e b)

decorrido o prazo previsto no letra "a", sem que a resposta a requisição tenha sido disponibilizada, o sistema

informará automaticamente o fato à Coodenadoria de Monitoramento dos Foros Judicial e Extrajudicial da

Corregedoria Geral da Justiça, para fins de imediata abertura de procedimento administrativo de verificação.

Parágrafo único. O controle de atualização diária será feito automaticamente pelo Sistema de Ofício Eletrônico,

com emissão de relatório a ser encaminhado ao Oficial de Registro de Imóveis responsável pelos serviços da

unidade.

DA PENHORA ELETRÔNICA DE IMÓVEIS (PENHORA ONLlNE)

Art. 22. O sistema eletrônico denominado Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora Online) destina-se à

expedição de mandados 'judiciais e emissão de certidões para fins de registro ou averbação em matrículas

imobiliárias de penhoras, arrestos, de conversão de arrestos em penhoras e de sequestros de bens imóveis ou

direitos a eles relativos, às comunicações eletrônicas desses titulos dos juízos e ofícios de justiça para as

unidades de registro de, imóveis integradas, bem como à remessa e recebimento das certidões dos atos

praticados ou de exigências a serem cumpridas em decorrência dos titulos encaminhados.

Art. 23. O mandado judicial e a certidão serão expedidos nos autos respectivos, obrigatoriamente, mediante o

preenchimento do competente formulário existente no Sistema de Penhora Online.

Art. 24. O Sistema de Penhora Online contém função específica para solicitação de certidões e para efetivação

d'e pesquisas para localização de titularidades de bens imóveis e direitos em nome da pessoa física ou jurídica

determinada, que for parte em processo judicial, segundo o mesmo formato de pesquisa adotado no Sistema de

Ofício Eletrônico.

I

Art. 25. A pesquisa para localização de bens e consequente solicitação de certidões pelo ofício judicial está

restrita às ações em que for concedido os beneffcios da assistência judiciária gratuita, as de execuções fiscais,

trabalhistas, criminais ou quando houver expressa determinação do Magistrado. Nas demais hipóteses o

interessado poderá obter as informações e certidões diretamente no sítio de acesso público da Central

Registradores de Imóveis (htlp:l/www.registradores.org.br). mediante satisfação das despesas e emolumentos,

acrescido das taxas, devidos.

Art. 26. O protocolo do mandado judicial ou certidão será realizado no Livro 1 - Protocolo, de acordo com a

rigorosa ordem de apresentação dos títulos e o oficial de registro de imóveis lançará de imediato no sistema o

número, a data do protocolq e a data do vencimento da prenotação.

Parágrafo único. Os títUlos encaminhados após o expediente regulamentar e nos dias em que não houver

atendimento na unidade do registro de imóveis serão prenotados na abertura do protocolo do prímeiro dia útil

seguinte, segundo a ordem cronológica de remessa.

Art. 27. O oficial de registro de imóveis qualificará os títulos recebidos e informará o resultado no sistema dentro

d'o prazo de 5 (cinco) dias:úteis, contados da data do ingresso do titulo e sua prenotação no Livro 1 - Protocolo.

li 1°. Os registros elou averbações somente se realizarão após a devida qualificação positiva e dependerão de

depósito prévio, ressalvadas as constrições decorrentes de execuções fiscais, trabalhistas, de partes

beneficiárias de assistência iudiciária oratuita. orocessos criminais, ou ouando houver exoressa determinacão

Num. 2132844 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: NELSON NATAL MARTINS GUERRA - 16/03/2017 13:22:26
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17031613222686800000002063328
Número do documento: 17031613222686800000002063328

1 . 

---- --- ----------------------------

14/03/2017 PROVIMENTO CGJES Nº 5912013- DISP. 02/12/2013-ALTERADO-CGJ-ES 

Art. 19. O período abrangido pela pesquisa na base de dados do Ofício Eletrônico compreenderá, 
obrigatoriamente, o interregno que se inaugura, pelo menos, com o advento da matricula (1° de janeiro de 1976) 
até o dia útil imediatamente anterior à data da pesquisa. 

Art. 20. Os oficiais de registro de imóveis que não dispuserem de solução de comunicação sincronizada via 
WebService deverão, diariamente, atualizar a base de dados no Banco de DadosLight (BDL) e de imagens do 
ambiente compartilhado da Central Registradores de Imóveis, cuja atualização deverá ocorrer até as 24 horas de 
cada dia útil. 

Art. 21. Não estando a base de dados devidamente atualizada no servidor central e não havendo solução de 
comunicação sincronizada via WebService: a) as requisições serão, no dia útil subsequente, repassadas 
diretamente ao registro de imóveis, que as responderá no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis; e b) 
decorrido o prazo previsto no letra "a", sem que a resposta a requisição tenha sido disponibilizada, o sistema 
informará automaticamente o fato à Coodenadoria de Monitoramento dos Foros Judicial e Extrajudicial da 
Corregedoria Geral da Justiça, para fins de imediata abertura de procedimento administrativo de verificação. 

Parágrafo único. O controle de atualização diária será feito automaticamente pelo Sistema de Ofício Eletrônico, 
com emissão de relatório a ser encaminhado ao Oficial de Registro de Imóveis responsável pelos serviços da 
unidade. 

DA PENHORA ELETRÔNICA DE IMÓVEIS (PENHORA ONLINE) 

Art. 22. O sistema eletrônico denominado Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora Online) destina-se à 
expedição de mandados 'judiciais e emissão de certidões para fins de registro ou averbação em matrículas 
imobiliárias de penhoras, arrestas, de conversão de arrestas em penhoras e de sequestro~ de bens imóveis ou 
direitos a eles relativos, às comunicações eletrônicas desses títulos dos juízos e ofícios de justiça para as 
unidades de registro dei imóveis integradas, bem como à remessa e recebimento das certidões dos atos 
praticados ou de exigências a serem cumpridas em decorrência dos títulos encaminhados. 

Art. 23. O mandado judicial e a certidão serão expedidos nos autos respectivos, obrigatoriamente, mediante o 
preenchimento do competente formulário existente no Sistema de Penhora Online. 

~rt. 24. O Sistema de Pei:,hora Online contém função especifica para solicitação de certidões e para efetivação 
de pesquisas para localização de titularidades de bens imóveis e direitos em nome da pessoa física ou jurídica 
determinada, que for parte em processo íudicial, segundo o mesmo formato de pesquisa adotado no Sistema de 
Ofício Eletrônico. 

1 

Art. 25. A pesquisa para localização de bens e consequente solicitação de certidões pelo ofício judicial está 
restrita às ações em que for concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita, as de execuções fiscais, 
trabalhistas, críminaís ou quando houver expressa determinação do Magistrado. Nas demais hipóteses o 
interessado poderá obter as informações e certidões diretamente no sítio de acesso público da Central 
Registradores de Imóveis (http://www.registradores.org.br), mediante satisfação das despesas e emolumentos, 
acrescido das taxas, devidos. 

Art. 26. O protocolo do rr:iandado judicial ou certidão será realizado no Livro 1 - Protocolo, de acordo com a 
rigorosa ordem de apresentação dos títulos e o oficial de registro de imóveis lançará de imediato no sistema o 
número, a data do protocolq e a data do vencimento da prenotação. 

Parágrafo único. Os títÚlos encaminhados após o expediente regulamentar e nos dias em que não houver 
atendimento na unidade do registro de imóveis serão prenotados na abertura do protocolo do primeiro dia útil 
seguinte, segundo a ordem cronológica de remessa. 

Art. 27. O oficial de registro de imóveis qualificará os títulos recebidos e informará o resultado no sistema dentro 
d·o prazo de 5 (cinco) dias,úteis, contados da data do ingresso do título e sua prenotação no Livro 1 - Protocolo. 

§ 1ª. Os registros e/ou averbações somente se realizarão após a devida qualificação positiva e dependerão de 
-o prévio, ressalvadas as constrições decorrentes de execuções fiscais, trabalhistas, de partes 
iárias de assistência iudiciária oratuita. orocessos criminais, ou auando houver exoressa determinacão 
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judicial de dispensa do depósito, as quais deverão ser indicadas, em espaços próprios, ho formulário eletrônico

de solicitação.

~ 2°. Estando o título apto para o registro ou averbação e havendo incidência de emolumentos, acrescido das

taxas, o Oficial informará o respectivo valor no campo próprio do sistema e aguardará a efetivação do depósito

prévio para a prática do ato registra!. Caso existam exigências a serem satisfeitas, anexará a competente nota

devolutiva, dentro do mesmo prazo. ! I

~ 3°. As informações deste item também estarão disponíveis para retirada presencial pelo apresentante na

serventia registral e para consulta no Sistema de Acompanhamento RegistralOnline.
. I

~ 4°. O depósito prévio far-se~á mediante recolhimento do valor constante do boleto gerado no sistema que será

impresso pela unidade judicial ou diretamente pela serventia registral, devendo o Oficial, neste último caso,

imediatamente informar essa ocorrência no sistema.
, ,

~ 5°. O boleto bancário será entregue à parte responsável pelo pagamento dos emolumentos, acrescido das

taxas, desde que haja, pelo menos, 3 (três) dias úteis de antecedência do término da vigência da prenotação.

Caso o prazo seja inferior, o pagamento somente poderá ser feito diretamente na serve~tia registral, até a data

de vencimento da prenotação.

~ 6°. Caso não se verifique ocorrência de depósito prévio durante a vigência da prenotação, o Oficial, no âmbito

especifico da sistemática ora regulamentada, fica autorizado a devolver o trtulo sem o registro ou a averbação da

constrição e a cancelar a prenotação, circunstância que deverá ser levada ao conhecimento do Juizo da

execução, mediante informação a ser imediatamente inserida no sistema.

Art. 28. A utilização do Sistema de Penhora Online é uma facilidade que se propicia aó interessado e, portanto,

não o exime do acompanhamento direto, perante a unidade de registro de imóveis competente, do desfecho da

qualificação do lftulo de seu interesse, para ciência de exigências eventualmente formuladas.

Parágrafo único. Sem prejuizo desse acompanhamento direto, o registrador, em caso de qualificação registral

negativa, com recusa do registro ou da averbação, comunicará o fato ao Juizo de origem, mediante resposta no

campo próprio do sistema, com cópia da nota de exigência expedida.

, .
Art. 29; As requisições de pesquisas de titularidades de imóveis e de certidões imobiliárias para as unidades de

registro de imóveis já integradas na Central Registradores de Imóveis somente poderãO ser feitas por meio do

referido sistema eletrônico, vedada a expedição de oficios em papel com tal finalidade, para os respectivos

oficiais do registro de imóveis.

Art. 30. As comunicações de constrições judiciais que incidirem sobre imóveis de competência registral das

unidades já integradas na Central Registradores de Imóveis somente poderão ser feitas por meio do referido

sistema eletrônico, vedada a expedição de certidões, oficios ou mandados em papel com tal finalidade, para os

respectivos oficiais de registro de imóveis.

Art. 31. Outras funcionalidades do sistema estão disponibilizadas no "Guia de Utilização do Sistema de Penhora

Online", disponivel no sitio https://www.oficioeletronico.com.br. e enuncia, com detalhes, em sequência lógica,

passo a passo, os procedimentos a serem adotados para plena utilização dos correspondentes serviços.

DA CERTIDÃO DIGITAL

Art. 32. As unidades de Registros de Imóveis emitirão certidões em formato eletrônico, aqui chamadas de

certidões digitais, que serão hospedadas e disponibilizadas na Central Registradores de Imóveis ou arquivadas

em dispositivo removivel de armazenamento de dados.

Art. 33. A certidão digital expedida por Oficial de Registro de Imóveis será gerada unicamente sob forma de

documento eletrônico de longa duração, que deverá ser assinado com Certificado Digital ICP-Brasil tipo A-3 ou

superior, incluindo-se em seu conteúdo a atribuição de "metadados", com bases em estruturas terminológicas

(taxonomias) que organizem e classifiquem as informações do arquivo digital no padrão Dublin Core (DC),

atendidos, ainda, os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e da arquitetura e-
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' ' 
judicial de dispensa do depós~to, as quais deverão ser indicadas, em espaços próprios, ho formulário eletrônico 

de solicitação. 

§ 2°. Estando o título apto para o registro ou averbação e havendo incidência de emolumentos, acrescido das_ 

taxas, o Ofidal informará o respectivo valor no_ campo próprio do sistema e aguardará a efetivação do depósito · 

prévio para á prática do ato registrai. Caso existam exigências a serem satisfeitas, anexará a competente nota · 
' 1 1 

devolutiva, dentro do mesmo prazo. · 
' . 

§ 3°. As informações deste item também estarão disponíveis para retirada presencia\ pelo apresentante na 

serventia registrai e para consulta no Sistema de Acompanhamento RegistralOn/ine. 
' 1 

§ 4°. O depósito prévio far-se~á mediante recolhimento do valor constante do boleto gerado no sistema que será 

impresso pela unidade judicial ou diretamente pela serventia registrai, devendo o Oficial, neste último caso, 

imediatamente informar essa ocorrência no sistema. · ' 
' 1 

§ 5°. Q boleto bancário será entregue à parte responsável pelo pagamento dos emolumentos, acrescido das 

taxas, desde.que _haja, pelo menos, 3 (três) dias úteis de antecedência do término da vigência da prenotação. 

Caso o prazo seja inferior, o pagamento somente poderá ser feito diretamente na serve~tia registrai, até a data 

de vencimento da prenotação; 

§ 6°. Caso não se verifique ocorrência de depósito prévio durante a vigência da prenota~ão, o Oficial, no âmbito 

especifico da sistemática ora regulamentada, fica autorizado a devolver o título sem o registro ou a averbação da 

constrição e a cancelar a prenotação, circunstância que deverá ser levada ao conhecimento do Julzo da 

execução. mediante informação a ser Imediatamente inserida no sistema. · t 

Art. 28. A utilização do Sistema de Penhora Onlíne é uma facilidade que se propicia aó interessado e, portanto, 

não o exime do acompanhamento direto, perante a unidade de registro de imóveis competente, do desfecho da 

qualificação do titulo de seu interesse, para ciência de exigências eventualmente formuladas. 

Parágrafo únic6. Sem prejuízo desse acompanhamento direto, o registrador, em caso ele qualificação registrai 

negativa, com recusa do regi~tro ou da averbação, comunicará o fato ao Juízo de origem, mediante resposta no 

campo próprio do sistema, com cópia da nota de exigência expedida. 

Art. 29." As requisições de pesquisas de titularidades de imóveis e de certidões imobiliárias para as unidades de 

registro de imóveis já integradas na Central Registradores de Imóveis somente poderãd ser feitas por meio do 

referido sistema eletrônico, vedada· a expedição de ofícios em papel com tal finalidàde, para os respectivos 

oficiais do registro de imóveis. 

Art. 30. As comunicações de constrições judiciais que incidirem sobre imóveis de competência registrai das 

unidades já integradas na Central Registradores de Imóveis somente poderão ser feitas por meio do referido 

sistema eletrônico, vedada a expedição de certidões, ofícios ou mandados em papel com tal finalidade, para os 

respectivos oficiais de registro de imóveis. 

Art. 31 .. Outras funcionalidades do sistema estão disponibilizadas no "Guia de Utilização ~o Sistema de Penhora 

Online", disponível no sítio https://www.oficioeletronico.com.br, e enuncia, com detalhes, em sequência lógica, 

passo a passo, os procedimentos a serem adotados para plena utilização dos correspondentes serviços. 

DA CERTIDÃO DIGITAL 

Art. 32. As unidades de Registros de Imóveis emitirão certidões em formato eletrônico, aqui chamadas de 

certidões digitais, que serão hospedadas e disponibilizadas na Central Registradores de Imóveis ou arquivadas 

em dispositivo removível de armazenamento de dados. 

Art. 33. A certidão digital expedida por Oficial de Registro de Imóveis será gerada unicamente sob forma de 

documento eletrônico de longa duração, que deverá ser assinado com Certificado Digital !CP-Brasil tipo A-3 ou 

superior, incluindo-se em seu conteúdo a atribuição de "metadados", com bases em estruturas terminológicas 

(taxonàmias) que organizem e classifiquem as informações do arquivo digital no padrão Dublin Core (DC), 

los, ainda, os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e da arquitetura e-
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$~

PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico), em especial o conjunto normativo ~o aos

Padrões Brasileiros de Assinatura Digital.

• 14/0312017

~ 1°. Enquanto o certificado digital não contiver atributo funcional, para a assinatura eletrônica da certidão, o

Oficial do Registro de Imóveis ou seu preposto utilizará unicamente sistema "Assinador Digital Registral" (versão

cartório), desenvolvido pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), ou outro similar, ou

ambiente emissor de confiança, especialmente desenvolvido para esse fim, previamente submetidos à

aprovação da Corregedoria Geral da Justiça, especialmente para verificação de sua interoperabilidade e

capacidade de identificação da serventia registra I expedidora, do cargo ou função do subscritor e de outros

elementos de controle da certidão expedida.

~ 2°. A certidão registral sob forma de documento eletrônico será gerada, preferencialmente, no padrão XML

(eXtensible Markup Language), por ser o padrão primário de intercâmbio de dados com usuários públicos ou

privados, podendo ser adotado o padrão PDF/A (Portable Document Format/Archive), a critério do Oficial de

Registro de Imóveis expedidor, vedada a utilização de outros padrões, sem prévia autorização da Corregedoria

Geral de Justiça.

Art. 34. A postagem, o download e a conferência das certidões digitais far-se-ão exclusivamente na Central

Registradores de Imóveis, cujos sistemas computacionais e fluxo eletrônico de informações deverão atender aos

padrões de autenticidade, integridade, validade e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira (ICP-Brasil) e à !arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico), bem como

às determinações e normàs:técnicas e de segurança que forem instituídas para operação do sistema.

~-1°. A certidão digital pressupõe a existência de arquivo eletrônico autônomo que poderá ser conferido mediante

uso da função de visualização do sistema "Assinador Digital Registra!". .

~ 2°. O processo de transmissão da certidão digital da unidade de Registro de Imóveis para a Central

Registradores de Imóveis, pode ser realizado em lotes que podem conter até 10 (dez) certidões, não devendo,

entretanto, exceder o tamanho máximo de 20 MB, mesmo que seja uma única certidão. ):iavendo excesso, o

arquivo deverá ser gravado ,em dispositivo de armazenamento de dados removível e encaminhado para o órgão

solicitante.

Art. 35. Ressalvado o arquivamento da certidão digital em dispositivo removível de armazenamento de dados

novo e formatado (CO, OVO, cartão de memória, pendrive, dentre outros), oferecido pela serventia, sem

qualquer custo adicional para o usuário, as operações mencionadas no item anterior dar-se.ão, exclusivamente,

na Central Registradores de Imóveis em seus respectivos endereços eletrônicos: http://wwwregistradores.org.br.
acesso aberto ao público, ehttps:l/wwwoficioeletronico.com.br, acesso para o Poder Judiciário e órgãos da

Administração Pública. '

Art. 36. A certidão digital solicitada durante o horário de expediente, com indicação do núm,ero da matrícula ou

do registro no Livro 3, será emitida e disponibilizada até o final do primeiro dia útil subsequente, salvo se forem

solicitadas mais de 10 (de.z) certidões pelo mesmo interessado, hipótese em que o prazo pOderá ser prorrogado

p.ara o expediente do segundo dia útil subsequente.

~ 1°, Decorridos 12 (doze) meses da publicação deste Provimento, a certidão digital solicitada durante o horário

de expediente, conforme previsto no caput, será emitida e disponibilizada dentro de, no máximo, duas horas

úteis ou até o seu encerràmento, prevalecendo o menor período de espera, salvo se forem solicitadas mais de

10 (dez) certidões pelo mesmo interessado, hipótese em que o prazo poderá ser prorrogado para o expediente

do primeiro dia útil seguinte.
I

~ 2°, A certidão digital ficará disponível para download no endereço em que foi solicitada, pelo prazo mínimo de

30 (trinta) dias,

Art, 37. O sistema deverá:contar com módulo de geração de relatórios das requisições, das transações, do envio

de informações e das certidões que indiquem o regular funcionamento do sistema, especialmente o cumprimento

dos prazos assinalados, para acompanhamento contínuo e fiscalização (correição online) pelo Juízo competente,
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.PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico), em especial o conjunto normativo ~s 
Padrões Brasileiros de Assinatura Digital. 

§ 1 º. Enquanto o certificado digital não contiver atributo funcional, para a assinatura eletrônica da certidão, o 
Oficial do Registro de Imóveis ou seu preposto utilizará unicamente sistema "Assinador Digital Registrai" (versão 
cartório), desenvolvido pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), ou outro similar, ou 
ambiente emissor de confiança, especialmente desenvolvido para esse fim, previamente submetidos à 
aprovação da Corregedoria Geral da Justiça, especialmente para verificação de sua interoperabilidade e 
capacidade de identificação da serventia registrai expedidora, do cargo ou função do subscritor e de outros 
elementos de controle da certidão expedida. 

§ 2°. A certidão registrai sob forma de documento eletrônico será gerada, preferencialmente, no padrão XML 
(eXtensible Markup Language), por ser o padrão primário de intercâmbio de dados com usuários públicos ou 
privados, podendo ser adotado o padrão PDF/A (Portable Document Format/Archive), a critério do Oficial de 
Registro de Imóveis expedidor, vedada a utilização de outros padrões, sem prévia autorização da Corregedoria 
Geral de Justiça. 

Art. 34. A postagem, o download e a conferência das certidões digitais far-se-ão exclusivamente na Central 
Registradores de Imóveis, cujos sistemas computacionais e fluxo eletrônico de informações deverão atender aos 
padrões de autenticidade, integridade, validade e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil) e à !arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico), bem como 
às determinações e normàs:técnicas e de segurança que forem instituídas para operação do sistema. 

§· 1°. A certidão digital pressupõe a existência de arquivo eletrônico autônomo que poderá sér conferido mediante 
uso da função de visualização do sistema "Assinador Digital Registrai". 

§ 2°. O processo de transmissão da certidão digital da unidade de Registro de Imóveis para a Central 
Registradores de Imóveis, pode ser realizado em lotes que podem conter até 1 O (dez) certidões, não devendo. 
entretanto, exceder o tamanho máximo de 20 MB, mesmo que seja uma única certidão .. Havendo excesso, o 
arquivo deverá ser gravado em dispositivo de armazenamento de dados removível e encaminhado para o órgão 
solicitante. 

Art. 35. Ressalvado o arquivamento da certidão digital em dispositivo removível de armazenamento de dados 
novo e formatado (CD, DVD, cartão de memória, pendríve, dentre outros), oferecido pela serventia, sem 
qualquer custo adicional para o usuário, as operações mencionadas no item anterior dar-secão, exclusivamente, 
na Central Registradores de Imóveis em seus respectivos endereços eletrônicos: http://www.registradores.org.br, 
acesso aberto ao público, ehttps:llwww.ofícioeletronico.com.br, acesso para o Poder Judiciário e órgãos da 
Administração Pública. 

Art. 36. A certidão digital solicitada durante o horário de expediente, com indicação do núm.ero da matrícula ou 
do registro no Livro 3, será emitida e disponibilizada até o final do primeiro dia útil subsequente, salvo se forem 
solicitadas mais de 10 (de.z) certidões pelo mesmo interessado, hipótese em que o prazo poderá ser prorrogado 
p_ara o expediente do segundo dia útil subsequente. 

§ 1°. Decorridos 12 (doze) meses da publicação deste Provimento, a certidão digital solicitada durante o horário 
de expediente, conforme previsto no caput, será emitida e disponibilizada dentro de, no máximo, duas horas 
úteis ou até o seu encerràrriento, prevalecendo o menor período de espera, salvo se forem solicitadas mais de 
1 O (dez) certidões pelo mesmo interessado, hipótese em que o prazo poderá ser prorrogado para o expediente 
do primeiro dia útil seguinte; 

§ 2°. A certidão digital ficará disponível para download no endereço em que foi solicitada, pelo prazo mínimo de 
30 (trinta) dias. 

Art. 37. O sistema deverá:contar com módulo de geração de relatórios das requisições, das transações, do envio 
de informações e das certidões que indiquem o regular funcionamento do sistema, especialmente o cumprimento 
rim: nrl'\zos assinalados, para acompanhamento contínuo e fiscaliza<;ão (correição online) pelo Juízo competente. 
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DA VISUALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE MATRfcULA (MATRiCULA ONLINE)

Art. 38. As unidades de Registro de Imóveis prestarão por meio da Central Registradores de Imóveis serviços de

visualização eletrônica' de matrículas imobiliárias (matrícula online), com o fim de disponibilizar as imagens das

matrículas em "tempo real",' mediante armazenamento em ambiente compartilhado ou' adoção de solução de

comunicação WebService.

Art. 39. As operações serão realizadas, exclusivamente, na Central Registradores de Imóveis.

:, I

Parágrafo único. Fica ressalvada a hipótese da serventia disponibilizar as imagens diretamente aos

interessados, em terminal de autoatendimento (quiosque multimídia, ou quaisquer outros dispositivos

eletrônicos), desde que 'operados e mantidos exclusivamente em suas dependências internas.

Art. 40. As imagens das matrículas apresentadas aos usuários através da Central ~egistradores de Imóveis

(CRI) deverão conter em cada página a data e a hora da visualização, o código da consulta (hash) e uma tarja

com osseguinte~ dizerés: "Para simples. consulta. Não vale como certidão" .

. . DA PESQUISA ELETRÔNICA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS

Art. 41. As unidades de Registro de Imóveis prestarão por meio da Central Registradores de Imóveis serviços de

pesquisa eletrônica com o fim de proporcionar aos usuários privados, em "tempo reai", informações sobre

titularidade de bens e direitos registrados no nome da pessoa física ou jurídica pesquisdda.

Parágrafo único. Aplica-se à pesquisa eletrônica referida no item anterior as mesmas regras e procedimentos

técnicos previstos para a pesquisa efetivada no Ofício Eletrônico, exceto quanto à satisfação das despesas

devidas.

DO PROTOCOLO ELETRÔNICO DE TiTULOS (e.PROTOCOLO)

Art. 42. A postagem e o tráfego de traslados e certidões notariais e de outros títulos públicos ou particulares,

elaborados sob a forma de documento eletrônico e remessa às serventias registrais para prenotação (Livro nO1

- Protocolo) ou para mero exame e cálculo (L.ivro de Recepção de Títulos), bem como destas para os usuários

respectivos, serão efetivados por intermédioda Central Registradores de Imóveis.

Art. 43, Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registro de imóv~is deverão atender aos

requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e à arquitetura e-PING (Padrões de

Interoperabilidade de Governo Eletrônico) e deverão ser gerados, preferencialmente, no padrão XML (eXtensible
Markup Language), por ser o padrão primário de intercâmbio de dados com usuários públicos ou privados,

podendo ser adotado o padrão PDF/A (Portable Document FormatlArchive), vedada a utilização de outros

padrões, sem prévia autorização da Corregedoria Geral de Justiça.

Parágrafo único. O oficial de registro de imóveis deverá verificar se o titular do certificado digital utilizado no

traslado ou certidão eletrônicos é tabelião, substituto ou preposto autorizado, ou tinha essa condição à época da

assinatura do documento, procedimento denominado verificação de atributo, mediante consulta à base de dados

do Colégio Notarial do Brasil, dispensada caso o documento contenha Certificado de Atributo, em conformidade

com a ICP-Brasil.

Art. 44. A partir da data de funcionamento do Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Protocolo), os oficiais de

registro de imóveis verificarão, diariamente, se existe comunicação de remessa de título para prenotação ou

protocolização para exame e cálculo, mediante importação do XML ou impressão de arquivo PDF/A.

li 1°. Sem prejuízo desse acompanhamento periódico obrigatório, o sistema gerará, na tela do computador do

Oficial destinatário, a título de cautela adicional, um banner de aviso, indicando que existe solicitação pendente. A

eventual ausência, por falha técnica, deste alerta, não dispensará o registrador da adoção das providências para

processamento da solicitação, tendo em vista a obrigatoriedade da verificação periódica estabelecida no item

anterior.
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DA VISUALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE MATRICULA (MATRICULA ON~INE) 

Art. 38. As unidades de. Registro de Imóveis prestarão por meio da Central Registradores de Imóveis serviços de 
visualização eletrônica de matriculas imobiliárias (matricula online), com o fim de disponibilizar as imagens das 
matrículas em "tempo real", mediante armazenamento em ambiente compartilhado ou· adoção de solução de 
comunicação WebService. 

Art. 39. As operações serão realizadas, exclusivamente, na Central Registradores de Imóveis. 

' Parágrafo único. Fica ressalvada a hipótese da serventia disponibilizar as imagens diretamente aos 
interessados, em terminal ·de autoatendiménto (quiosque multimldia, ou quaisqu.er outros dispositivos 
eletrônicos), desde que.operados e mantidos exclusivamente em suas dependências internas. 

Art. 40. As imagens das matrículas apresentadas aos usuários através da Central ~egistradores de Imóveis 
(CRI) deverão conter em cada página a data e a hora da visualização, o código da consulta (hash) e uma tarja 
com os seguinte~ dizeres: "Para simples.consulta. Não vale como certidão". 

DA PESQUISA ELETRÔNICA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS 

Art. 41. As unidades de Registro de Imóveis prestarão por meio da Central Registradores de Imóveis serviços de 
pesquisa eletrônica com o fim de proporcionar aos usuários privados, em "tempo real", informações sobre 
titularidade de bens e direitos registrados no n_ome da pessoa física ou jurídica pesquis~da. 

Parágrafo único, Aplica-se à pesquisa eletrônica referida no item anterior as mesmas regras e procedimentos 
técnicos previstos para a pesquisa efetivada- no Ofício Eletrônico, exceto quanto à satisfação das despesas 

devidas. 

DO PROTOCOLO ELETRÔNICO DE TITULOS (e-PROTOCOLO) 

Art. 42. A postagem e o tráfego de trasladas e certidões notariais e de outros títulos públicos ou particulares, 
elaborados sob a forma de documento eletrônico e remessa às serventias registrais para prenotação (Livro nº 1 
- Protocolo) ou para mero exame e cálculo (Livro de Recepção de Tltulos), bem como destas para os usuários 
respectivos, serão efetivados por intermédio da Central Registradores de Imóveis. 

Art. 43, Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registro de imóveis deverão atender aos 
requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e à arquitetura e-PING (Padrões de 
Interoperabilidade de Governo Eletrônico) e deverão ser gerados, preferencialmente, no padrão XML (eXtensibfe 
Markup Language), por ser o padrão primário de intercâmbio de dados com usuários públicos ou privados, 
podendo ser adotado o padrão PDF/A (Portab/e Document Format/Archive), vedada a utilização de outros 
padrões, sem prévia autorização da Corregedoria Geral de Justiça. 

Parágrafo único. O oficial de registro de imóveis deverá verificar se o titular do certificado digital utilizado no 
traslado ou certidão eletrônicos é tabelião, substituto ou preposto autorizado, ou tinha essa condição à época da 
assinatura do documento, procedimento denominado verificação de atributo, mediante consulta à base de dados 
do Colégio Notarial do Brasil, dispensada caso o documento contenha Certificado de Atributo, em conformidade 

com a ICP-Brasil. 

Art. 44. A partir da data de funcionamento do Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Protocolo), os oficiais de 
registro de imóveis verificarão, diariamente, se existe comunicação de remessa de titulo para prenotação ou 
protocolização para exame e cálculo, mediante importação do XML ou impressão de arquivo PDFiA. 

§ 1º. Sem prejuízo desse acompanhamento periódico obrigatório, o sistema gerará, na tela do computador do 
Oficial destinatário, a titulo de cautela adicional, um banner de aviso, indicando que existe solicitação pendente. A 
eventual ausência, por falha técnica, deste alerta, não dispensará o registrador da adoção das providências para 
processamento da solicitação, tendo em vista a obrigatoriedade da verificação periódica estabelecida no item 

anterior. 
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• '.li 2°. As serventias que adotarem solução de comunicação via WebService, configurada para consult~ menor

tempo, estão dispensadas da verificação continuada, atendidas as determinaçÕes e normas técnicas de

segurança utilizadas para integração de sistemas definidas pela Central Registradores de Imóveis.

Art. 45. O título apresentado em arquivo eletrônico, disponível ao Oficial do Registro de Imóveis na Central

Registradores de Imóveis, poderá ser baixado (down/oad) mediante importação para o sistema da serventia ou

materializado, mediante impressão gráfica do arquivo PDF/A ou conversão do arquivo XML para PDF/A, fazendo

constar da certidão, nesta última hipótese, que o arquivo foi gerado diretamente na Central Registradores de

lI:nóveis, a partir de arquivo no formato PDF/A ou XML, devídamente assinado digítalmente, com menção à data

e hora de sua emissão e à verificação de sua origem, integridade e dos elementos de segurança da assinatura

eletrônica.

li 1°. O título eletrônico poderá também ser apresentado direta e pessoalmente na serventia registral em

dispositivo de armazenamento de dados (CD, DVD, cartão de memória, pendrive, dentre outros), contendo o

arquivo a ser protocolado.

li 2°. Na validação da certidão ou traslado notarial, o Oficial do Registro de Imóveis deverá verificar se o título

atende aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e à arquitetura e-PING

(Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico), além de sua origem, integridade, interoperabilidade e

seus requisitos de segurança que permitam a identificação inequívoca da serventia notarial e da qualidade

funcional do subscritor.

Art. 46. O documento digital no formato PDF/A ou XML, devidamente assinado com certificado ICP-Brasil, deverá

ser arquivado em repositório eletrônico seguro, apoiado em Sistema de Gestão de Documentos.

Art. 47. Realizar-se-á o regular protocolo no Livro nO1 (prenotação) ou protocolo no Livro de Recepção de

Trtulos (exame e cálculo) do título eletrônico, observando-se a ordem,de prenotação, para os efeitos legais.

I ,

Art. 48. Os emolumentos, acrescido das taxas, devidos pela prenotação ou pelo exame e cálculo serão pagos no

a'to da remessa. Caso o título prenotado seja devolvido para o cumprimento de exigências e reapresentado

dentro do prazo de validade, o custo da prenotação será descontado do valor cobrado pelo ato praticado.

Parágrafo único. Em caso de deVOlução do título prenotado para cumprimento de exigências, o Oficial fará jus

ao valor da prenotação se a qualificação e emissão da respectiva nota ocorrer dentro do prazo previsto neste

provimento, observando-se o disposto no artigo 51 deste Provimento.

Art. 49. O prazo para exame, qualificação e devolução do título à parte com ,exigências ou registro será de 10, ,

(dez) dias úteis, contados.data em que ingressou na serventia.

li 1°. Reapresentado o título com satisfação das exigências, o registro será efetivado nos 5 (cinco) dias úteis

seguintes. ' I

li 2°. Quando o registro do título importar na abertura de mais de dez matrículas ou houver apresentação

simultânea de mais de dez títulos pelo mesmo apresentante, ou do mesmo empreendimento, o prazo será de 15

(quinze) dias úteis, contado's da data em que ingressou na serventia e foi prenotado no Livro 1 - Protocolo, se

não houver exigências. Se, houver, o registro será feito dentro dos 10 (dez) dias seguintes ao da satisfação

delas. '

li 3°. Quando o registro do título importar na abertura de mais de cinquenta matrículas ou houver a apresentação

simultânea de mais de cinquenta títulos pelo mesmo apresentante, ou do mesmo empreendimento, o prazo para
I

exame, qualificação e devolução do título à parte com exigências será de 15 (quinze) dias, e o prazo para

registro do título será de trinta (30) dias, contados da data em que ingressou na serventia e foi prenotado no

Livro 1 - Protocolo, se não houver exigências. Se houver, dentro dos,15 (quinze) dias seguintes ao da satisfação

delas.

li 4°. Caso ocorram dificuldades na qualificação registral em razão da complexidade do título ou novidade da

matéria, o Oficial poderá :prorrogar o prazo da qualificação, s.omente por uma vez, até o máximo de 10 (dez)
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S"lf 
• · _§ 2°. As serventias que adotarem solução de comunicação via WebService, configurada para consult~or 

tempo, estão dispensadas da verificação continuada, atendidas as determinaçõ'es e normas técnicas de 
segurança utilizadas para integração de sistemas definidas pela Central Registradores de Imóveis. 

Art. 45. O título apresentado em arquivo eletrônico, disponível ao Oficial do Registro de Imóveis na Central 
Registradores de Imóveis, poderá ser baixado (download} mediante importação para o sistema da serventía ou 
materializado, mediante impressão gráfica do arquivo PDF/A ou conversão do arquivo XML para PDF/A, fazendo 
constar da certidão, nesta última hipótese, que o arquivo foi gerado diretamente na Central Registradores de 
l,:nóveis, a partir de arquivo no formato PDF/A ou XML, devidamente assinado digitalmente, com menção à data 
· e hora de sua emissão e à verificação de sua origem, integridade e dos elementos de segurança da assinatura 
eletrônica. 

§ 1°. O título eletrônico poderá também ser apresentado direta e pessoalmente na serventia registrai em 
dispositivo de armazenamento de dados (CD, DVD, cartão de memória, pendrive, dentre outros), contendo o 
arquivo a ser protocolado. 

§ 2°. Na validação da certidão ou traslado notarial, o Oficial do Registro de Imóveis deverá verificar se o título 
atende aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e à arquitetura e-PING 
(Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico), além de sua origem, integridade, interoperabilidade e 
seus requisitos de segurança que permitam a identificação inequívoca da serventia notarial e da qualidade 
funcional do subscritor. · 

Art. 46. O documento digital no formato PDF/A ou XML, devidamente assinado com certificado ICP-Brasil, deverá 
ser arquivado em repositório eletrônico seguro, apoiado em Sistema de Gestão de Documentos. 

Art. 47. Realizar-se-á o regular protocolo no Livro nº 1 (prenotação) ou protocolo no Livro de Recepção de 
Títulos (exame e cálculo) do título eletrônico, observando-se a ordem-de prenotação, para os efeitos legais . 

. l 

Art. 48. Os emolumentos, acrescido das taxas, devidos pela prenotação ou pelo exame e cálculo serãc;> pagos no 
alo da remessa. Caso o titulo prenotado seja devolvido para o cumprimento de exigências e reapreseJ')tado 
dentro do prazo de validade, o custo da prenotação será descontado do valor cobrado pelo ato praticado. 

Parágrafo único. Em caso .de devolução do título prenotado para cumprimento de exigências, o Oficial fará jus 
ao valor da prenotação se a qualificação e emissão da respectiva nota ocorrer dentro do prazo previsto neste 
provimento, observando-se o disposto no artigo 51 deste Provimento. · 

Art. 49. O prazo para exame, qualificação e devolução do titulo à parte com .exigências ou registro será de 1 O 
1 • 

{dez) dias úteis, contados.data em que ingressou na serventia. · 

§ 1°. Reapresentado o titulo com satisfação das exigências, o registro será efetivado nos 5 (cinco) dias ·úteis 
seguintes. · 1 · • • · 

§ 2°. Quando o registro _do título importar na abertura de mais de dez matriculas ou houver apresentação 
simultânea de mais de dez titulas pelo mesmo apresentante, ou do mesmo empreendimento, o prazo 'será de 15 
(quinze) dias úteis, contado·s da data em que ingressou na serventia e foi prénotado no Livro 1 - Protocolo, se 
não houver exigências. Se. houver, o registro será feito dentro dos 10 (dez) dias seguintes ao ·da satisfação 
delas. ' · · 

' 1 

§ 3°. Quando o registro do título importar na abertura de mais de cinquenta matriculas ou houver a apresentação 
simultânea de mais de cinquenta títulos pelo mesmo apresentante, ou do mesmo empreendimento, o prazo para 

1 
exame, qualificação e devolução do titulo à parte com exigências será de 15 (quinze) dias, e o prazo para 
registro do título será de trinta (30) dias, contados da data em que ingressou na serventia e foi prenotado no 
Livro 1 - Protocolo, se não houver exigências. Se houver, dentro dos .15 (quinze) dias seguintes ao da satisfação 
delas. 

§ 4°. Caso ocorram dificuldades na qualificação registrai em razão da complexidade do título ou novidade da 
, o Oficial poderá :prorrogar o prazo da qualificação, ~omente por uma vez,- até o máximo de 10 (dez) 



1410312017 PROVIMENTO CGJES N° 59/2013-DISP. 02l1212013-ALTERADO-CGJ-ES

dias, em despacho fundamentado que deverá ficar arquivado na serventia ou microfilm~do ou digitalizado com a

documentação do título, desde que não ultrapasse o prazo de validade da prenotação ..

~ 5°, As disposições acima não se aplicam às hipóteses previstas em lei de prazos mais'reduzidos no Registro de

Imóveis ou de expressa determinaçã"o judicial. .

Art, 50, Mostrando-se o trlulo apto para os atos pertinentes, o Oficial deverá informar o valor dos emolumentos,

acrescido das taxas, no campo próprio e aguardar o depósito para a prática do ato. C'aso existam exigências a

serem satisfeitas, deverá anexar nota devolutiva, observando-se, igualmente, no mais, ó determinado neste ato.
i .

Parágrafo único, Havendo exigências de qualquer ordem, deverão ser formuladas de uma só vez, por escrito,

de forma clara, objetiva e fundamentada, em formato eletrônico ou em papel timbrado da unidade, com

identificação e assinatura do servidor responsável.

Art, 51., Os atos registrais somente serão lavrados após a devida qualificação registral positiva e dependerão de

depósito prévio, mediante recolhimento do valor constante de boleto a ser impresso por meio do próprio sistema,

ressalvada a hipótese do interessado possuir 'crédito adquirido de forma antecipada na 'Central Registradores de

Imóveis.

Parágrafo único, O depósito prévio poderá também ser efetuado diretamente ao Oficial do Registro de Imóveis

a quem incumbe a prática do ato registral, cujo pagamento deverá ser lançado no sistema, na mesma data de

seu recebimento.

Art, 52, Fica autorizada, no âmbito especifico da sistemática eletrônica ora regulamentada, a devolução do titulo

sem a prática dos atos requeridos, caso o depósito prévio não seja realizado durante a vigência da prenotação,

no valor total informado.

Art, 53, Os agentes financeiros autorizados pelo Banco Central do Brasil a funcionarem no âmbito do Sistema

Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), bem como as companhias de

habitação integrantes da administração pública poderão, para fins de remessa de documento eletrônico para o

Registro de Imóveis, na forma prevista no art. 38 da Lei nO11.977/2009, formalizar Extrato do Contrato (Extrato),

no formato eletrônico XML (eXtensible Markup Language), contendo as cláusulas que dizem respeito

diretamente aos negócios jurídicos de compra e venda e hipoteca, ou compra e venda e.alienação fiduciária em

garantia, ou compra e venda com utilização de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

cujos modelos serão definidos pela Central Registradores de Imóveis.

~ 1°, O Extrato será assinado somente pelo representante legal do banco, com poderes especiais e expressos

para tal, portando este, por exclusiva responsabilidade do agente financeiro, que as cláusulas estão contidas no

original do contrato respectivo que se encontra em seu arquivo, devidamente formalitado e assinado pelas

partes contratantes e duas testemunhas.

~ 2°, Havendo descrição no Extrato dos impostos pagos pela transmissão imobiliária com indicação de valor e

data do recolhimento, será dispensada a anexação do comprovante de pagamento dos impostos. Caso haja

menção genérica do recolhimento dos impostos e juntada de outros documentos, estes deverão ser anexados

por documentos eletrônicos nativos, ou digitalizados em formato PDF/A, devidamente autenticados por tabelião

de notas.

~ 3°, Será considerada regular a representação, dispensada a exibição e conferência pelo Oficial do Registro de

. Imóveis dos documentos respectivos, quando houver expressa menção no Extrato: a) à data, ao livro e à folha

do cartório em que foi lavrada a procuração, para os casos de representação por mandato; b) ao tipo de ato

constitutivo e seu número de registro na Junta Comercial ou no Registro competente e indicação de cláusula que

delega a representação legal, quando se tratar de pessoa jurídica, bem como a data e o número de registro da

ata da assembléia geral que elegeu a diretoria e a autorização para a prática do ato, estes, se exigíveis; c) ao

pacto antenupcial e seus ajustes, com indicação do número de seu registro e respectivo Cartório de Registro de

Imóveis.
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dias, em despacho fundamentado que deverá ficar arquivado na serventia ou microfilm~do ou digitalizado com a 
documentação do titulo, desde que não ultrapasse o prazo de validade da prenotação. 

§ 5º. As disposições acima não se aplicam às hipóteses previstas em lei de prazos mais'reduzidos no Registro de 
Imóveis ou de expressa determinaçã'o judicial. 

Art. 50. Mostrando-se o titulo apto para os atos pertinentes, o Oficial deverá informar o valor dos emolumentos, 
acrescido das taxas, no campo próprio e aguardar o depósito para a prática do ato. c'aso existam exigências a 
serem satisfeitas, deverá anexar nota devolutiva, observando-se, igualmente, no mais, ó determinado neste ato. 

! . 

Parágrafo único. Havendo exigências de qualquer ordem, deverão ser formuladas de uma só vez, por escrito, 
de forma clara, objetiva e fundamentada, em formato eletrônico ou em papel timbrado da unidade, com 
identificação e assinatura do servidor responsável. 

Art. 51. Os atos registrais somente s_erão lavrados após a devida qualificação registrai positiva e dependerão de 
depósito prévio, mediante recolhimento do valor constante de boleto a ser impresso por meio do próprio sistema, 
ressalvada a hipótese do interessado possuir 'crédito adquirido de forma antecipada na•Central Registradores de 

Imóveis. 

Parágrafo único. O depósito prévio poderá também ser efetuado diretamente ao Oficial do Registro de Imóveis 
a quem incumbe a prática do ato registrai, cujo pagamento deverá ser lançado no sistema, na mesma data de 

seu recebimento. 

Art. 52. Fica autorizada, no âmbito e_specifico da sistemática eletrônica ora regulamentada, a devolução do titulo 
sem a prática dos atos requeridos, caso o depósito prévio não seja realizado durante a vigência da prenotação, 

no valor total informado. 

Art. 53. Os agentes financeiros autorizados pelo Banco Central do Brasil a funcionarem no âmbito do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH) e _do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), bem como as companhias de 
habitação integrantes da administração pública poderão, para fins de remessa de documento eletrônico para o 
Registro de Imóveis, na forma prevista no art. 38 da Lei n• 11.977/2009, formalizar Extrato do Contrato (Extrato), 
no formato eletrônico XML (eXtensible Markup Language), contendo as cláusulas que dizem respeito 
diretamente aos negócios jurídicos de compra e venda e hipoteca, ou compra e venda e.alienação fiduciária em 
garantia, ou compra e venda com utilização de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
cujos modelos serão definidos pela Central Registradores de Imóveis. 

§ 1º. O Extrato será assinado somente pelo representante legal do banco, com poderes especiais e expressos 
para tal, portando este, por exclusiva responsabilidade do agente financeiro, que as cláusulas estão contidas no 
original do contrato respectivo que se encontra em seu arquivo, devidamente formalizado e assinado pelas 
partes contratantes e duas testemunhas. 

§ 2°. Havendo descrição no Extrato dos impostos pagos pela transmissão imobiliária com indicação de valor e 
data do recolhimento, será dispensada a anexação do comprovante de pagamento dos impostos. Caso haja 
menção genérica do recolhimento dos impostos e juntada de outros documentos, estes deverão ser anexados 
por documentos eletrônicos nativos, ou digitalizados em formato PDF/A, devidamente autenticados por tabelião 

de notas. 

§ 3º. Será considerada regular a representação, dispensada a exibição e conferência pelo Oficial do Registro de 
· Imóveis dos documentos respectivos, quando houver expressa menção no Extrato: a) à data, ao livro e à folha 
do cartório em que foi lavrada a procuração, para os casos de representação por mandato; b) ao tipo de ato 
constitutivo e seu número de registro na Junta Comercial ou no Registro competente e indicação de cláusula que 
delega a representação legal, quando se tratar de pessoa jurídica, bem como a data e_ o número de registro da 
ata da assembléia geral que elegeu a diretoria e a autorização para a prática do ato, estes, se exigíveis; e) ao 
pacto antenupcial e seus ajustes, com indicação do número de seu registro e respectivo Cartório de Registro de 

Imóveis. 
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.Art. 54. Adotadas as mesmas cautelas e dentro do mesmo formato, poderão os agentes financeiros formalizar

Extrato de Cédula de Crédito (ECECRED) emitidas em seu favor, seus aditivos e endossos para fins de remessa

'de documento eletrônico para o Registro de Imóveis.

DO REPOSITÓRIO CONFIÁVEL DOCUMENTO ELETRÔNICO (RCDE)

Art. 55. O Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE) consiste em módulo de apoio ao Protocolo

Eletrônico de Titulos (e-Protocolo), localizado em ambiente igualmente seguro e controlado pela Central

Registradores de Imóveis, onde poderão ser postados documentos eletrônicos autênticos, que cumpram

requisitos legais (procurações, atos estatutários etc.), para dar suporte aos atos registrais e serão consultados

ou baixados, mediante downloads, pelos Oficiais de Registro de Imóveis e por outros usuários autorizados.

Parágrafo único. Entre o RCDE e cada entidade que pretender fornecer documentos digitais para o repositório

- aqui designada produtor - será sempre celebrado um Acordo de Custódia, documento contratual que define e

formaliza os termos e condições em que os documentos são aceitos, sua temporalidade e as responsabilidades

das partes.

DO ACOMPANHAMENTO ONLlNE DO PROCEDIMENTO. REGISTRAL

Art. 56. A Central Registradores de Imóveis deverá possibilitar que o interessado acompanhe pela Internet,
gratuitamente, o andamento do título e o histórico do procedimento registral do documento protocolado na

unidade de Registro de Imóveis,

Art. 57. O acompanhamento online consistirá na consulta ao resultado parcial ou geral do procedimento registral,

mediante indicação do código da serventia e do número do protocolo, ou da senha de acesso, fornecidos no ato

da solicitação do serviço, conforme opção técnica do Oficial do Registro de Imóveis.

Art. 58. As consultas devem permitir a localização e identificação dos dados básicos do procedimento registral,

segundo os seguintes critérios:

I - data e o número da protocolização do titulo;

11- data prevista para retirada do titulo;

111- dados da nota devolutiva com as exigências formuladas;

IV - o status do procedimento registral;

V - data de eventual reapresentação do titulo;

VI - o valor do depósito prévio, o dos emolumentos, acrescido das taxas, pelos atos praticados e o do saldo

correspondente.

~ 1°. A Central Registradores de Imóveis poderá remeter aviso por correio eletrônico (E-mail) ou por SMS (Short
Message Service), informando as respectivas etapas do procedimento registra!.

~ 2°. Os serviços refenintes ao acompanhamento online do procedimento registral poderão também' ser

prestados diretamente peros Oficiais de Registros de Imóveis nos sítios das próprias serventias, sem prejuízo da

alimentação regular do sistema da Central Registradores de Imóveis, vedada a prestação desse serviço em

sítios de terceiros.

DO MONITOR REGISTRAL

Art. 59. O Monitor Registral consiste em ferramenta de suporte eletrônico para manter o interessado,

permanentemente, atualizado de registros e de averbações relacionados com a matrícula indicada, a partir de

expressa rogação do usuário diretamente na serventia de competência registral ou na Central Registradores de

Imóveis.
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27 
_Art. 54. Adotadas as mesmas cautelas e dentro do mesmo formato, poderão os agentes financeiros formalizar 
Extrato de Cédula de Crédito (ECECRED) emitidas em seu favor, seus aditivos e endossas para fins de remessa 
'de documento eletrônico para o Registro de Imóveis. 

DO REPOSITÓRIO CONFIAVEL DOCUMENTO ELETRÔNICO (RCDE) 

Art. 55. O Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE) consiste em módulo de apoio ao Protocolo 
Eletrônico de Títulos (e-Protocolo), localizado em ambiente igualmente seguro e controlado pela Central 
Registradores de Imóveis, onde poderão ser postados documentos eletrônicos autênticos, que cumpram 
requisitos legais (procurações, atos estatutários etc.), para dar suporte aos atos registrais e serão consultados 
ou baixados, mediante downloads, pelos Oficiais de Registro de Imóveis e por outros usuários autorizados. 

Parágrafo único. Entre o RCDE e cada entidade que pretender fornecer documentos digitais para o repositório 
- aqui designada produtor - será sempre celebrado um Acordo de Custódia, documento contratual que define e 
formaliza os termos e condições em que os documentos são aceitos, sua temporalidade e as rEisponsabilidades 
das partes. 

DO .ACOMPANHAMENTO ONLINE DO PROCEDIMENTO. REGISTRAL 

Art. 56. A Central Registradores de Imóveis deverá possibilitar que o interessado acompanhe pela Internet, 
gratuitamente, o andamento do título e o histórico do procedimento registrai do documento protocolado na 
unidade de Registro de Imóveis. 

Art. 57. O acompanhamento online consistirá na consulta ao resultado parcial ou geral do procedimento registrai, 
mediante indicação do código da serventia e do número do protocolo, ou da senha de ac~sso, fornecidos no ato 
da solicitação do serviço, conforme opção técnica do Oficial do Registro de Imóveis. 

Art. 58. As consultas dev~rr.i permitir a localização e identifi.cação dos dados básicos do procedimento registrai, 
segundo os seguintes crit~rios: 

1 - data e o número da protócolização do título; 

li - data prevista para retira~a do titulo; 

Ili - dados da nota devolutiva com as exigências formuladas; 

IV- o status do procedimento registrai; 

V - data de eventual reapresentação do título; 

VI - o valor do depósito prévio, o dos emolumentos, acrescido das taxas, pelos atos praticados e o do saldo 
correspondente. 

§ 1°. A Central Registradores de Imóveis poderá remeter aviso por correio eletrônico (E-mail) ou por SMS (Short 
Message Service), informan~o as respectivas etapas do procedimento registrai. 

§ 2°. Os serviços refere:ntes ao acompanhamento online do procedimentp registrai poderão também· ser 
prestados diretamente pelos Oficiais de Registros de Imóveis nos sítios das próprias serventias, sem prejuízo da 
alimentação regular do sistema da Central Registradores de Imóveis, vedada a prestaçãq desse serviço em 
sítios de terceiros. 

DO MONITOR REGISTRAL 

Art. 59. O Monitor Registrai consiste em ferramenta de suporte eletrônico para manter o interessado, 
permanentemente, atualizado de registros e de averbações relacionados com a matrícula indicada, a partir de 
expressa rogação do usuário diretamente na serventia de competência registrai ou na Central Registradores de 
Imóveis. 
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Art. 60. O Monitor Registral funcionará como módulo da Central Registradores de Imóveis, mediante aplicação

da tecnologia push, em tempo real, ou com de/ay máximo de 48 (quarenta e oito) horas entre o ato de registro

ou averbação e sua comunicação pela serventia registral. I ' , '

Parágrafo único. A transmissão das mensagens deverá ser efetuada diretamente em ambiente protegido da

Centrai Registradores de Imóveis ou por comunicação via WebService com referida Central, podendo esta,

opcionalmente, remeter aviso por e-mail ou porSMS (Short Message Service).

Art. 61. Os serviços de monitoramento de matrículas ou certidão permanente serão prestados exclusivamente

pela Central Registradores de Imóveis, vedado o tráfego de informações por e-mail ou sua postagem em outros

sites ou ambientes de Internet.

DA GESTÃO DE DADOS E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Art. 62. Os arquivos mantidos pelos oficiais de registro de imóveis, exceto os livros, poderão ser feitos

diretamente por meio eletrõnico, base de dados, ou microfilmados, ou digitalizados e gravados eletronicamente,

salvo quando houver exigência legal de seu arquivamento no original.

~ 1°. No procedimento de microfilmagem, deverão ser atendidos os requisitos da Lei nO5.433, de 8 de maio de

1968, do Decreto nO1.799, de 30 de janeiro de 1996 e da Portaria nO12, de 8 de junho de 2009, da Secretaria

Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça.

~ 2°. No procedimento de digitalização deverão ser obrigatoriamente observadas as seguintes etapas:

I - os documentos que darão suporte à prática dos atos registrais, que não forem nativamente eletrõnicos (nato-

digitais), ou os que decorrerem desses atos, deverão ser digitalizados por meio de processo de captura digital, a

partir dos documentos originais. A captura deverá, necessariamente, gerar representantes digitais de alta e baixa

resoluções, denominados respectivamente, matrizes e derivadas, conforme "Recomenda'ções para Digitalização

de Documentos Arquivísticos Permanentes", publicadas pelo Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ (2010) ,

podendo ser adotado o padrão PDF/A (Portable Document FormatlArchive), a critério do Oficial de Registro de

Imóveis expedidor, vedada a utilização de outros padrões, sem prévia autorização da 'Corregedoria Geral de

Justiça;

11 - Para a geração de matrizes e derivadas em formatos de arquivo digitais deverão ser, sempre que possível,

adotados os formatos abertos (open sources), previstos no Documento de Referência e-PING (2013) e em suas

atualizações;

111 - A subsliluição do arquivamento dos onglnais por arquivos decorrentes de digitalização dependerá de

conterem Assinatura Digital com Referências para Arquivamento (AD-RA) do liIular da delegação, ou seu

substituto, ou preposto autorizado e carimbo do tempo;

IV - a indexação dos documentos digitais ou digitalizados será feita, no mínimo, com referência aos atos (livro,

folha e número ou número da prenotação) onde foram utilizados ou em razão do qual foram produzidos, de

modo a facilitar sua localização e conferência, por sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED).

Art. 63. Todos os dados e imagens deverão ser armazenados de forma segura e eficiente, que garanta fácil

localização, preservação, integridade e que atenda Plano de Continuidade de Negócios (PCN), mediante

soluções comprovadamente eficazes de Recuperação de Desastres (DR - Disaster Recovery), entre eles, testes

periód icos.

~1°. O arquivo redundante (cópia de segurança) deverá ser gravado em mídia digital segura, local ou remota,

com cópia fora do local da unidade de serviço, em Data Genter localizado no País, que cumpra requisitos

internacionais de segurança, disponibilidade, densidade e conectividade. O endereço do Data Genter e o

endereço de rede (endereço lógico IP) deverão ser comunicados à Corregedoria Geral da Justiça e mantidos

atualizados, em caso de alterações.

~ 2°. Facultativamente, e sem prejuízo do armazenamento em backup, fica autorizado o armazenamento

sincronizado em servidor dedicado ou virtual, em nuvem privada (private cloud), desde que localizados em Data
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Art. 60. O Monitor Registrai funcionará como módulo da Central Registradores de Imóveis, mediante aplicação 
da tecnologia push, em tempo real, ou com de/ay máximo de 48 (quarenta e oito) horas entre o ato de registro 
ou averbação e sua comunicação pela serventia registrai. 

1 
• • 

Parágrafo único. A transmissão das mensagens deverá ser efetuada diretamente em ambiente protegido da 
Central Registradores de Imóveis ou por comunicação via WebService com referida Central, podendo esta, 
opcionalmente, remetei aviso por e-mail ou por SMS (Short Message Service). 

Art. 61. Os serviços de· monitoramento de matrículas ou certidão permanente serão prestados exclusivamente 
pela Central Registradores de Imóveis, vedado o tráfego de informações por e-mail ou sua postagem em outros 
sites ou ambientes de Internet. 

DA GESTÃO DE DADOS E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

Art. 62. Os arquivos mantidos pelos oficiais de registro de imóveis, exceto os livros, poderão ser feitos 
diretamente por meio eletrônico, base de dados, ou microfilmados, ou digitalizados e gravados eletronicamente, 
salvo quando houver exigência legal _de seu arquivamento no original. 

§ 1º. No procedimento de microfilmagem, deverão ser atendidos os requisitos da Lei n·• 5.433, de 8 de maio de 
1968, do Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996 e da Portaria nº 12, de 8 de junho de 2009, da Secretaria 
Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça. 

§ 2º. No procedimento de digitalização deverão ser obrigatoriamente observadas as seguintes etapas: 

1 - os documentos que darão suporte à prática dos atos registrais, que não forem nativamente eletrônicos (nato
digitais), ou os que decorrerem desses atos, deverão ser digitalizados por meio de processo de captura digital, a 
partir dos documentos originais. A captura deverá, necessariamente, gerar representantes digitais de alta e baixa 

resoluções, denominados respectivamente, matrizes e derivadas, conforme "Recomenda·ções para Digitalização 
de Documentos Arquivísticos Permanentes", publicadas pelo Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ (201 O) , 

podendo ser adotado o padrão PDF/A (Portab/e Document Format/Archive), a critério do Oficial de Registro de 
Imóveis expedidor, vedada a utilização de outros padrões, sem prévia autorização da ·corregedoria Geral de 
Justiça ; 

li - Para a geração de matrizes e derivadas em formatos de arquivo digitais deverão ser, sempre que possível, 
adotados os formatos abertos (open sources), previstos no Documento de Referência e-PING (2013) e em suas 
atualizações; 

Ili - A substituição do arquivamento dos originais por arquivos decorrentes de digitalização dependerá de 
conterem Assinatura Digital com Referências para Arquivamento (AD-RA) do titular da delegação, ou seu 
substituto, ou preposto autorizado e carimbo do tempo; 

IV - a indexação dos documentos digitais ou digitalizados será feita, no mínimo, com referência aos atos (livro, 
folha e número ou número da prenotação) onde foram utilizados ou em razão do qual foram produzidos, de 
modo a facilitar sua localização e conferência, por sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED). 

Art. 63. Todos os dados e imagens deverão ser armazenados de forma segura e eficiente, que garanta fácil 
localização, preservação, integridade e que atenda Plano de Continuidade de Negócios (PCN), mediante 
soluções comprovadamente eficazes de Recuperação de Desastres (DR - Disaster Recovery), entre eles, testes 

periódicos. 

§1°. O arquivo redundante (cópia de segurança) deverá ser gravado em mídia digital segura, local ou remota, 
com cópia fora do local da unidade de serviço, em Data Center localizado no País, que cumpra requisitos 
internacionais de segurança, disponibilidade, densidade e conectividade. O endereço do Data Center e o 
endereço de rede (endereço lógico IP) deverão ser comunicados à Corregedoria Geral da Justiça e mantidos 
atualizados, em caso de alterações. 

§ 2º. Facultativamente, e sem prejuízo do armazenamento em backup, fica autorizado o armazenamento 
iizado em servidor dedicado ou virtual, em nuvem privada (private c/oud), desde que localizados em Data 



.Center do País, cujos endereços serão, igualmente, comunicados à Corregedoria Geral da Justiça.
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Art. 64. Os documentos em meio físico apresentados para lavratura de atos registrais deverão ser devolvidos às

partes, após sua digitalização ou microfilmagem.

Art. 65. Os documentos em papel arquivados nas unidades de Registro de Imóveis deverão ser microfilmados ou

digitalizados, observados no caso de digitalização, os requisitos estabelecidos neste ato, quando então poderão

ser destruídos por processo de trituração ou fragmentação de papel, resguardados e preservados o interesse

histórico e o sigilo, exceto os livros, que deverão ser conservados indefinidamente.

Art. 66. As fichas dos indicadores real e pessoal, confeccionadas anteriormente à implantação do registro

eJetrônico, poderão ser microfilmadas, ou digitalizadas e lançadas em Sistema de Gerenciamento de Banco de

Dados (SGDB), dispensada a manutenção em meio físico.

Art. 67. É vedada a incineração dos documentos em papel, que deverão ser destinados à reciclagem, mediante

coleta seletiva ou doação para associações de catadores de papel ou entidades sem fins lucrativos.

DA CORREiÇÃO ONLlNE (ACOMPANHAMENTO, CONTROLE .EFISCALIZAÇÃO)

Art. 68. Os sistemas deverão contar com módulos de geração de relatórios (correição online) e estatísticas, para

efeito de contínuo acompanhamento, controle gerencial e fiscalização pela Corregedoria Geral da Justiça e pelos. .

Juízes de Direito com competência em Registros Públicos.

Art. 69. Os relatórios desiinados à chamada "Correição Online" ficarão disponíveis no site do Ofício EI~trônico,

cujo acesso se dará med'iarlle certificado digital ICP-Brasil, podendo ser gerado relatório automático que será

enviado para os e-mails que forem indicados pela Corregedoria Geral da Justiça.

Art. 70. As informações estatísticas conjunturais e estruturais relativas ao mercado imobiliário e às operações de

crédito serão processadas em conformidade com os dados remetidos pelas unidades de Registro de Imóveis, de

forma a possibilitar a consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário e permitir ao Banco

Central do Brasil o acessÇl às informações e aos documentos necessários ao desempenho de suas atribuições

legais.

Art. 71. A Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro

Imobiliário do Brasil (IRIB). deverão informar, mensalmente, à Corregedoria Geral da Justiça, os casos de

descumprimento dos prazos previstos neste provimento.

~O CADASTRO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Art. 72. O Cadastro de, Regularização Fundiária Urbana é destinado ao. cadastramento dos projetos de

regularização fundiária registrados nas unidades de registros de imóveis do Estado do Espírito Santo., .

Art. 73. O Cadastro de Regularização Fundiária Urbana é constituído por Sistema de Gerenciamento de Banco

de Dados (SGBD) e estatísticas, além de interface de acesso disponível pela Internet, com informações das

regularizações fundiárias efetivadas a partir da edição da Medida Provisória n' 459, de.25.3.2009, convertida na

Lei n' 11.977, de 7.7.2009. ,

Art. 74. A base de dados ~o Cadastro de Regularização Fundiária Urbana será composta por:

a) identificação da serventia registral;

b) comarca;

c) número da matrícula;

d) nome do município, distrito, subdistrito e bairro de localização da área regularizada;

e) quantidade de unidades;
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_ Center do Pais, cujos endereços serão, igualmente, comunicados à Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 64. Os documentos em meio físico apresentados para lavratura de atos registrais deverão ser devolvidos às 
partes, após sua digitalização ou microfilmagem. 

Art. 65. Os documentos em papel arquivados nas unidades de Registro de Imóveis deverão ser microfilmados ou 
digitalizados, observados no caso de digitalização, os requisitos estabelecidos neste ato, quando então poderão 
ser destruídos por processo de trituração ou fragmentação de papel, resguardados e preservados o interesse 
histórico e o sigilo, exceto os livros, que deverão ser conservados indefinidamente. 

Art. 66. As fichas dos indicadores real e pessoal, confeccionadas anteriormente à implantação do registro 
e_letrônico, poderão ser microfilmadas, ou digitalizadas e lançadas em Sistema de Gerenciamento de Banco de 
Dados (SGDB), dispensada a manutenção em meio físico. 

Art. 67. É vedada a incineração dos documentos em papel, que deverão ser destinados à reciclagem, mediante 
coleta seletiva ou doação para associações de caladores de papel ou entidades sem fins lucrativos. 

DA CORREIÇÃO ONLINE (ACOMPANHAMENTO, CONTROLE _E FISCALIZAÇÃO) 

Art. 68. Os sistemas deverão contar com módulos de geração de relatórios (correição online) e estatísticas, para 
efeito de continuo acompanhamento. controle gerencial e fiscalização pela Corregedoria Geral da Justiça e pelos 
Juízes de Direito com competência em Registros Públicos. . 

Art. 69. Os relatórios destinados à chamada "Correição Online" ficarão disponíveis rio site do Oficio Eletrônico, 
cujo acesso se dará med.iante certificado digital ICP-Brasil, podendo ser gerado relatório automático que será 
enviado para os e-mails que forem indicados pela Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 70. As informações estatísticas conjunturais e estruturais relativas ao mercado imobiliário e às operações de 
crédito serão processadas em conformidade com os dados remetidos pelas unidades de Registro de Imóveis, de 
forma a possibilitar a consulta unificada das informações relativas ao crédito imobiliário e permitir ao Banco 
Central do Brasil o acesso às informações e aos documentos necessários ao. desempenho de suas atribuições 
legais. 

Art. 71. A Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil (IRIB). deverão informar, mensalmente, à Corregedoria Geral da Justiça, os casos de 
descumprimento dos prazos previstos neste provimento. 

[10 CADASTRO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

Art. 72. O Cadastro de, Regularização Fundiária Urbana é destinado ao. cadastramento dos projetos de 
regularização fundiária registrados nas unidades de registros de imóveis do Estado do Espírito Santo. ' . 

Art. 73. O Cadastro de Rég.ularização Fundiária Urbana é constituído por Sistema de Gerenciamento de Banco 
de Dados (SGBD) e estati~ticas, além de interface de acesso disponível pela Internet, com informações das 
regularizações fundiárias efetivadas a partir da edição da Medida Provisória n' 459, de. 25.3.2009, convertida na 
Lei n' 11.977, de 7.7.2009., 

Art. 74. A base de dados 1D Cadastro de Regularização Fundiária Urbana será composta por: 

a) identificação da serventia registrai; 

b) comarca; 

e) número da matricula; 

d) nome do município, distrito, subdistrito e bairro de localização da área regularizada; 

e) auantidade de unidades; 
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f) data da prenotação do requerimento;

g) data do registro da regularização fundiária;

h) tipo de interesse: social, específico ou parcelamentos anteriores à Lei 6.766/79;

i) agente promotor da regularização (poder púbiico ou particular).

Art. 75. Os dados do sistema Serão públicos e acesslveis à população e às autoridades' por aplicativo web, assim

como poderão ser compilados e livremente divulgados, exigindo-se indicação da fonte.
" '

Art. 76. As unidades de Registro de Imóveis deverão lançar os dados das regularizações fundiárias registradas

no Cadastro de Regularização Fundiária Urbana do Estado do Espírito Santo, na mesma data da prática do ato .

, I . DA CENTRAL DE INDISPONIBiliDADE DE BENS ; i

Art. 77. A Central de Indisponibilidade de Bens funcionará no Portal Eletrônico publicado sob o domlnio

http://www.iridisponibilidade.org.br. desenvolvido, mantido e operado, perpetua e gratuitamente, pela Associação

dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), na Central Registradores de Imóveis, sob continuo

acompanhamento, controle e fiscalização pela Corregedoria Geral da Justiça e pelos Juizes de Direito com

competência em Registros Públicos. :

Art. 78. A Central de Indisponibilidade é constituída de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD),

que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e por órgãos da

Administração Pública, desde que autorizados em Lei.

Art. 79. As indisponibilidades de bens determinadas por Juízos do Tribunal de Justiça do Estado do Espfrito

Santo deverão ser imediatamente cadastradas na Central de Indisponibilidade de Bens, vedada a expedição de

ofícios ou mandados em papel com tal finalidade a esta Corregedoria Geral da Justiça e aos respectivos Oficiais .

de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade de imóvel determinado, hipótese em

que a ordem será enviada diretamente à serventia de competência registral, indicando o nome do titular de

domínio ou direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da matrícula.

Art. 80. As indisponibilidades de bens decretadas por Juízos de outros Tribunais ou por Órgãos Administrativos

que detenham essa competência legal poderão ser incluídas por seus respectivos emissores na Central de

Indisponíbilidade de Bens, na forma prevista neste Provimento.

~ 1°. As solicitações encaminhadas para comunicações genéricas de indisponibilidade de bens a oficiais

registradores de imóveis, oriundas de autoridades judiciárias e administrativas do Estado do Espírito Santo e de

outros Estados da Federação, serão devolvidas aos respectivos remetentes com a informação de que, para tal

desiderato, podem utilizar o sistema ora instituído ou fazê-lo de forma específica, diretamente à serventia de

competência registral, indicando o nome do titular de dom ínio ou direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e

o número da matrícula.

~ 2°. Os cancelamentos e as alterações relacionados com as ordens de indisponibilidades anteriores serão

regularmente recepcionados.

Art. 81. A consulta ao banco de dados da Central de Indisponibilidade de Bens será obrigatória para todos os

notários e registradores do Estado do Espírito Santo, no desempenho regular de suas atividades e para a prática

dos atos de ofício, nos termos da Lei.

Art. 82. Os oficiais de registro de Imoveis verificarão, obrigatoriamente, pelo menos, na abertura e no

encerramento do expediente, se existe comunicação de indisponibilidade de bens para impressão ou importação

(XML) para seu arquivo e respectivo procedimento registra I.

~ 1°. As serventias que optarem por solução de comunicação via WebService estão dispensadas da verificação

continuativa acima, atendidas as determinações e normas técnicas de segurança utilizadas para integração de

sistemas definidas pela Central Registradores de Imóveis.
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f) data da prenotação do requerimento; 

g) data do registro da ~egularização fundiária; 

h) tipo de interesse: social, específico ou parceiamentos anteriores à Lei 6.766/79; 

i) agente promotor da regularização (poder púbÍico ou particular). 

-·· -- ·- --· ··--· ·-· ----

Art. 75. Os dados do sistema serão públicos e acessíveis à população e às autoridades'pbr aplicativo web, assim 

como poderão ser compilados e livremente div~lgados, exigindo-se indicação da fonte. 

Art. 76. As unidades de Registro de Imóveis deverão lançar os dados das regularizaçõe_s fundiárias registradas 

no Cadastro_ de Regularização Fundiária Urbana do Estado do Espírito Santo, na mesma data da prática do ato. 

:1 , DA CENTRAL-DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 

Art. 77. A Central de Indisponibilidade de Bens funcionará no Portal Eletrônico publicado sob o domínio 

http://www.iridisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado, perpetua e gratuitamente, pela Associação 

dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), na Central Registradores de Imóveis, sob contínuo 

acompanhamento, controle e fiscalização pela Corregedoria Geral da Justiça e pelos Juízes de Direito com 

competência em Registros Públicos. : 

Art. 78. A Central de Indisponibilidade é constituída de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), 

que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e por órgãos da 

Administração Pública, desde que autorizados em Lei. 

Art. 79. As indisponibilidades de bens determinadas por Juízos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo deverão ser imediatamente cadastradas· na Central de Indisponibilidade de Bens, vedada a expedição de 

ofícios ou mandados em papel com tal finalidade a esta Corregedoria Geral da Justiça e aos respectivos Oficiais · 

de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade de imóvel determinado, hipótese em 

que a ordem será enviada di~etamente à serventia de competência registrai, indicando o nome do titular de 

domínio ou direitos reais atingidos, o·endereço do imóvel e o número da matrícula. 

Art. 80. As indisponibilidades de bens decretadas por Juízos de outros Tribunais ou por Órgãos Administrativos 

que detenham essa competência legal poderão ser incluídas por seus respectivos emissores na Central de 

Indisponibilidade de Bens, na forma prevista neste Provimento. i 

§ 1°. As solicitações encaminhadas para comunicações genéricas de indisponibilidade de bens a oficiais 

registradores de imóveis, oriundas de autoridades judiciárias e administrativas do Estado do Espírito Santo e de 

outros Estados da Federação, serão devolvidas aos respectivos remetentes com a informação de que, para tal 

desiderato, podem utilizar o sistema ora instituído ou fazê-lo de forma específica, diretamente à serventia de 

competência registrai, indicando o nome do titular de domínio ou direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e 

o número da matrícula. 

§ 2º. Os cancelamentos e as alterações relacionados com as ordens de indisponibilidades anteriores serão 

regularmente recepcionados. 

Art. 81. A consulta ao banco de dados da Central de Indisponibilidade de Bens será obrigatória para todos os 

notários e registradores do Estado do Espírito Santo, no desempenho regular de suas atividades e para a prática 

dos ·atos de ofício, nos termos da Lei. 

Art. 82. Os oficiais de registro de imóveis verificarão, obrigatoriamente, pelo menos, na abertura e no 

encerramento do expediente, se existe comunicação de indisponibilidade de bens para impressão ou importação 

(XML) para seu arquivo e respectivo procedimento registrai. 

§ 1º. As serventias que optarem por solução de comunicação via WebService estão dispensadas da verificação 

continuativa acima, atendidas as determinações e normas técnicas de segurança utilizadas para integração de 

-•-•--as definidas pela Central Registradores de Imóveis. 
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.Art. 83. O acesso para inclusão de ordens de indisponibilidades, seus cancelamentos E!"'êO/lsultas

circunstanciadas deverá ser feito exclusivamente com a utilização de certificado digital emitido por autoridade

certificadora oficial credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e dependerá de

prévio cadastramento do órgão utilizador, exceto a simples consulta, que poderá ser disponibilizada para livre

a,cesso, em caráter individual, por qualquer pessoa,

Art. 84. Poderão aderirá Central de Indisponibilidade outros Tribunais do país, os Órgãos da Administração

Pública que detenham essa competência legal, bem como outros entes e órgãos públicos, e entidades privadas,

estes, para simples consulta via WebService, mediante celebração de convênio padrão com a ARISP, pelo qual

se ajustam as condições, os limites e a temporalidade da informação, o escopo da pesquisa, a identificação da

autoridade ou consulente e a extensão das responsabilidades dos convenentes.

Art. 85. O convênio padrão deverá ser disponibilizado no sítio da Central de Indisponibilidade de Bens, com livre

acesso para amplo conhecimento de seus termos e condições, assim como para informações dos possíveis

interessados,

Art. 86. A requisição de informações e certidões quando rogadas por entes ou órgãos públicos estarão isentas

de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei; quando por 'entidades privadas estarão

sujeitas ao pagamento das despesas respectivas,

Art. 87. Para afastamento de homonímia, resguardo e proteção da privacidade, os cadastramentos e as

pesquisas na Central de Indisponibilidade de Bens serão feitas, exclusivamente, a partir do número de

contribuinte de pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ),

Art. 88. Os registradores de imóveis deverão, antes da prática de qualquer ato de alienação ou oneração que

ténha por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos proceder prévia consulta á base de dados da Central

de Indisponibilidade de Bens.

Art. 89. Os Oficiais do Registro de Imóveis deverão manter registros de todas as indisponibilidades em fichas do

Indicador Pessoal (Livro nO5), ou em base de dados informatizadaoff-Iine, ou por solução de comunicação via

WebService, destinados ao controle das indisponibilidades e consultas simultâneas com a de títulos,
contraditórios,

Art. 90. Verificada a existência de bens no nome cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada na

matrícula ou transcrição do imóvel, ainda que este tenha passado para outra circunscrição, Caso não figure do

registro o número do CPF ou o do CNPJ, a averbação de indisponibilidade somente poderá ser feita desde não

haja risco de tratar-se de pessoa homônima,

Art. 91. Em caso de aquisição de imóvel por pessoa cujos bens foram atingidos por indisponibilidade deverá o

Oficial, imediatamente apÓs o lançamento do registro aquisitivo na matrícula do imóvel, promover a averbação

da indisponibilidade, independentemente de prévia consulta ao adquirente,

Art. 92. Após o lançamento da averbação da indisponibilidade na matrícula do imóvel, o Oficial do Registro de

Imóveis deverá fazer o devido cadastramento no sistema em campo próprio que contemple essa informação,

Art. 93. As indisponibilidades averbadas por ordens judiciais ou administrativas e as na forma do ~ 1°, do art, 53,

da Lei n° 8,212, de 24 de:julho de 1991, não impedem a inscrição de alienação judicial, oneração e constrições

judiciais do imóvel.

DOS PRAZOS

AFt. 94. As sorvoAtias 80 Re~i6tre 80 IR=lóveis a8 Estaeo 80 ESl9írito SORte sevarão iRtO€lrar a GOAtral Eie Servieos

EletrêRises COR=ll9ortilt:lQeos aos ~e€JistFaetoFes ao IR=léveis (CoRtral l=lo€Jistraeoros ao IFfléveis), aORtre aos I9razos

FF1á)(ilTloS e iFAI9ForroEJávois, a sOf:1l::lir8stil3l:Jloaos:

I. URiaaaos 60rTl soei o R~6 dl:lízos aa Gomareo ao Gal9ital e aos ÇOfflarsas ae AfeRSO Clál:tsie, A1o€lre, BahEO

GuaRSl::t, Castelo, GORsoi?ão ao Barra, DOA=liR{;)OS MaRiAS, ee0l9or8R€)Q, Gl:Jael:Jí, IsirQel:J, I~Ra, MifFlose ele S\:JI,
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-Art. 83. O acesso para inclusão de ordens de indisponibilidades, seus cancelamentos ~as 
circunstanciadas deverá ser feito exclusivamente com a utilização de certificado digital emitido por autoridade 
certificadora oficial credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e dependerá de 
·prévio cadastramento do órgão utilizador, exceto a simples consulta, que poderá ser disponibilizada para livre 
a_cess<:J, em caráter individual, por qualquer pessoa. 

Art. 84. Poderão aderir ·ã Central de Indisponibilidade outros Tribunais do país, os órgãos da Administração 
Pública que detenham essa competência legal, bem como outros entes e órgãos públicos, e entidades privadas, 
estes, para simples consulta via WebService, mediante celebração de convênio padrão com a ARISP, pelo qual 
se ajustam as condições, os limites e a temporalidade da informação, o escopo da pesquisa, a identificação da 
autoridade ou consulente e a extensão das responsabilidades dos convenentes. 

Art. 85. O convênio padrão deverá ser disponibilizado no sitio da Central de Indisponibilidade de Bens, com livre 
acesso para amplo conhecimento de seus termos e condições, assim como para informações dos possíveis 
interessados. 

Art. 86. A requisição de informações e certidões quando rogadas por entes ou órgãos públicos estarão isentas 
de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei; quando por ·entidades privadas estarão 
sujeitas ao pagamento das despesas respectivas. 

Art. 87. Para afastamento de homonímia, resguardo e proteção da privacidade, os cadastramentos e as 
pesquisas na Central de Indisponibilidade de Bens serão feitas, exclusivamente, a partir do número de 
contribuinte de pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ). 

Art. 88. Os registradores de imóveis deverão, antes da prática de qualquer ato de alienação ou oneração que 
tenha por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos proceder prévia consulta à base de dados da Central 
de Indisponibilidade de B~ns. 

Art. 89. Os Oficiais do Registro de Imóveis deverão manter registros de todas as indisponibilidades em fichas do 
Indicador Pessoal (Livro nº 5), ou em base de dados informatizada.off-line, ou por solução pe comunicação via 
WebService, destinados ao controle das indisponibilidades e consultas simultâneas com a de títulos 

' contraditórios. 

Art. 90. Verificada a existência de bens no nome cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada na 
matricula ou transcrição do imóvel, ainda que este tenha passado para outra circunscrição. Caso não figure do 
registro o número do CPF ou o do CNPJ, a averbação de indisponibilidade somente poderá ser feita desde não 
haja risco de tratar-se de pessoa homônima. 

Art. 91. Em caso de aqui~ição de imóvel por pessoa cujos bens foram atingidos por indisponibilidade deverá o 
Oficial, imediatamente após o lançamento do registro aquisitivo na matrícula do imóvel, promover a averbação 
da indisponibilidade, independentemente de prévia consulta ao adquirente. 

Art. 92. Após o lançamento da averbação da indisponibilidade na matricula do imóvel, o Oficial do Registro de 
Imóveis deverá fazer o devido cadastramento no sistema em campo próprio que contemple essa informação. 

Art. 93. As indisponibilidades averbadas por ordens judiciais ou administrativas e as na forma do§ 1°, oo art. 53, 
da Lei nº 8.212, de 24 de:julho de 1991, não impedem a inscrição de alienação judicial, oneração e constriçães 
judiciais do imóvel. 

DOS PRAZOS 

Art. 94, ,!\s ser\leAtias ele Registre Ele lmóYeis Ele EstaEle do Es13irite SaRte deverãe iAtegrar a GeRtral de SeNi9es 
EletFêAieos Cem13al1il~ades Eles Regi&traElores Ele IFAéYeis (Central RegistraEleres de IFAóYeis), EleAtre Eles 13ra2es 
FAáKimes e iFAJ;IFerregá•,eis, a seg1:1ir estiJ;11:1laEles: 

1. UAidaEles sem sede A~o d1:1í2es Ela Gemareo da Capital e das Qomaroas Ele AfeAse Clá1;1die, Alegre, 9aiKe 
c .. ond11, Castela, CeRoei~ãe da 9arra, DemiRges Mar1iAs, EoeJ;1eranga, C1:1a91:1i, leírai;,1:1, l~ma, Mimese de S1:1I, 
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PeRsas, Sãe GO.Briel a8 PaiRa, ~ra6Fl:JZ, Barra ae Sãs FraRsisss, CosRseir8 ele Ita,:le~iriffi,GelatiRo, GI:I8r8J30ri,

It0J38lT1iriFfl,LiRRares, Marataízos;: ~Jeya \leR~6ja e Sãe Matel:ls até ~1 (triRta e I:HTl) 88 FRa~9888 2914;

11.UAielaeies seR=! saae ROS eeFflais COlTlOre8S até :31 (triRta e l;JR=I)ele lTIaie 88 2914.

AR. 94. As serv8Rtias do Ro~i6tFe88 IFRáveis 88 esta8e se ESJ3írite SORte a8'1srâe iAtograr a GSRtral ele SSF¥ifil8S

eletrôRisos COITIJ3oFtilRoeles eles Registr8e8r8S .ele IFRéveis (CsRtral Registroeleres ele IlTIé¥eis), até 1Q ((:jaz) Eie

jl:fRRS Eie 2914, J3F8Z0 AiálEiFAS e ilTlJ3Fsrregá¥sl flora 8e8ç;ãe se tesas as meelie8s Aoe8ssárias à e81T1J3leta

iRtegr8fi1ãe. (FeEtaçãe EiaEta pele ~re,••imeAte RO94/2914, ElispeAi~ilii!ade eRl :aSJ03l2014)
. ' . ".' . '

Art. 94. As serventias de Registro de Imóveis do Estado do Espírito Santo deverão integrar a Central de Serviços

Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis). Aquelas que ainda

não estiverem devidamente integradas, deverão fazê-lo, com o devido encaminhamento de todos os indicadores

pessoais referente ao registro de imóveis (a partir de janeiro de 1976), na extensão soliciiada pela ARISP (XML),

nos prazos máximos abaixo estipulados: (Redação dada pelo Provimento nO 12/2014, disponibilizado em. .

23/07/2014)

I) Até 31 (trinta e um) de agosto de 2014, para as unidades com sede nos Juízos da Comarca da Capital

(Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória).

11) Até 31 (trinta e um) de outubro de 2014, para as unidades com sede nas Comarcas de Afonso Cláudio, Alegre,

Baixo Guandu, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga, Guaçuí, Ibiraçu, lúna, Mimoso do

Sul, Pancas, São Gabriel da. Palha, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina,

Guarapari, itapemirim, Unhares, Marataízes, Nova Venécia e São Mateus.

111)Até 31 (trinta e um) de dezembro de 2014, para as unidades com sede nas demais Comarcas.

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

Art. 95. Para efetividade dos serviços eletrônicos previstos neste provimento e utilização por usuários privados,

tendo em vista a inexistência de itens próprios em tabelas de emolumentos e até que seja alterada a legislação

de regência, fica fixado o valor dos emolumentos, acrescido das taxas, ao da certidão digital no montante

equivalente a uma certidão de 8 (oito) folhas, independentemente da quantidade de folhas ou páginas da

certidão, cujos valores serão atualizados na forma e periodicidade dos emolumentos em geral.

Parágrafo único. Os valores dos emolumentos, acrescido das taxas, correspondentes à pesquisa eletrônica

positiva e à visualização eletrônica da matrícula corresponderãD, respectivamente, a 10% (dez por cento) e 30%

(trinta por cento), do valor devido pela expedição da certidão digital.

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 96. A definição de padrôes tecnológicos e o aprimoramento contínuo da prestação de informações dos

serviços notariais por meio eletrônico ficarão a cargo da Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de

São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), sob expensas da

primeira, sem nenhum ônus para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ou outro órgão

governamental.

Art. 97. A Central Registradores de Imóveis, com sistema de autenticação homologado pelo Instituto de

Tecnologia da Informação (ITI) sob o nO00100.000110/2011-12, estará disponível 24 horas por dia, em todos os

dias da semana, observadas as seguintes peculiaridades e características técnicas:

~ 1°. O sistema foi desenvolvido em plataforma WEB, com sua base de dados em MySQL, em conformidade com

a arquitetura e-PING.

~ 2°. O acesso ao sistema, bem como às assinaturas de informações ou outros documentos emitidos por meio

deste, deve ser feito mediante uso de certificado digital nos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira (ICP-Brasil), ressalvado acesso facilitado (Iogin e senha) para pedidos de certidões, visualização de

matrícula online e acompanhamento online do procedimento registral.

Num. 2132844 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: NELSON NATAL MARTINS GUERRA - 16/03/2017 13:22:26
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17031613222686800000002063328
Número do documento: 17031613222686800000002063328

14/03/2017 
1 

PROVIMENTO CGJES Nº 59/2013-DISP. 02/12/2013-ALTERADO-CGJ-ES 

Panoas, São Gabriel da Palha, Araoru;z, Barra do São Franoisoo, Gaohooiro do ltapemirim, Gelatina, Guarapari, 
ltapemirim, Unhares, Marataí;zos;, Nova VeAóoia e São Mateus até 31 (trinta e um) do março de 2014; 

li. Unidades eom sedo nas domais Comaroas até 31 (trinta e um) de maia do 2014. 

Art. 94. AG serventias do Registro do Imóveis do Estado do Espírita Santo do\•orão ifltograr a Contrai do SoF\'iç;os 
Elotrônioos Compartilhados dos ~egistradores de Imóveis (Central Registraderes de lmó~•eis), até 1 O (de;z) de 
juAt:ie de 2014, prazo má➔cime e im19rerrogá1lf'el para adeç,ãe Se todas as medidas necessárias à oompleta 
intograçãe. !Feda§ãa dada 13ela f,lravimcnta n~ 04/2014, dis13anieiliii!atfo em 26,'03/2014) 

Art. 94. As serventias de Registro de Imóveis do Estado do Espírito Santo deverão integrar a Central de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis). Aquelas que ainda 
não estiverem devidamente integradas, deverá? fazê-lo, com o devido encaminhamento de todos :os indicadores 
pessoais referente ao registro de imóveis (a partir de janeiro de 1976), na extensão solicitada pela ARISP (XML), 
nos prazos máximos abaixo estipulados: (Redação dada pelo Provimento nº 12/2014, disponibilizado em 
23/07/2014) 

1) Até 31 (trinta e um) de agosto de 2014, para as unidades com sede nos Juízos da Comarca da Capital 
(Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória). 

li) Até 31 (trinta e um) de outubro de 2014, para as unidades com sede nas Comarcas de Afonso Cláudio, Alegre, 
Baixo Guandu, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga, Guaçuí, lbiraçu, lúna, Mimoso do 
Sul, Pancas, São Gabriel da Palha, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de ltapemirim, Colatina, 
Guarapari, ltapemirim, Unhares, Marataízes, Nova Venécia e São Mateus. 

lll) Até 31 (trinta e um) de dezembro de 2014, para as unidades com sede nas demais Comarcas. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

Art. 95. Para efetividade dos serviços eletrônicos previstos neste provimento e utilização por usuários privados, 
tendo em vista a inexistência de itens próprios em tabelas de emolumentos e até que seja alterada a legislação 
de regência, fica fixado o valor dos emolumentos, acrescido das taxas, ao da certidão digital no montante 
equivalente a uma certidão de 8 (oito) folhas, independentemente da quantidade de folhas ou páginas da 
certidão, cujos valores serão atualizados na forma e periodicidade dos emolumentos em geral. 

Parágrafo único. Os valores dos emolumentos, acrescido das taxas, correspondentes à pesquisa eletrônica 
positiva e à visualização eletrônica da matricula corresponderão, respectivamente, a 10% (dez por cento) e 30% 
(trinta por cento), do valor devido pela expedição da certidão digital. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 96. A definição de padrões tecnológicos e o aprimoramento contínuo da prestação de informações dos 
serviços notariais por meio eletrônico ficarão a cargo da Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de 
São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), sob expensas da 
primeira, sem nenhum ônus para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ou outro órgão 
governamental. 

Art. 97. A Central Registradores de Imóveis, com sistema de autenticação homologado pelo Instituto de 
Tecnologia da Informação (ITI) sob o nº 00100.000110/2011-12, estará disponível 24 horas por dia, em todos os 
dias da semana, observadas as seguintes peculiaridades e características técnicas: 

§ 1°. O sistema foi desenvolvido em plataforma WEB, com sua base de dados em MySQL, em conformidade com 
a arquitetura e-PING. 

§ 2°. O acesso ao sistema, bem como às assinaturas de informações ou outros documentos emitidos por meio 
deste, deve ser feito mediante uso de certificado digital nos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil), ressalvado acesso facilitado (login e senha) para pedidos de certidões, visualização de 

-· · - Jla online e acompanhamento online do procedimento registrai. 



• : 14/0312017 PROVIMENTO CGJES N° 5912013- DISP. 0211212013- ALTERADO - CGJ-ES

Art. 98. A Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo (ARISP) se obriga a ~ sigilo

relativo à identificação dos órgãos públicos e dos respectivos servidores que acessarem a Central Registradores

de Imóveis, ressalvados casos de requisição judicial e de solicitação administrativa do Tribunal de Justiça, da

Corregedoria Geral da Justiça ou dos órgãos da Administração Pública utilizadores do sistema.

AR. 99. A ~tiliza9ão Elo A'léEl~lo9,0.Ge~ITR,o.bge l~j9lSpmjlBIU9Age ge BeNS, AOFA'latizaEloAOSaFti!jos 77

I:JSijf:lB Qâ sesta PF8ViFfl8Ats, será oBFigatárie ROSferos jl:Jetisial e 8)(trojl:Jelisial sOJ3ixoba a J:)oFtir ele EUaQ1 ele jl:JARO

Ele2Q14.

Art, 99. A utilização do módulo DA CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, normatizado nos artigos 77

usque 93 deste Provimento, será obrigatário nos foros judicial e extrajudicial capixaba a partir do dia 20 de junho

de 2014. (redação dada pelo Provimento nO 04/2014, disponibilizado em 25/03/2014)

Art. 100. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 28 de novembro de 2013

DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL

Corregedor.Geral de Justiça

ALTERADO PELO PROVIMENTO N° 04/2014 - DISP. EM 25/03/2014.

ALTERADO PELO PROVIMENTO N° 12/2014 - DISP. EM 23/07/2014
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• : 14/03/2017 PROVIMENTO CGJES Nº 59/2013- DISP. 02/12/2013-ALTERADO- CGJ-ES 

• -: Art. 98. A Associação ~os Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo (ARISP) se obriga a ~ sigilo 

relativo à identificação dos órgãos públicos e dos respectivos servidores que acessarem a Central Registradores_ 

de Imóveis, ressalvados casos de requisição judicial e de solicitação administrativa do Tribunal de Justiça, da 

Corregedoria Geral da Justiça ou dos órgãos da Administração Pública utilizadores do sistema. 

,\11. 99, /t. 1::1Uli;zaçãe ele RC1áel1::1le D,/\ CE!lffRAL i;;,i;; IIIJDISPONl81~19ADE DE BENS, AOFRC!alii!!aele Res artiges 77 
IJ&EfU8 93 eleste Prei.•iR'leAte, será eerigatárie Res feres j1::1elioial e e1Qraj1::1elioial oai:,iMal:la a l!lar:tir ele Elia Q1 ele j1::1Rl=te 
ele 2Q14. 

Art, 99. A utilização do. módulo DA CENTRAL DE INDISPONIBILlqADE DE BENS, normatizado nos artigos 77 

usque 93 deste Provimento, será obrigatário nos foros judicial e extrajudicial capixaba a partir do dia 20 de junho 

de 2014. (redação dada pelo Provimento nº 04/2014, disponibilizado em 25/03/2014) 

Art. 100. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Vitória, 28 de novembro de 2013 

DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL 
Correged.or-Geral de Justiça 

ALTERADO PELO PROVIMENTO Nº 04/2014-DISP. EM 25/03/2014. 

ALTERADO PELO PROVIMENTO Nº 12/2014- DISP. EM 23/07/2014 



ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTIUZAÇÃO DA

CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, DO SISTEMA DE

PENHORA ELETRÔNICA DE IMÓVEIS E DOS DEMAIS MÓDULOS

CENTRAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS DOS

REGISTRADORES DE IMÓVEIS.

A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO, doravante

denominada ARISP, associação civil regularmente constituída, sediada na Rua Maria

Paula, nO123, 1° andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF

sob o nO69,287.639/0001-04, neste ato representada por seu Presidente FLAUZILINO

ARAÚJO DOS SANTOS, portador do RG nO5.846, 162~0/SSP-SP'inscrito no CPF/MFsob

o nO 544.151.528/72, e por seU Diretor de Tecnoiogia, JOELCIO ESCOBAR, RG nO

1.0007.769/SSPMS, inscrito no CPF/MF sob o nO 106..376.801-20, o TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado TJES, com sede

à Rua Desembargador Homero Mafra, nO60, Enseada do Suá, Vitória/ES, inscrito no CNPJ

sob o nO27476100/0001-45, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador

SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Matrícula nO 1011-41 e inscrito no

CPF/MF sob o nO 112616926-91, e a CORREGEDORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO, neste ato representado por seu Corregedor, Desembargador CARLOS

ROBERTO MIGNONE, portador da Identidade Funcional nO 001023-53 e inscrito no

CPF/MFsob o nO096200607-68, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito,

esente ACORDO DE COOPERAÇÃOresolvem, de comum acordo, celebrar

TÉCNICA, com fundamento n ei nO8.666/1993, quando cabível, e, ainda, mediante

as cláusulas a seguir enumeradas:

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

cLÁUSULA PRIMEIRA - Para a c
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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DA 
CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, DO SISTEMA DE 

PENHORA ELETRÔNICA DE IMÓVEIS E DOS DEMAIS MÓDULOS 
CENTRAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS DOS 

REGISTRADORES DE IMÓVEIS. . 

A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO, doravante 

denominada ARISP, associação civil regularmente constituída, sediada na Rua Maria 

Paula, n° 123, 1° andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 69.287.639/0001-04, neste ato representada por seu Presidente FLAUZIUNO 
ARAÚJO DOS SANTOS, portador do RG n° 5.846.162:-0/SSP·SP, inscrito no CPF/MF sob 

o n° 544.151.528/72, e por seU Diretor de TecnolÔgia, JOELCIO ESCOBAR, RG n° 

1.0007.769/SSPMS, inscrito no CPF/MF _sob o nº 10_?:,376.801·20,_ o TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravânte denominado TJES, com sede 

à Rua Desembargador Homero Mafra, n° 60, Enseada do Suá, Vitória/ES, inscrito no CNPJ 

sob o n° 27476100/0001-45, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 

SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Matrícula n° 1011-41 e inscrito no 

CPF/MF sob o n° 112616926·91, e a CORREGEDORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, neste ato representado por seu Corregedor, Desembargador CARLOS 
ROBERTO MIGNONE, portador da Identidade Funcional n° 001023-53 e inscrito no 

CPF/MF sob o n° 096200607-68, pelo presente instrumento e na me!hor forma de direito, 

resolvem, de comum acordo, celebrar esente ACORDO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA, com fundamento n ei n° 8.666/1993, quando cabíve·1, e, ainda, mediante 

as cláusulas a seguir enumeradas: 

CONSIDÉRAÇÕES PRELIMINARES 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Para a c 

consideração as declarações que seguem e que ac · 

de suas vontades, pois consideram que: · 



I. A ARISP é associação civil que congrega os Oficiais de Registro de Imóveis do

Estado de São Paulo, cujos objetivos sociais visam promover ações para o aprimoramento

e a padronização dos serviços de registros de imóveis, a interligação entre as serventias e

destas com o Poder Judiciário, órgãos da administração pública, a cadeia produtiva

nacional e usuários em gerai, em prol de maior eficiência no acesso e na prestação dos

serviços públicos delegados de registros imóveis;

11. O disposto no art. 236, li 10 da Constituição Federal de 1988, que prevê a

fiscalização dos atos notariais e de registro pelo Poder Judiciário e o disposto no artigo 38,

c.c. art. 30, inc. XIV, da Lei nO8.935, de 18 de novembro de 1994, que preveem que os

notários e os registradores estão Obrigados a cumprir as normas técnicas baixadas pelo

juízo competente que zelará para que os seus serviços sejam prestados com rapidez,

qualidade satisfatória e de modo eficiente;

m. O disposto no art. 30, inc. I1I, da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, que

prevê atendimento prioritário às requisições de autoridades judiciárias ou administrativas
. '. \ .

para a defesa das pessoasjurídicas de direito público em juízo e o disposto no art. 185-A,

da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), que prevê a ordem

judicial de indisponibilidade de bens e direitos veiculada preferencialmente por meio

eletrônico;

IV. As previsj5esconstitucionais e legislativas para a imposiçãode indisponibilidade

de bens e a necessidade de lhe dar publicid , art. 37, li Lei.6.024/1974, art. 36;

Lei 8.397/1992, art',40; CTN, art 5-A; Lei 8.429/1992, a.rt. 70; CPC, arts. 752, 796 a

812; Lei 11.101/2005, art. 82 20 e art. 154, li 5°; CLT,art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-

A; Lei 8.443/1992, art. 44, 2°;Lei ComplementarlO9/2001, art. 59, lili 10 e 20, art. 60

e art. 61, li 2°, 11;e Decreto 4.942/2003, art .

..-
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I. A ARISP é associação civil que congrega os Oficiais de Registro de Imóveis do 

Estado de São Paulo, cujos objetivos sociai.s visam promover ações para o aprimoramento 

e a padronização dos serviços de registros de imóveis, a interligação entre as serventias e 

destas com o Poder Judiciário, órgãos da administração pública, a cadeia produtiva 

nacional e usuários em geral, em prol de maior eficiência no acesso e na prestação dos 

serviços públicos delegados de registros imóveis; 

II. O disposto no art. 236, § 1 ° da Constituição Federal de 1988, que prevê a 

fiscalização dos atos notariais e de registro pelo Poder Judiciário e o disposto no artigo 38, 

e.e. art. 30, inc. XIV, da Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, que preveem que os 

notários e os registradores estão obrigados a cumprir as normas técnicas baixadas pelo 

juízo competente que zelará para que os seus serviços sejam prestados com rapidez, 

qualidade satisfatória e de modo eficiente; 

III. O disposto no art. 30,. inc. III, da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, que 

prevê atendimento prioritário às requisições de autoridades judiciárias ou administrativas 
·, . 

para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo e o disposto no art. 185-A, 

da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), que prevê a ordem 

judicial de indisponibilidade de bens e direitos veiculada preferencialmente por meio 

eletrônico; 

IV. As previspes constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidade 

de bens e a necess_idade de lhe d~r publicid , a.rt. 37, § Lei_ 6.024/1974, art. 36; 

Lei 8.397/1992, art 4°; CTN, art 5-A; Lei 8.429/1992, art. 7°; CPC, arts. 752, 796 a 

812; Lei 11.101/2005, art. 82 2° e art. 154, § Sº; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-

A; Lei 8A43/1992, art. 44, 2ºiLei Complementar.109/2001, art. 59, §§ 1º e 2°, art. 60 

e art. 61, § 2°, II; e Decreto 4.942/2003, art. 1); ------· - ' 

V. Os termos do art. 37, da Le' 0 11.97 de} dejulho e 2009, que dete 

instituição do sistema de registro eletrônico, be 

recepção de títulos e de fornecimento de informaçõ 



VI. Nas termas da Medida Pravisória nO 2.200, de 24 de agasta de 2001, qU~

instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, bem cama cam a

adventa da Lei nO 11.280/2006, a qual passibilitau a camunicaçãa .oficial das atas

pracessuais par meias eletrônicas; da MP nO459/2009, canvertida na Lei nO 11.977, de 7

de julho de 2009, que criau o registro eletrônico, dos Pravimentas CGJ 22/2012, 42/2012

e 11/2013, todos da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estada de Sãa Paula, que

disciplinou o funcianamento da Registro Eletrônica de Imóveis (SREI) e a funcianamento

da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhadas das Registradares de Imóveis da Estada

de Sãa Paulo, atendidas os requisitos previstas nesses diplomas, faz-se necessária regular

os procedimentas que deverãa ser observados pelas partes, objetivanda a intercâmbia de

informações registrais entre as Registro de Imóveis e o Poder Pública;

VII. Acordo de Cooperaçãa Técnica nO 83/2010, celebrado em 14 de junho de

2010, entre a Canselha Nacianal de Justiça (CNJ), a Assaciação das Registradares

Imobiliários de Sãa Paula (ARISP) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB),

que dispõe sobre a utilizaçãa do Sistema de Penhara Eletrônica de Imóveis (PENHORA

ONLINE), visanda imprimir celeridade ao tráfego das ordens judiciais e certidões para

averbações de penhoras, bem como atender as requisições de pesquisas para lacalizaçãa

de imóveis e emissão de Certidões Digitais pelas Serventias Extrajudiciais de Registro de

Imóveis, cuja Acordo prevê adesão pelos .demais órgãos do Poder Judiciário e instituições

da atividade notarial e registral;

VIII. A instituiçãa da Central de Indisponibilidade de Bens, desenvolvida de

canformidade cam o Acordo de Cooperação Técnica nO 84/2010, celebrado em 14 de

junho de 2010, entre o Canselho Nacional de Justiça (CNJ), a Associação dos

Registradares de Imóveis de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro Imobiliário do

Brasil (IRIB), que funciona no Portal E - ~a publica sob a domínio

http://www.indisponibilidade.org.br. nor zado por.meio do Provim nto nO 13/2012 da

Egrégia Corregedoria Geral de Justiç a Estado de São Paulo, de 11 de maia de 2012;

da

)
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VI. Nos termos da Medida Provisória n° 2.200, de 24 de agosto de 2001, qu~ 

instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - !CP-Brasil, bem como com o 

adventç, da Lei nº 11.280/2006, a qual possibilitou a comunicação oficial dos atos 

processuais por meios eletrônicos; da MP n° 459/2009, convertida na Lei n° 11.977, de 7 

de julho de 2009, que criou o registro eletrônico, dos Provimentos CGJ 22/2012, 42/2012 

e 11/2013, todos da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que 

disciplinou o funcionamento do Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e o funcionamento 

da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis do Estado 

de São Paulo, atendidos os requisitos previstos nesses diplomas, faz-se necessário. regular 

os procedimentos que deverão ser observados pelas partes, objetivando o intercâmbio de 

informações registrais entre os Registro de Imóveis e o Poder Público; 

VII. Acordo de Cooperação Técnica n° 83/2010, celebrado em 14 de junho de 

2010, entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Associação dos Registradores 

Imobiliários de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro !_mobiliário do Brasil (IRIB), 

que dispõe sobre a utilização do Sistema de Penhora Eletrônica de Imóveis (PENHORA 

ONLINE), visando imprimir celeridade ao tráfego das ordf:nS judiciais e certidões para 

averbações de penhoras, bem como atender as requisições de pesquisas para localização 

de imóveis e emissão de Certidões Digitais pelas Serventias Extrajudiciais de Registro de 

Imóveis, cujo Acordo prevê adesão pelos _demais órgãos do Poder Judiciário e instituições 

da ativi~ade notarial e registrai; 

VIII. A instituição da Central de Indisponibilidade de Bens, desenvolvida de 

conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica n° 84/2010, celebrado em 14 de 

junho de 2010, entre o ~onselho Nacional de Justiça (CNJ), a Associação dos 

Registradores de Imóveis de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro Imobiliário do 

Brasil (IRIB), que func_iona no Portal E sob o domínio 

http://www.indisponibilidade.org.br, nor zado por meio do Provim nto n° 13/2012 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiç o Estado de São Paulo, de 11 de maio de 2012; . ,·· 

IX. Os resultados positi os relativos ao fun · · ame o do Ofício Eletrônico, da 

Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora- n rne), 

do Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Pro e dos demais serviços 

prestados pela Central de Serviços EI dos Regist 

Imóveis (Central Registradores de pela 

Registradores de Imóveis de São Paulo, com o ::rnf'ua::.l~ do ln 

) 



...

Imabiliária da Brasil (IRIB), cujas serViças estãa sab acampanhamenta cantínua da

Carregedaria Geral de Justiça da Estada de Sãa Paula e das demais Carregedarias Gerais

da Justiça de .outras Unidades da Federaçãaque já aderiram aa Sistema;

X. Os campramissas assumidas pela Assaciaçãa das Registradares Imabiliárias de

Sãa Paula (ARISP) de haspedar as sistemas em seus servidares exclusivas, lacalizadas em

territória nacianal, e de dispanibilizá-Ia, perpétua e gratuitamente, para livre utilizaçãa,

sem qualquer ônus, pela Tribunal de Justiça da Estada de Sãa Paula, par .outras Tribunais

e Órgãas Administrativas canvenentes, e pelas natárias e registradares de imóveis da

Estada;

XI. Que a sistemática é segura, ambiental mente carreta, ecanômica e contribui

para a celeridade processual, atende aa interesse pública, representanda inegável

canquista para racianalidade, ecanamia .orçamentária, eficiência, segurança e

desburocratizaçãa;

XII. Em razãa da ediçãa das. referidas narmas,.. bem .coma pela carrente
~.. I

aperfeiçaamenta na prestaçãa das serviças de Registras de Imóveis, a ARISP desenvalveu

aplicativas integradas à Central de Serviças Eletrônicas Campartilhadas das Registradares

de Imóveis, a fim de viabilizar a encaminhamenta de .ordens e certidões de penhara, a
1":"

emissãa de infarmações e certidões na farmata digital par~..órgãas públicas e usuários

privadas, e a remessa das .ordens de indisponibilidade de. bens para as Cartórias de
. ','

Registrasde Imóveis, decretadas par autoridades judiciais .ouadministrativas.

XIII. Neste sentida, as partes têm interesse em estabelecer a presente parceria,

nas termas e candições dispastas neste Acarda de Caaperaçãa Técnica.

DEFINI~ÕES

/
cLÁUSULA SEGUNDA. Para melhar esclá'recimenta das termas utilizadas no presente

instrumenta, os mesmas deverãa ser entendidas,confarme ... significado a seguir descrito:

I. ASSINATURA DIGITAL: Transform

um padrão
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Imobiliário do Brasil (IRIB), cujos serviços estão sob acompanhamento contínuo da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo e das demais Corregedorias Gerais 

da Justiça de outras Unidades da Federação que já aderiram ao Sistema; 

X. Os compromissos assumidos pela Associação dos Registradores Imobiliários de 

São Paulo (ARISP) de hospedar os sistemas em seus servidores exclusivos, localizados em 

território nacional, e de disponibilizá-lo, perpétua e gratuitamente, para livre utilização, 

sem qualquer ônus, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por outros Tribunais 

e Órgãos Administrativos convenentes, e pelos notários e registradores de imóveis do 

Estado; 

XI. Que a sistemática é segura, ambientalmente correta, econômica e contribui 

para a celeridade processual, atende ao interesse público, representando inegável 

conquista para racionalidade, economia orçamentária, eficiência, segurança e 

desburocratização; 

XII. Em razão da edição das . referidas normas, .. _bem como pelo corrente 

aperfeiçoamento na prestação dos serviços de Registros de Imóveis, a ARJSP desenvolveu 

aplicativos integrados à Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores 

de Imóveis, a fim de viabilizar o encaminhamento de ordens e certidões de penhora, a r: .. 
emissão de informações e certidões no formato digital par~_órgãos públicos e usuários 

privados, e a remessa das ordens de indisponibilidade de. bens para os Cartórios de . ,,. 

Registros.de Imóveis, decretadas_por autoridades ju_diciais ou administrativas. 

XIII. Neste sentido, as partes têm interesse em estabelecer a presente parceria, 

nos termos e condições dispostos neste Acordo de Cooperação_ Técnica. 

DEFINIÇÕES 

/ 
CLÁUSULA SEGUNDA - Para melhor esclárecimento dos termos utilizados no presente 

instrumento, os mesmos deverão ser entendidos conforme significado a seguir descrito: . ..,. . .;,,:.·· '.:-'-;-=--------: 

I. ASSINATURA DIGITAL: Transform 

mensagem eletrônica, de um documento digital 

mundialmente adotado e reconhecido, empregando um 

assimétr. ica. É composto de uma chave pública e ~riv 

o receptor do documento visualizam seu ~rtj! 

~-----

ática de uma 

, izando um padrão 

ritmo de 



..

técnica e jurídica, pois gera o efeito jurídico do não repúdio, atestando de forma

inequívoca a autoria e conteúdo de

um documento eletrônico;

11.BASE DE DADOS: Corresponde à base de informações integrantes do Sistema

onde o Registro de Imóveis disponibiliza informações básicas, consistentes nos nomes dos

titulares de direitos inscritos e nos números da matrícula imobiliária, do CPF/MF e do

CNPJ/MF,relacionados aos atos registrais praticados nas matrículas dos imóveis em que

ocorreram a partir de 1° de janeiro de 1976, para formação do Banco de Dados Light

(BDL) ou informadas por comunicação WebService com as respectivas serventias, bem

como informações e imagens das matrículas e de certidões digitais, emitidas em resposta

às solicitações efetuadas pelo Poder Público e por usuários privados, por meio dos sites

integrantes da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de

Imóveis;

m. CARTÓRIOS: Significam todos os Registro de Imóveis integrados na Central

de Serviços. Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central

Registradores de Imóveis) e outras serventias que vierem a aderir ao sistema, por normas

da Corregedoria Geral da Justiça respectiva, a que estiverem sujeitos;

VI. ICP-BRASIL INFRA-ESTRUTURA DE CHAV

IV. CERTIDÃO DIGITAL: São as certidões emitidas pelos Registro de Imóveis,. . c

com base nos seus assentamentos, que serão expedidas e encaminhadas eietronicamente
. : (; :

aos Poderes Públicos requisitantes, bem como aos usuários privados solicitantes, por meio

de aplicativos e ferramentas desenvolvidas pela ARISP,especialmente para essa finalidade,
. , ". ,

de conformidade com os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP e

da arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de G rno Eletrônico);

um conjunto de técnicas, práticas e procediment

.. ~

V. ADMINISTRADOR MÁSTER: É o gente público a ser indic do pelo Poder

Público convenente, que ficará responsáve por gerenciar todos os usuár"os do Sistema.

Esse agente encabeçará a árvore de permissões de acesso ao Sistema e terá a

responsabilidade do controie e do cadastramento dos utilitários. É. quem concederá as

permissões e efetuará os eventuais cancelamentos d abilita - ~ agentes que

utilizarão ou deixarão de utilizar os sistemas integrã ços Eletrônicos

Compartilhados dos Registradores de Imóveis.

Num. 2132844 - Pág. 24Assinado eletronicamente por: NELSON NATAL MARTINS GUERRA - 16/03/2017 13:22:26
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17031613222686800000002063328
Número do documento: 17031613222686800000002063328

técnica e jurídica, pois gera o efeito jurídico do não repúdio, atestando de forma 

inequívoca a autoria e conteúdo de 

um documento eletrônico; 

II, BASE DE DADOS: Corresponde à base de informações integrantes do .Sistema 

onde o Registro de Imóveis disponibiliza informações básicas, consistentes nos nomes dos 

titulares de direitos inscritos e nos números da matrícula imobiliária, do CPF/MF e do 

CNPJ/MF, relacionados aos atos registrais praticados nas matriculas dos imóveis em que 

ocorreram a partir de 1° de janeiro de 1976, para formação do Banco de Dados Light 

(BDL) ou informadas por comunicação WebService com as respectivas serventias, bem 

como informações e imagens das matrículas e de certidões digitais, emitidas em resposta 

às solicitações efetuadas pelo Poder Público e por usuários privados, por meio dos sites 

integrantes da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de 

Imóveis; 

III. CARTÓRIOS: Significam todos os Registro de Imóveis integrados na Central 

de Serviços . Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central 

Registradores de Imóveis) e outras serventias que vierem a aderir ao sistema, por normas 

da Corregedoria Geral da Justiça respectiva, a que estiverem sujeitos; 

N. CERTIDÃO DIGITAL: São as certidões emitidas pelos Registro de Imóveis, . (: 

com base nos seus assentamentos, que serão expedidas e encaminhadas eletronicamente . : e: 
aos Poderes Públicos requisitantes, bem como aos usuários privados solicitantes, por meio 

de aplicativos e ferramentas desenvolvida~ pela .ARISP, especialmente, para essa finalidade, 

de conformidade com os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP e 

da arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de G rno Eletrônico); 

V, ADMINISTRADOR MÁSTER: É o gente público a ser indic do pelo Poder 

Público convenente, que ficará responsáve por gerenciar todos os usuár'os do Sistema. 

Esse agente encabeçará a árvore de permissões de acesso ao Sistema e terá a 

responsabilidade do controle e do cadastramento dos utilitários. É. quem concederá as 

permissões e efetuará os eventuais cancelamentos d abilita õ ~ agentes que 

utilizarão ou deixarão de utilizar os sistemas integra . s d Central de Se ças Eletrônicos 

Compartilhados dos Registradores de Imóveis. 

VI. ICP-BRASIL INFRA-ESTRUTURA DE CHAV 

um conjunto de técnicas, práticas e procediment 

~ 
- -~ 

J 



..
Cq

organizações governamentais e privadas brasileiras. com o objetivo de estabelecer os

fundamentos técnicos e metodológicos de um sistema de certificação digital, baseado em ,;;z--
chave pública;

VII. E-MAIL: Abreviatura para Correio Eletrônico, que consiste num sistema de

envio e recebimento de mensagens em formato eletrônico via Intemet;

VIII.CENTRAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS DOS

REGISTRADORES DE IMÓVEIS (CENTRAL REGISTRADORES DE IMÓVEIS):

Significa o conjunto de softwares, hardwares e de outros recursos técnicos desenvolvidos

e operacionalizados sob direção e responsabilidade da ARISp' com a cooperação do IRIB,

a fim de viabilizar o funcionamento do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI)

em todo o território nacional, especialmente o encaminhamento pelo Poder Judiciário de

Ordens e certidões de constrições judiciais (arresto, sequestro, penhora e indisponibilidade

de bens) para os Registros de Imóveis e a emissão e Jornecimel)to de informações e

certidões registrais, no formato eletrônico, decorrentes da~ consultas, requisições e
• '. I

solicitações feitas pelo Poder Judiciário e por usuários privados, bem como os demais

serviços integrantes;

IX. PE.NHORA. ELETRÔNICA DE IMÓVEIS (PENHORA ONLlNE): Sistema

desenvolvido pela ARISP, nos termos de diretrizes de estruturação indicadas pela Egrégia

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo e também por normas de caráter

processual e registraI reiacionadas com constrições judiciais de arresto, sequestro e

penhora, bem como de aplicação de elementos de Tecnologia da Informação e

Comunicação (TlC) e uso de Certificados Digitais padrão ICP-Brasil..A infraestrutura está

capacitada para atender todos os tribunais de Registros de Imóveis do país e todas as

serventias registrais. O Sistema funcicma como módulo.da Central d~ Serviços Eletrônicos

Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registrad!Jresde Imóveis);

X. CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE E BENS: Sistema desenvo vido pela

ARISp' de conformidade com o Acordo de Co eração Técnica firmado com o CNJ sob o

nO84/2010, acima referido e nos termos da diretrizes emanadas da Egrégia Corregedoria

Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com a aplicaçã e elementos de segurança

preconizados pela Tecnologia da Informação e C0I!I~.nic o us e Certificados
,

Digitais padrão ICP-Brqsil, com capacidade para atender a tod s os Tribu

de Administração Pública que detenham a competênci ara e tir s ordens
. . . ,

'.
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(q 
organizações governamentais e privadas brasileiras· com o objetivo de estabelecer os "'7 _ 
fundamentos técnicos e metodológicos de um sistema de certificação digital, baseado em ~ 
chave pública; 

VII. E-MAIL: Abreviatura para Correio Eletrônico, que consiste num sistema de 

envio e recebimento de mensagens em formato eletrônico via Internet; 

VIII.CENTRAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS DOS 
REGISTRADORES DE IMÓVEIS (CENTRAL REGISTRADORES DE IMÓVEIS): 
Significa o conjunto de softwares, hardwares e de outros recursos técnicos desenvolvidos 

e operacionalizados sob direção e responsabilidade da ARJSP, com a cooperação do IRIB, 

a fim de viabilizar o funcionamento do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) 

em todo o território nacional, especialmente o encaminhamento pelo Poder Judiciário de 

Ordens e certidões de constrições judiciais (arresto, sequestro, penhora e indisponibilidade 
de bens) para os Registros de Imóveis e a emissão e Jornecime~to de informações e 

certidões registrais, no formato eletrônico, decorrentes. das con,sultas, requisições e 
solicitações feitas pelo Poder Judiciário e por usuários privados, bem como os demais 

serviços integrantes; 

IX. PENHORA. ELETRÔNICA DE IMÓVEIS (PENHORA. ONLINE): Sistema 
desenvolvido pela ARISP, nos termos de diretrizes de estruturação indicadas pela Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo e também por normas de caráter 

processual e registrai relacionadas com constrições Judiciais de arresto, sequestro e 
penhora, bem como de aplic~ção de elementos d_e Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) e _uso de Certificados Digitais padrão !CP-Brasil .. A infraestrutura está 

capacitada para atender todos os tribunais de Registros de Imóveis do país e todas as 

serventias registrais. O Sistema funciona como módulo .. da Central d~ Serviços Eletrônicos 
Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Re_gistradores de Imóveis); 

X. CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE BENS: _Sistema desenvo ido pela 

ARISP, de conformidade com o Acordo de Co eração Técnica firm~do com o CNJ sob o 

nº 84/2010, acima referido e nos termos da diretrizes emanadas da Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com a aplicaçã e elementos de segurança 

preconizados pela Tecnologia da Informação e Corn_LJ_ni e Certificados 
Digitais padrão ICP-Bra_sil, com capacidade para atend~r a tod 

de Administração Pública que deten_ham a competênci, ara e 



.'
~

geral. O Sistema funciona como módulo da Central dé Serviços Eletrônicos Compartilhados Z
dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis); ~""'~--

XI. ALCANCE DA RESPONSABILIDADE: a) Está circunscrita à disponibilidade

dos sistemas e à integridade e funcionamento da Base de Dados hospedada nos

servidores da Central Registradores de Imóveis, que contém as ocorrências referentes aos

atos registrais praticados nas matrículas imobiliárias nos nomes de pessoas físicas e

jurídicas, a partir de 10 de janeiro de 1976, nos quais foram indicados os números do CPF

e CNPJ, excluídos os registros do Sistema da Transcrição (sistema que vigorou antes da

vigência da Lei de Registros Públicos) e aqueles onde não foram indicados os números do

CPF ou CNPJ, ou o foram de forma errônea ou incompleta; b) A análise de admissibilidade

ou não da ordem judicial ou certidão de constrição judicial (arresto, sequestro, penhora e

indisponibilidade) compete exclusivamente ao Oficial do Registro de Imóveis ao qual for

encaminhada a solicitação ou Ordem Judicial, competindo à Central Registradores de

Imóveis apenas o encaminhamento dessas requisições; c) O acesso às solicitações e

ordens judiciais, sua recepção, protocolização, aná,lise, cumprimento e respostas são de

inteira e exclusiva responsabilidade do respectivo Oficial de Registro de Imóveis; d) A

ARISP, ,como operadora do Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos

Registradores de Imóveis não responde sequer subsidiariamente por prejuízos porventura
. . . ,

causados decorrentes de eventual ineficiência na 'prestação do serviço registral.

DO OBJETO

DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA

cLÁUSULA TERCEIRA . Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito as

partes estabelecem entre si o presente Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de

viabilizar o funcionamento do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), inclusive o

tráfego das ordens e certidões de constrições judiciais (ar ,seques penhora e

indisponibilidades), mediante o acesso aos sistemas o or comunicação via W b5ervice

diretamente com os servidores do convenente, gundo os termos e condiçoes dispostos

neste instrumento e na legisiação nacional e

cLÁUSULA QUARTA. O presente termo terá eficácia a partir

e vigência por prazo indeterminado, podendo ser denunciado por

qualquer motivo e a qualquer momento, por meio de ma 'est

~
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~ 
geral. O Sistema funciona como módulo da Central dé Serviços Eletrônicos Compartilhados z .,,,,,,,....--L:-__ _ 
dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis); 

XI. ALCANCE DA RESPONSABILIDADE: a) Está circunscrita à disponibilidade 

dos si~temas e à. integridade .e funcionamento. da Base de Dçdos hospedada nos 

servidores da Central Registradores de Imóveis, que contém as ocorrências referentes aos 

atos registrais praticados nas matriculas imobiliárias nos nomes de pessoas físicas e 

jurídicas, a partir de 1° de janeiro de 1976, nos quais foram indicados os números do CPF 

e CNPJ, excluídos os registros do Sistema da Transcrição {sistema que vigorou a·ntes da 

vigência da Lei de Registros Públicos) e aqueles onde não foram indicados os núm:eros do 

CPF ou CNPJ, ou o foram de forma errônea ou incompleta; b) A análise de admissibilidade 

ou não da ordem judicial ou certidão de constrição judicial (arresto, sequestro, penhora e 

indisponibilidade) compete exclusivamente ao Oficial do Registro de Imóveis ao qual for 

encaminhada a solicitação ou Ordem Judicial, competindo à Central Registradores de 

Imóveis apenas o encaminhamento dessas ~equisições; c) O acesso às solicitações e 

ordens judiciais, sua recepção, protocolização, aná_lise, cumprimento e respostas são de 

inteira e exclusiva responsabilidade do respectivo Oficial de Registro de Imóveis; d) A 

ARISP, . como operadora do Central de Serviç~ Eletrônicos _Compartilhados dos . . 
Registradores de Imóveis não responde sequer subsidiariamente por prejuízos porventura 

, • • ~ l 

causados decorrentes de eventual ineficiência na prestação do serviço registrai. 
: r • 

DO OBJETO 

CLÁUSULA TERCEIRA - Pelo presente instrumento e na melhor· forma de Direito as 

partes estabelecem entre si o presente A~ordo de Cooperação Técnica com o objetivo de 

viabilizar o funcionamento do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), inclusive o 

tráfego das ordens e certidões de cons~rições judiciais (ar penhora e 

indisponibilidades), mediante o acesso aos sistemas o unicação v bService 

diretam~nte com os servidores do convenente, g~ndo os termos ~ condiçoes dispostos 

neste instrumento e na legislação nacional e 

DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA. 

CLÁUSULA QUARTA - O presente termo. terá eficác\a a partir 

e vigência por prazo indeterminado, podendo ser denunciado por 

qualquer motivo e a qualquer momento, por meio de 



,.

• antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, prazo durante o qual as partes

liquidar qualquer pendência decorrente da relação contratual ora estabelecida.

11
deverão/-

DO ENCAMINHAMENTO DE ORDENS E CERTIDÕES DE ARRESTO, SEQUESTRO E

PENHORA E DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISAS E CERTIDÕES DIGITAIS

cLÁUSULA QUINTA - Para enviar ordens ou certidões de arrestos, sequestres e

penhoras, e para solicitar ou requisitar informações e certidões digitais para as serventias

registrais, bem como para receber as respectivas respostas, a Autoridade ou servidor

procederá ao cadastramento de referidas ordens, certidões e solicitações/requisições no

Sistema de Ofício Eletrônico, integrante da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados

dos Registradores de Imóveis, com observância dos seguintes procedimentos:

I. Identificação e indicação à Central Registradores de Imóveis da Autoridade ou

servidor que se constituirá ADMINISTRADOR MÁSTER. Este.deverá. manter controle dos

servidores ou Autoridades que serão responsáveis pelo acesso às informações contidas e
. , . ,

disponibilizadas para consulta nos sistemas da Central Registradores de Imóveis. O

Administrador Máster deve cientificar todos os usuários de que o uso do sistema e

qualquer outro mecanismo eletrônico que venha a ser utilizado para, permitir o acesso ao

sistema é de sua inteira responsabilidade, não devendo ser repassados a terceiros, nem

substituída a titularidade do responsável, sem a ele ser previamente comunicado, visto

que a obtenção de informações e certidões reg.istrais,sem o pagamento de emolumentos,

está restrita às hipóteses de gratuidades e isenções previstas em lei; .

11. O Administrador Máster será o responsável técnico de acompanhamento entre

a Central Registradores de Imóveis e o Poder Público, devendo centralizar as

comunicações entre as partes, de forma a p

sistemas;

III.Disponibilizar e-mail e tel~fones de contato oficial e formal, que serão utilizados
." . . '. ,

/ .
para troca de informações;
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~ 1 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, prazo durante o qual as partes deverão ,:Z.-
liquidar qualquer pendência decorrente da relação contratual ora estabelecida. 

DO ENCAMINHAMENTO DE ORDENS E CERTIDÕES _DE ARRESTO, SEQUESTRO E 

PENHORA E DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISAS E CERTIDÕES DIGITAIS 

CLÁUSULA QUINTA - Para enviar ordens ou certidões de arrestas, seque_stros e 

penhoras, e para solicitar ou requisitar informações e certidões digitais para as serventias 

registrais, bem como para receber as respectivas respostas, a Autoridade ou servidor 

procederá ao cadastramento de referidas ordens, certidões e solicitações/requisições no 

Sistema de Ofício Eletrônico, integrante da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados 

dos Registradores de Imóveis, com observância dos seguintes procedimentos: 

I. Identificação e indicação à Central Registradores de Imóveis da Autoridade ou 

servidor que se constituirá ADMINISTRADOR MÁSTER. Este deverá manter controle dos 

servidores ou Autoridades que serão responsáveis pelo acess?. às informações contidas e 

disponibilizadas para consulta nos sistemas da Central Registradores de Imóveis. O 

Administrador Máster deve cientificar todos os u,suários de que o uso do sistema e 

qualquer outro mecanismo eletrônico que venha a ser utilizado para, permitir o acesso ao 

sistema é de sua inteira responsabilidade, não devendo ser repassados a terceiros, nem 

substituída a titularidade do responsável, sem a ele ser previamente comunicado, visto 

que a obtenção de informações e certidões reg_istrais, sem o pagamento de emolumentos, 

está restrita às hipóteses de gratuidades e isenções previstas em lei; 

II. O Administrador Máster será o responsável técnico de acompanhamento entre 

a Central Registradores de Imóveis e o Poder Público, devendo centralizar as 

comunicações entre as partes, de forma a p 

sistemas; 

ir a mais eficaz op cionalização dos 

III.Disponibilizar e-mail e tel~fones de contato oficial e formal, que serão utilizados .. . . /. ' 

para troca de informações; 

IV. Consultar as informações constantes base d 

de Imóveis e direcionar as solicitações efetuadas, a fim de 

emitir as informações e certidões respectivas, as quais s 

dados; 

cartórios possa 

i_bilizadas na bas 

ores 



..
.-

V. Consultar as informações e certidões solicitadas diretamente na base de dadosJ-
da Central Registradores de Imóveis;

VI. Informar, imediatamente, à Central Registradores de Imóveis caso ocorra

qualquer problema que impossibilite a consulta das informações e certidões constantes da

base de dados;

VII. Responsabilizar-se integralmente pelas providências tecnológicas necessárias

para viabilizar seu acesso aos sistemas da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados

dos Registradores de Imóveis, isentando a ARISP de quaisquer responsabilidades por

eventuais problemas decorrentes de falha em sua conexão e outros que sejam de sua

exclusiva responsabilidade, incluindo a escolha do provedor de serviços ou serviço de

telecomunicações;

VIII. Em caso de verificação de eventual indisponibilidade do.ssistemas da Central

Registradores de Imóveis, socorrer-se, em regime de emergência, e nos casos que assim

considere justificado, do envio de ordem ou certidão da constrição judicial, ou de outra

solicitação ou ordem judicial, por escrito, feita diretamente aos respectivos Cartórios, sem

intermediação da Central Registradores de Imóveis;

IX. Zelar pelo sigilo das informações obtidas na base de dados que estiverem

sujeitas à proteção legal, bem como não permitir que terceiros estranhos ao Poder

Judiciário tenham acesso à utilização dos sistemas da Central Registr~dores e consequente

à consulta das informações disponibilizadas na base de dados,. responsabilizando-se

integralmente pela violação de tal obrigação.

X. As pesquisas de nomes comuns poderão resultar em informações diversas e, em

alguns casos, será necessário informar, dentre out ata scimento, o nome do

cônjuge e os documentos da pessoa a ser quisada, para possibill ar um levantamento

mais exato. Esse tipo de pesquisa, vido à sua complexidade deverá ser realizado

diretamente naserventia de compet' cia registra!.

XI. É de responsabilidade do Poder-

Num. 2132844 - Pág. 28Assinado eletronicamente por: NELSON NATAL MARTINS GUERRA - 16/03/2017 13:22:26
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17031613222686800000002063328
Número do documento: 17031613222686800000002063328

V, Consultar as informações e certidões solicitadas diretamente na base de dados J--
da Central Registradores de Imóveis; 

VI. Informar, imediatamente, à Central Registradores de Imóveis caso ocorra 

qualquer problema que impossibilite a consulta das informações e certidões constantes da 

base de dados; 

VII, Responsabilizar-se integralmente pelas providências tecnológicas necessárias 

para viabilizar seu acesso aos sistemas da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados 

dos Registradores de Imóveis, isentando a ARISP de quaisquer responsabilidades por 

eventuais problemas decorrentes de falha em sua conexão e outros que sejam de sua 

exclusiva responsabilidade, incluindo a escolha do provedor de serviços ou serviço de 

telecomunicações; 

VIII. Em caso de verificação de eventual indisponibilidade do.s sistemas da Central 

Registradores de Imóveis, socorrer-se, em regime de emergência, e nos casos que assim 

considere justificado, do envio de ordem ou certidão da constrição judicial, ou de outra 

solicitação ou ordem judicial, por escrito, feita diretamente aos respectivos Cartórios, sem 

intermediação da Central Registradores de Imóveis; 

IX- Zelar pelo sigilo das informações obtidas na base de dados que estiverem 

sujeitas à proteção legal, bem como não permitir que terceiros estranhos ao Poder 

Judiciário tenham acesso à utilização dos sistemas da Central Registradores e consequente 
' ' 

à consulta das informações disponibilizadas na base de dados, . responsabilizando-se 

integralmente pela violação de tal obrigação. 

X. As pesquisas de nomes comuns poderão resultar em informações diversas e, em 

cônjuge e os documentos da pes.soa a ser quisada, para possibil1 ar um levantamento 

mais exato. Esse tipo de pesquisa, vicio à sua complexidade deverá ser realizado 

diretamente na.serventia de compet' eia registrai. 

XI, É de responsabilidade do Poder· 

pesquisa, no caso de desmembramento da 

as circunscrições desmembradas, antes de solicita 

fim de se evitar a prática inútil de atos administrativos 



.-

1-3
XII. A análise de admissibilidade ou não do cumprimento da ordem judicial ou;?--

certidão de penhora compete exclusivamente ao Oficial do Registro de Imóveis ao qual foi

encaminhada a solléitação, competindo à Central Registradores de Imóveis apenas o

encaminhamento dessas requisições ou solicitações,

DAS DETERMINAÇÕES DE INDISPONIBILIDADES DE BENS

cLÁUSULA SEXTA - O cadastramento, cancelamento e o envio das indisponibilidades

seguirá os parâmetros definidos na cláusula anterior para as ordens e certidões de arreto,

sequestro e penhora, além das normas previstas nesta cláusula;

I, O acesso para inclusão de ordens de indisponibilidades, seus cancelamentos e

consultas circunstanciadas deverá ser feito exclusivamente com a utilização de Certificado

Digital IeP-Brasil e dependerá de prévio cadastramento do órgão utillzador, exceto a

simples consulta, que pOderá ser disponibilizada para livre acesso, em caráter individual,

por qualquer pessoa portadora de Certificado Digital ICP-Brasil;

11. A Central de Indisponibilidade de Bens será constituída por Sistema de Banco

de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades

decretadas pelo Poder Judiciário e por órgãos da Administração Pública, desde que

autorizados em Lei;

111. As indisponibilidades de bens decretadas por Juízos de o,utros Tribunais e por

Órgãos Administrativos que detenham essa competência legal poderão ser incluídas por

seus respectivos emissores na Central de Indisponibilidade ns, ficando a critério da

respectiva Corregedoria Geral da Justiça do Est adotar esse proce mento;

/

IV. As requisições de informa es e certidões quando rogadas por entes públicos e
,-, . ., - ~ '

por serviços notariais e registrais estarão isentas de custas e emolumentos, conforme

hipóteses contempladas em lei;

V. Para afastamento de

cadastramentos

exclusivamente, a partir do

(CNPJ);
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XII. A análise de admissibilidade ou não do cumprimento da ordem judicial ou,?-

certidão de penhora compete exclusivamente ao Oficial do Registro de Imóveis ao qual foi 
encaminhada a soliéitação, competindo à Central Registradores de Imóveis apenas o 
encaminhamento dessas requisições ou solicitações. 

DAS DETERMINAÇÕES DE INDISPONIBILIDADES DE BENS 

CLÁUSULA SEXTA - O cadastramento, cancelamento e o envio das indisponibilidades 
seguirá os parâmetros definidos na cláusula anterior para as ordens e certidões de arreto, 
sequestro e penhora, além das normas previstas nesta cláusula; 

I. O acesso para inclusão de ordens de indisponibilidades, seus cancelamentos e 
consultas circunstanciadas deverá ser feito exclusivamente com a utilização de Certificado 
Digital !CP-Brasil e dependerá de prévio cadastramento do. órgão utilizador, exceto a 
simples consulta, que poderá ser disponibilizada para livre acesso, em caráter individual, 
por qualquer pessoa portadora de Certificado Digital !CP-Brasil; 

II. A Central de Indisponibilidade de Bens será constituída por Sistema de Banco 
de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades 
decretadas pelo Poder Judiciário e por órgãos da Administração Pública, desde que 
autorizados em Lei; 

III. As indisponibilidades de bens decretadas por Juízos de o_utros Tribunais e por 
Órgãos Administrativos que detenham essa competência legal poderão ser incluídas por 
seus respectivos emissores na Central de Indisponibilid-::a::,:d:,:e..,..~-en~s, ficando a critério da 
respectiva Corregedoria Geral da Justiça do_Est 

IV. As requisições de informa es e certidões quando rogadas por entes públicos e .. , . ., . ' ' 

por serviços notari_ais e registrais estarão isentas _de cu tas e emolumentos, conforme 
hipóteses contempladas em lei; 

V. Para afastamento de o da 
cadastramentos e 

exclusivamente, a partir do 

(CNPJ); 



..
-. VI. As ordens de indisponibilidades específica sobre determinado imóvel ou título ;;;;:z-

deverão ser encaminhadas diretamente ao respectivo registro de imóvel indicando o nome

do titular de domínio ou direito real atingido, o endereço do imóvel e o número da

matrícula.

DAS OBRIGAÇÕES DA ARISP

cLÁUSULA SÉTIMA - Desde que cumpridas as obrigações previstas neste instrumento, a

ARISPse obriga a:

I. Possibilitar o envio de ordens ou certidões de constrições judiciais (arresto,

sequestro, penhora e indisponibilidades) e a consulta de informações constantes nas bases

de dados de seus sistemas, bem como a solicitação de informações e certidões eletrônicas

aos cartórios, as quais serão disponibilizadas nos sistemas da Central de Serviços

Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis;

11. Fica esclarecido que a facilidade da consulta à base de dados unificada dos

registros de imóveis no Banco de Dados Light ou por comunicação WebService com os

servidores dos cartórios que utilizam essa modalidade, traz, implícita, a relativa imprecisão

da pesquisa, tendo em vista a formação do banco de dados decorrente de sua

alimentação, muitas vezes com dados antigos e/ou deficientes, sem possibilidade de

consulta a sistemas alternativos de busca que possibilitasse a maior segurança, somente

disponível em pesquisas convencionais efetuadas diretamente em cada unidade do

registro de imóveis;

nJs termos deste

/

111. Manter o Poder Judiciário informado sobre eventuais alterações dos

procedimentos que deverão ser adotados para o envio de ordens ou certidões de

constrições judiciais, seu acompanhamento e s da Central

Registradores de Imóveis, por meio dezomu . ação no próprio sistema, ou por e-mai!.

IV. Responsabilizar-se pela ma . tenção e acesso às bases de dados dos sistemas

integrantes da Central Registradores de.. Imóveis, vi ndo o melhor e mais eficaz
• "'- •••••• __ o ,._

atendimento das consultas e solicitações do' Poder
r'

instrumento e da iegislação em vigor.

V. A disponibilizar um manual a respeito

Indisponibilidade de Bens, o qual enuncia as funcional'
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VI, As ordens de indisponibilidades específica sobre determinado imóvel ou título _;;;;J-
deverão ser encaminhadas diretamente ao respectivo registro de imóvel indicando o nome 

do titular de domínio ou direito real atingido, o endereço do imóvel e o número da 

matrícula. 

DAS OBRIGAÇÕES DA ARISP 

CLÁUSULA SÉTIMA· Desde que cumpridas as obrigações previstas neste instrumento, a 

ARISP se obriga a: 

I. Possibilitar o envio de ordens ou certidões de constrições judiciais (arresto, 

sequestro, penhora e indisponibilidades) e a consulta de informações constantes nas bases 

de dados de seus sistemas, bem como a solicitação de informações e certidões eletrônicas 

aos cartórios, as quais serão disponibilizadas nos sistemas da Central de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis; 

II. Fica esclarecido que a facilidade da consulta à base de_ dados unificada dos 

registros de imóveis no Banco de Dados Light ou por comunicação WebService com os 

servidores dos cartórios que utilizam essa modalidade, traz, implícita, a relativa imprecisão 

da pesquisa, tendo em vista a formação do banco de dados decorrente de sua 

alimentação, muitas vezes com dados antigos e/ou deficientes, sem possibilidade de 

consulta a sistemas alternativos de busca que possibilitasse a maior segurança, somente 

disponível em pesquisas convencionais efetuadas diretamente em cada unidade do 

registro de imóveis; 

III. Manter o Poder Judiciário informado sobre eventuais alterações dos 

procedimentos que deverão ser adotados para o envio de ordens ou certidões de 

constrições judiciais, seu acompanhamento e ~s da Central 

Registradores de Imóveis, por meio dezomu ·~o no próprio sistema, o~ por e-mail. 

IV. Responsabilizar-se pela ma tenção e acesso às bases de dados dos sistemas 

integrantes da Central Registradores de .. Imóve_i~, .•. .:.vi:=.::='-'~=.:.:: eficaz 

atendimento das consultas e solicitações do· Poder 

instrumento e da legislação em vigor. 
/ 

V. A disponibilizar um manual a respeito 

Indisponibilidade de_ Bens, o qual enuncia as funcionar 

njs termos deste 
/ 



.• '

l-S'
lógica, passo a passo, os procedimentos para plena utilização dos serviços, o qual ficará.>-
publicado no Portal http://www.indisponibilidade.org,br para consulta ou download;

VI. Comunicar à Egrégia Corregedoria Geral respectiva a utilização indevida dos

sistemas por ,Autoridades ou servidores, bem como enviar os relatórios gerenciais do

módulo "Correção Online, para fins de fiscalização da utilização por notários e

registradores.

DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL

cLÁUSULA OITAVA. Além da indicação do Administrador Máster, cabe ao TRIBUNAL

baixar os atos administrativos devidos, visando normatizar a utilização judicial e

extrajudicial dos sistemas que integram a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados

dos Registradores de Imóveis.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

cLÁUSULA NONA. O presente Acordo não envolve.transferência de recursos financeiros

entre os partícipes, visto que as despesas decorrentes, correrão por conta das dotações
. . :

orçamentárias próprias, nada podendo ser exigido um do outro, em conformidade com as

responsabilidades assumidas neste instrumento e em eventuais termos aditivos.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

cLÁUSULA DÉCIMA. As partes reconhecem que as constrições judiciais e as ordens de

indisponibilidades são de responsabilidade integral e exclusiva das respectivas Autoridades

e servidores que as cadastraram nos sistemas e que a Central Registradores de Imóveis,

ou seus operadores, ARISP e IRIB, sob nenhu Ipótese poderá se responsabilizada no

âmbito cível ou criminal, por prejuízos ca ados a terceiros, em virtu e inclusão indevida

ou do uso indevido do sistema, v que ,apenas operacionaliza ferramentas para

intercomunicação com os registros de imóveis.

o

DA AÇÃO PROMOCIONAL

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em.qualquer ação pr

objeto do presente Acordo, obrigatoriamente, ser' aes

celebrantes, observado o disposto no 9 lOdo artig
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1-S' 
lógica, passo a passo, os proce~imentos para plena utilização dos serviços, o qual ficará ,;;;;>----
publicado no Portal http://www.indisponibilidade.org.br para consulta ou download; 

VI. Comunicar à Egrégia Corregedoria Geral respectiva a utilização indevida dos 
sistemas por .Autoridades ou servidores, bem como enviar .os relatórios gerenciais do 
módulo "Correção Online, para fins de fiscalização da utilização por notários e 
registradores. 

DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL 

CLÁUSULA OITAVA · Além da indicação do Administrador Máster, cabe ao TRIBUNAL 
baixar os atos administrativos devidos, visando normatizar a utilização judicial e 
extrajudicial dos sistemas que integram a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados 
dos Registradores de Imóveis. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS 

CLÁUSULA NONA - O presente Acordo ~ão envolve. transferência d,e recursos financeiros 
entre o.s partícipes, visto que as despesas decorrentes. ~orrerão por conta das dotações 

• i 

orçamentárias próprias, nada podendo ser exigido um do outro, em ,conformidade com as 
responsabilidades assumidas neste instrumento e em eventuais termos aditivos. 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes reconhecem que as constrições judiciais e as ordens de 
indisponibilidades são de responsabilidade.integral e exclusiva das respectivas Autoridades 
e servidores que as cadastraram nos sistemas e que a Central Registradores de Imóveis, 
ou seus operadores, ARISP. e IRIB, sob nenhu 1pótese poderá se responsabilizada no 
âmbito cível ou criminal, por prejuízos ca ados a terceiros, em virtu e inclusão indevida 
ou do uso indevido do sistema, v que _apenas operacionaliza ferramentas para 
intercomunicação com os registros de imóveis. 

'. 

DA AÇÃO PROMOCIONAL 

CLAUSULA O~CIMA PRIMEIRA - Em . qualq 

objeto do presente Acordo, obrigatoriamente, 

celebrantes, observado o disposto no § 1 ° do artig 

-----



'-,\ -.
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DO FORO

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Não haverá estabelecimento de foro, Eventuais

dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento serão dirimidas de comum acordo

pelos partícipes,

E, por estarem assim ajustados, assinam os celebrantes o presente instrumento, para

todos os fins de direito,

VitóriajES, 24 de fevereiro de 2014,

Desembarg , 10 BIZZOTTO PES OA DE MENDONÇA

Presidentedo Tribul/ e /.Stiçado E."'f::. o do Espírito Sal/to

7
LOS R08ERTO MIGNONE -----~?.,..-}ustit'(/do Estado do Espírito Santo .

Num. 2132844 - Pág. 32Assinado eletronicamente por: NELSON NATAL MARTINS GUERRA - 16/03/2017 13:22:26
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17031613222686800000002063328
Número do documento: 17031613222686800000002063328

DO FORO 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Não haverá estabelecimento de foro. Eventuais 

dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento serão dirimidas de comum acordo 

pelos participes. 

E, por estarem assim ajustados, assinam os celebrantes o presente instrumento, para 

todos os fins de direito. 

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2014. 

Desembarg1ai'dcl~~ 

Presidente do Trib1m e LStíça do .E~ o do Espírito Santo 

~ 7 
LOS ROBERTO MIGNONE 

Justiça rio fitado do Espínlo :o~ 

DORES. BILIÁRIOS E SÃ6 PAULO 
A~ÚJO DOS SANTOS ( f4 

. Presidente · ~ ~· 

- ~~, ~ 
ASSOCIAÇAO DOS REGIST ORES IM ILIARIOS DE SAO PAULO 

ELC ES BAR 



 

 
                       
 
                        Cumprimentando Vossa Excelência e de ordem da desembargadora Anildes de
Jesus Bernardes Chaves Cruz, Corregedora-geral da Justiça do Estado do Maranhão,
encaminho-lhe o OFC-GCGJ – 272/2017 e anexo. 
 
                       Respeitosamente,
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OFC-GCGJ - 2722017
( relativo ao Processo 57012017 )
Código de validação: 2D0D1E5120

 
 
A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR

 
MÁRCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA
 
CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

 
Requerente: Conselho Nacional de Justiça - CNJ
 
Requerido: Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão
 
Assunto: Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000

 
 
 
 
 

Senhor Juiz Auxiliar,

 

Cumprimentando inicialmente Vossa Excelência e em atenção ao

despacho proferido nos autos acima epigrafados, servimo-nos do presente para

apresentar manifestação sobre o pleito do Pedido de Providências acima epigrafado,

nos termos seguintes.

Trata-se de despacho do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos

do Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000, instaurado em virtude da

apresentação de Minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis

Eletrônicos (ONR) pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), em

cumprimento ao disposto no art. 54 e parágrafos da Medida Provisória nº 759, de 22

de dezembro de 2016.
 

O referido despacho pontuou que, nos termos da medida provisória em

comento e do estatuto apresentado, é o IRIB quem gerenciará o Sistema de Registro

de Imóveis Eletrônicos (SREI) no país e que a aprovação de tal estatuto demanda a
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oitiva dos Tribunais de Justiça e da Anoreg/Brasil, haja vista serem estes diretamente

interessados no desenvolvimento e aplicação do sistema.

 

Assim, o juiz auxiliar subscritor determinou que fossem oficiadas as

corregedorias dos tribunais de Justiça e do Distrito Federal e a Anoreg/Brasil para

manifestarem-se sobre o pedido de aprovação do estatuto formulado pelo IRIB, motivo

pelo qual passamos a opinar.

 

Inicialmente, cumpre destacar que a elaboração do Estatuto do

Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico (ONR) pelo IRIB e sua

submissão à aprovação da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça

cumpre o disposto no art. 54, § 3º, da MP nº 759/2016 e faz valer o caput e demais

parágrafos do artigo1.

 

Isso porque o mencionado art. 54 preleciona que o procedimento

administrativo e os atos de registro decorrentes do Reurb (Regularização Fundiária

Urbana) serão feitos preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41

da Lei nº 11.977/2009, sendo que o SREI (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico)

deverá ser implantado e operado pelo ONR (Operador Nacional do Sistema de

Registro de Imóveis Eletrônico).

 

O ONR, por sua vez, deverá ser organizado como pessoa jurídica de

direito privado sem fins lucrativos e constituído pelo IRIB (Instituto de Registro de

Imóveis do Brasil), a quem cabe também elaborar o estatuto respectivo no prazo de

180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação da Medida Provisória nº

759/2016, submetendo-o à aprovação da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional

de Justiça (agente regulador do ONR).

 

Sobre a minuta de estatuto apresentada, esclarecemos que, após

análise, não encontramos incongruência que justifique a sua não aprovação e nem

ilegalidade aparente, vez que segue os preceitos da Medida Provisória que ordenou a

criação do ONR e representará importante mecanismo para o efetivo funcionamento

do SREI, tornando mais célere, qualificado e moderno o processo de Regularização
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Fundiária Urbana, imprescindível à efetivação do direito constitucional à moradia.

 

O estatuto do ONR minutado nos parece claro e objetivo, abordando

pontos cruciais da medida provisória nº 759/2016, a exemplo do art. 5º, §6º2, que

prevê a disponibilização dos serviços eletrônicos a cargo do ONR para as instituições

da Justiça, e do art. 6º3 do estatuto, que estabelece a administração pelo ONR do

fundo de compensação previsto pelo art. 594 da medida provisória em comento, que

preleciona justamente que tal fundo será criado pelo CNJ e administrado por entidade

integrada por registradores imobiliários indicada pela Corregedoria do CNJ.

 

O § 5º do art. 54 da medida provisória nº 759/2016 diz que as unidades

do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o SREI e

ficam vinculadas ao ONR.

 

Sobre tal ponto, destacamos que a Corregedoria Geral de Justiça do

Estado do Maranhão, sensível à importância do registro, armazenamento e

intercomunicação eletrônica dos atos notariais e registrais, inclusive daqueles relativos

ao Registro de Imóveis, editou o Provimento nº 13/2016 publicado em 23.06.2016.

 

O referido provimento, que segue em anexo, disciplina em seu capítulo

II (arts. 8º a 35) o Sistema de Registro de Imóveis do Maranhão, (SREI-MA), composto

inicialmente pelos seguintes módulos: I – Banco de Dados Registral Simplificado –

BD-REGISTRAL; II – Pesquisa Eletrônica; III – Certidão Eletrônica; IV – Ofício

Eletrônico; V – Mandado Judicial Eletrônico (Penhora Online); VI – Central de

Indisponibilidade de Bens; VII – Protocolo Eletrônico; VIII – Informações Estatísticas;

IX – Serviço Eletrônico de Intimações e Consolidação da Propriedade Fiduciária.

 

Por todo o exposto, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do

estatuto do ONR apresentado, sem prejuízo de eventual alteração posterior que se

mostre benéfica a uma maior efetividade do serviço prestado, tendo em vista

observações feitas pela Corregedoria e pelos próprios cartorários alimentadores do

sistema.
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Sendo estas as informações que cabiam no momento, colocamo-nos à

disposição de Vossa Excelência, apresentando protestos de estima e consideração.

 
ANEXO
 
PROVIMENTO 132016

 
1 Art. 54 O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão feitos

preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 2009.
§ 1º O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI será implementado e operado, em âmbito
nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR.
§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.
§ 3º Fica o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB autorizado a constituir o ONR e elaborar o
seu estatuto, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória, e
submeter à aprovação por meio de ato da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça.
§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer a função de
agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto.
§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o SREI e
ficam vinculadas ao ONR.
§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo
federal, ao Ministério Público e aos entes públicos previstos nos regimentos de custas e emolumentos
dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de investigações criminais, fiscalização
tributária e recuperação de ativos.
§ 7º Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça disporá sobre outras
atribuições a serem exercidas pelo ONR.

2 Art. 5º

§ 6º. Os serviços eletrônicos a cargo da ONR serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário,
ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público e aos entes públicos previstos nos regimentos de
custas e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de investigações
criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos.

3 Art. 6º. O ONR poderá administrar o fundo destinado à compensação, total ou parcial, dos atos

registrais relacionados com a regularização fundiária, previsto no art. 59, da MPV Nº 759, de 2016, ou

outros fundos que vierem a ser criados para ressarcimentos de atos gratuitos e complementação da

renda mínima das serventias de registro de imóveis.
Parágrafo único. Para cada fundo administrado deverá ser formado um comitê executivo, composto
por 3 (três) registradores imobiliários titulares e 3 (três) suplentes, não remunerados, vinculado à
Diretoria Executiva do ONR, que o coordenará.

4 Art. 59. Art. 59. Fica o Conselho Nacional de Justiça autorizado a criar e regulamentar um fundo

destinado à compensação, total ou parcial, dos atos registrais previstos no art. 11, § 1º, o qual será

administrado por entidade
integrada por registradores imobiliários, indicada, regulada e fiscalizada pela Corregedoria Nacional do
Conselho Nacional de Justiça.
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Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ

Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 15/03/2017 16:47 (ANILDES DE

JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )
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Código de validação: C648C53EEB

Institui a "Central Única de Serviços Eletrônicos
Compartilhados das Serventias Extrajudiciais do
Estado do Maranhão - CENTRAL ÚNICA DOS
CARTÓRIOS - com as providências necessárias
ao respectivo cumprimento".

 
 
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de
suas atribuições,
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 236, § 1º, da Constituição da República Federativa
do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que estabelece a fiscalização dos atos notariais e
de registro pelo Poder Judiciário, e o disposto no art. 30, inciso XIV, c/c art. 38, ambos
da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que preveem que os notários e
registradores estão obrigados a cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo juízo
competente;
 
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça zelar para que os
serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e
de modo eficiente, bem como estabelecer medidas para o aprimoramento e
modernização de sua prestação, a fim de proporcionar maior segurança no
atendimento aos usuários;
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 17 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
que "Dispõe sobre os Registros Públicos, bem como os termos do art. 38, parágrafo
único, da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que determina, inclusive, a
disponibilização de serviços de fornecimento de informações e certidões em meio
eletrônico;
 
CONSIDERANDO que a necessidade de instituir local centralizado para a interligação
entre as serventias extrajudiciais, o Poder Judiciário e os órgãos da Administração
Pública atende ao interesse público, representando inegável conquista de
racionalidade, economicidade e desburocratização;
 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecerem normas para viabilizar a efetiva
implantação do sistema no Maranhão, segundo estudos desenvolvidos a respeito do
tema por esta Corregedoria-Geral da Justiça;
 
CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Público buscar meios para a garantia de
meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que isso será viabilizado pela potencial
diminuição do uso de papel,
 
CONSIDERANDO as normas e prazos fixados pelo Conselho Nacional de Justiça,
através do Provimento nº 47, de 19 de junho de 2015;
 
CONSIDERANDO que os Provimentos nº 46/2015, 47/2015, 48/2016 do Conselho
Nacional de Justiça determinam que compete aos Notários e Registradores a criação
das Centrais Eletrônicas de Serviços Compartilhados;
 
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 1º. Fica instituída a "Central Única de Serviços Eletrônicos Compartilhados das
Serventias Extrajudiciais do Estado do Maranhão – CENTRAL ÚNICA DOS
CARTÓRIOS", para armazenamento, concentração, interconexão, recebimento, envio
e disponibilização de informações e documentos sobre os atos registrais e notariais em
meio eletrônico, bem como para constituir foro centralizador de informações e
comunicações entre a sociedade, o Poder Público e as serventias extrajudiciais.
 
§ 1º. A CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS, que adotará a marca “CARTÓRIOS
MARANHÃO”, é de responsabilidade da ATC/MA – Associação dos Titulares de
Cartórios do Estado do Maranhão, sob fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça, e
contemplará todas as atribuições registrais e notariais.
 
§ 2º. A ATC-MA contratará empresa para o desenvolvimento, manutenção, e para a
prestação de todos os serviços de que trata esse provimento, bem como as demais
Centrais Eletrônicas que venham a ser exigidas ou instituídas pelo Conselho Nacional
de Justiça ou por esta Corregedoria-Geral da Justiça, não podendo importar em ônus
para os registradores e notários, à Administração Pública, e ao Poder Judiciário,
podendo, entretanto, os acessos particulares e os serviços a eles destinados serem
cobrados de maneira a possibilitar a manutenção, a remuneração e a produção de
novas ferramentas pelo prestador do serviço.
 
§ 3º. A CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS fornecerá às serventias extrajudiciais
cartaz informativo, que deverá ser afixado pelos respectivos notários e registradores
em local visível e próximo à tabela de emolumentos.
 
Art. 2º. A CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS é integrada obrigatoriamente por todos
os Registradores e Notários do Estado do Maranhão, os quais deverão acessar a
respectiva central para incluir dados específicos, consultar os dados necessários,
encaminhar certidões e informações, receber notificações, comunicações, títulos
públicos e particulares, dentre outras finalidades deste Provimento.
 
Parágrafo único. Constitui dever dos notários e registradores do Maranhão a proceder a
orientação dos usuários a fazer uso da CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS.
 
Art. 3º. A CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS compreenderá todas as atribuições
registrais e notariais, inclusive as Centrais Eletrônicas que tratam os Provimentos nº
46/2015, 47/2015, e 48/2016 do Conselho Nacional de Justiça, e de outras que venham
a ser exigidas.
 
§ 1º. Os serviços do Sistema Eletrônico de que trata o Provimento nº 02/2015 desta
CGJ-MA serão prestados pela CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS, visto que não
está em funcionamento na data de publicação deste Provimento.
 
§ 2º. As Centrais Eletrônicas em funcionamento no Estado continuarão prestando os
respectivos serviços, podendo ser instituída ferramenta de acesso direto ou indireto às
informações constantes dos bancos de dados dessas Centrais, especialmente quanto
ao módulo de buscas, a fim de facilitar o acesso às informações.
 
§ 3º. A CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS poderá proceder ao compartilhamento de
módulos e submódulos existentes em outras Centrais Eletrônicas existentes no país, e
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será habilitada a se comunicar com as centrais de outros Estados da Federação que já
possuam sistema eletrônico de envio de comunicações.
 
Art. 4º. São princípios e fundamentos que norteiam a criação da CENTRAL ÚNICA
DOS CARTÓRIOS:
 
I – celeridade;
II – economicidade;
III – eficiência e comodidade;
IV – proteção e promoção do meio ambiente, mediante a redução da impressão
dispensável de papéis;
V – acesso centralizado às informações notariais e registrais;
VI – modernização das atividades prestadas pelas serventias extrajudiciais;
VII – aproximação dos usuários e as serventias extrajudiciais mediante a instituição de
plataforma eletrônica única;
VIII – a redução de filas e do congestionamento de pessoas nas serventias
extrajudiciais;
IX – desmaterialização das rotinas cartorárias, substituindo-as, gradativamente, pela
integral gravação eletrônica de dados.
 
Art. 5º. Na lavratura de instrumentos públicos que dependam da obtenção de
informações e certidões fornecidas pelas serventias extrajudiciais do Maranhão, os
Notários e Registradores darão preferência à solicitação das informações e certidões
eletronicamente, através da CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS, como forma de
contribuir com a diminuição da emissão e impressão de papéis, bem como para ampliar
as ações de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental (inciso I, art. 3º, da
Lei nº 9.795/99).
 
§ 1º. Caso não seja possível, por motivos de instabilidades técnicas do sistema online
da CENTRAL ÚNICA, devidamente comprovadas por declaração fornecida pela
empresa contratada, as certidões poderão ser solicitadas diretamente nas respectivas
serventias.
 
§ 2º. O arquivamento em meio digital das certidões eletronicamente emitidas dispensa
a sua materialização para arquivamento físico pelos Tabelionatos de Notas.
 
§ 3º. São exemplos das certidões a serem obtidas preferencialmente via CENTRAL
ÚNICA:
 
I – certidões relativas a imóveis, nos atos notariais de que tratam a Lei nº 7.433/85, a
Lei nº 11.441/2007, e nas demais hipóteses exigidas no Código de Normas da CGJ-
MA;
II – certidões exigidas para a lavratura de escrituras públicas de inventário, partilha,
separação e divórcio, especialmente as mencionadas nos incisos III e V do art. 655,
incisos II, III, e IV do art. 670, e incisos II, III, IV ambos do Código de Normas da CGJ-
MA;
III – certidão de nascimento, no processo de habilitação para o casamento;
IV – certidão atualizada da matrícula, para fins do art. 170 do Código de Organização e
Divisão Judiciárias do Maranhão e do art. 563-A do Código de Normas da
Corregedoria-Geral da Justiça, incluído pelo Provimento nº 36/2015 desta
Corregedoria;
V – outras situações em que sejam legais ou normativamente exigíveis a apresentação
de certidões para a prática de atos registrais e notariais.
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Art. 6º. Os Registradores e Notários não poderão negar o fornecimento de certidões
eletrônicas dos atos notariais e registrais solicitados via CENTRAL ÚNICA DOS
CARTÓRIOS.
 
§ 1º. O procedimento para a emissão de certidões eletrônicas estão dispostas neste
provimento e roteirizadas no Manual Operacional que será publicado, e disponibilizado
a todos os delegatários.
 
§ 2º. As certidões expedidas pela CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS terão a mesma
validade jurídica que as certidões materializadas, desde que assinadas eletronicamente
e contenham o Selo de Fiscalização física ou digital do Poder Judiciário, bem como
caracteres que possibilitem a verificação de autenticidade, nos termos do § 1º.
 
Art. 7º. Os Registradores e Notários, ou seus prepostos, acessarão, obrigatoriamente,
na abertura e no encerramento do expediente, bem como, pelo menos, a cada intervalo
de 02 (duas) horas a CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS, e os respectivos Sistemas
Eletrônicos, para verificar a existência de pedidos e solicitações.
 
§ 1º. A alimentação das informações de que trata esse provimento será realizada até o
dia útil seguinte à prática do ato.
 
§ 2º. O descumprimento dos prazos sujeitará o notário e o registrador à
responsabilização administrativa pela omissão.
 
§ 3º. As informações eletrônicas deverão ser enviadas atendendo aos requisitos de
assinatura digital, vinculada a autoridade certificadora, no âmbito da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), atendendo o padrão XML, por ser o padrão
primário de intercâmbio de dados com usuários públicos ou privados.
 
§ 4º. As alterações ou exclusões de informações já enviadas à CENTRAL poderão ser
realizadas mediante apresentação de justificativa.
 
Art. 7º-A. Após o usuário indicar o serviço a ser realizado, o sistema disponibilizará a
respectiva guia para pagamento dos emolumentos devidos e demais despesas. 
 
§ 1º. O ato solicitado somente será finalizado após o pagamento dos emolumentos e
demais despesas, conforme no Manual Operacional que será publicado.
 
§ 2º. O repasse dos emolumentos devidos à serventia ocorrerá após o carregamento
do arquivo no site da Central.
 
§ 3º. Para a cobrança dos emolumentos, deverão ser observados os respectivos itens
da Tabela de Custas Emolumentos, anexo da Lei nº 9.109 de 09 de dezembro de 2009.
 
 
 

CAPÍTULO II
DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI-MA)

 
Art. 8º. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis do Maranhão - SREI-MA, que
integra a CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS, tem a finalidade de armazenar,
concentrar, e disponibilizar informações, bem como para efetivar comunicações
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obrigatórias e para prestar quaisquer dos serviços registrais dispostos na Lei nº
6.015/73 em meio eletrônico e de forma integrada, resguardando sempre a qualificação
registral, que é de exclusiva competência dos respectivos Oficiais de Registro, e
consistirá em instrumento para proporcionar:
 
I – intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro
de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral;
II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico;
III – a expedição de certidões e a prestação de informações em meio eletrônico;
IV – a formação de repositórios registrais eletrônicos para o acolhimento de dados e o
armazenamento de documentos eletrônicos.
 
Art. 9º. O SREI-MA será composto dos seguintes módulos:
 
I – Banco de Dados Registral Simplificado – BD-REGISTRAL;
II – Pesquisa Eletrônica;
III – Certidão Eletrônica;
IV – Ofício Eletrônico;
V – Mandado Judicial Eletrônico (Penhora Online);
VI – Central de Indisponibilidade de Bens;
VII – Protocolo Eletrônico;
VIII – Informações Estatísticas;
IX – Serviço Eletrônico de Intimações e Consolidação da Propriedade Fiduciária;
 
Parágrafo único. Outros módulos e funcionalidades poderão ser adicionadas ao SREI-
MA, mediante acordo entre a ATC-MA e a empresa que prestará os serviços da
CENTRAL ÚNICA.
 
Art. 10. Os Oficiais de Registro de Imóveis deverão integrar-se e preparados para
utilizar obrigatória e plenamente as ferramentas em funcionamento do SREI, dentro dos
prazos a seguir assinalados, contados a partir da publicação do Manual Operacional no
site da CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS:
 
I – Unidades com sede na capital do Estado, dentro de 60 (sessenta) dias;
II – Unidades com sede nos demais municípios da região metropolitana de São Luís,
dentro de 90 (noventa) dias;
III – Demais unidades do Estado, dentro de 120 (cento e vinte) dias;
 
Parágrafo único. O módulo de Certidão Digital será integrado por todos os Oficiais de
Registro no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do Manual
Operacional no site da CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS.
 
Art. 11. O SREI-MA deverá informar à Corregedoria Geral de Justiça - CGJ os casos
de descumprimento de quaisquer dos prazos previstos neste provimento, para fins de
apuração de falta disciplinar.
 
 

SUBCAPÍTULO I
BASE DE DADOS REGISTRAL SIMPLIFICADA (BD-REGISTRAL)

 
Art. 12. A Base de Dados Simplificado (BD-REGISTRAL) é o conjunto de informações
fornecidas pelos oficiais de registros de imóveis ao SREI-MA, destinadas à consulta por
usuários públicos e privados, que abrangerá, no mínimo, os atos praticados a partir da
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vigência da Lei 6.015/73, ou seja, a partir de 01/01/1976.
 
Art. 13. A BDS será constituída dos atos praticados nos Livro 2 – Registro Geral, e
Livro 3 – Registro Auxiliar, que gerem lançamentos no Livro 5 – Indicador Pessoal,
contendo as seguintes informações:
 
I – Código da serventia (CNS); CNPJ, Comarca, cidade, e número ordinal do ofício de
registro;
II - Tipo de ato informado; seu número de ordem; e número da Matrícula ou Registro
(ex: R-2-100.000; AV-4-30.000; R-1000-3RA)
III – Nome e CPF ou CNPJ da(s) pessoa(s) relacionadas no ato;
 
Parágrafo único. Em se tratando de pessoa natural ou jurídica sujeita às restrições da
Lei nº 5.709/71, deverá o oficial de registro informar a circunstância em campo próprio.
 
Art. 14. Os Oficiais do Registro de Imóveis alimentarão retroativamente a BDS com os
dados referidos no artigo anterior, nos seguintes prazos:
 
I – até o primeiro dia útil subsequente à pratica do ato, para aqueles atos registrais
praticados a partir do esgotamento dos prazos assinalados nos incisos I, II e III do art.
10 deste Provimento.
 
II – até 31 de dezembro de 2016, para todas as matrículas abertas e registros
auxiliares lavrados desde 1º de janeiro de 2010;
 
II – até 30 de junho de 2017, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares
lavrados desde 1º de janeiro de 2000;
 
III – até 31 de dezembro de 2017, para todas as matrículas abertas e registros
auxiliares lavrados desde 1º de janeiro de 1988;
 
IV – até 30 de junho de 2018, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares
lavrados desde 1º de janeiro de 1976;
 
§ 1º. Deverão ser informados todos os Registros lançados nas matrículas, com todas
as informações descritas no art. 13.
 
§ 2º. Além da obrigação de alimentar o BD-REGISTRAL, os Oficiais do Registro de
Imóveis remeterão ao BD-REGISTRAL todas as informações relativas aos Livros nº 4
(Indicador Real) e nº 5 (Indicador Pessoal), até o fim do prazo assinado no inciso V
deste artigo.
 
§ 3º. As informações descritas no § 1º acima poderão ser enviadas em arquivos XML,
ou em planilhas, estruturadas conforme especificado no Manual Operacional.
 
§ 4º. Os Oficiais de Registro poderão remeter a BD-REGISTRAL informações relativas
ao acervo completo de suas serventias, a fim de possibilitar a localização de atos
praticados anteriores, bem como poderão antecipar o cumprimento dos prazos
previstos no caput deste artigo.
 
§ 5º. Ao enviar as informações relativas a BD-REGISTRAL, os Oficiais deverão emitir e
arquivar em cartório os respectivos recibos de transmissão de dados, os quais deverão
ser apresentados à CGJ e à Direção do Foro sempre que solicitados.
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§ 6º. O SREI-MA emitirá relatórios sobre os Registradores que não cumprirem os
prazos estabelecidos neste Provimento, bem como daqueles que não informarem os
registros efetuados, além de outros relatórios de auditoria para acompanhamento e
fiscalização pela CGJ e Direção do Foro.
 
§ 7º. Poderão ser enviadas ao SREI-MA, nos prazos assinalados nos incisos acima, as
imagens das Matrículas e dos Registros Auxiliares lavrados, para fins de
disponibilização aos usuários, à critério do Oficial de Registro.
 
§ 8º. As imagens visualizadas pelos usuários, conforme § 7º acima, não terão valor de
certidão, e serão disponibilizadas no módulo Matrícula Online, sendo que cada acesso
haverá recolhimento de emolumentos correspondentes ao valor de busca, devidos ao
respectivo Oficial.
 
Art. 15. Os oficiais de registro de imóveis que não dispuserem de solução de
comunicação sincronizada (Web Service) deverão atualizar a base de dados de
consulta simplificada até o primeiro dia útil subsequente à prática do Ato Registral.
 
§ 1º. Não havendo comunicação sincronizada (Web Service), e não estando atualizada
a base de dados no SREI-MA as requisições serão repassadas diretamente ao registro
de imóveis, que as responderá no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias e o sistema
informará, automaticamente, o fato à CGJ, caso o serviço não tenha sido regularizado
no prazo de 5 (cinco) dias.
 
§ 2º. O controle da atualização diária será feito automaticamente pelo SREI-MA, com
emissão de relatório de pendências, a ser encaminhado ao Oficial de Registro de
Imóveis responsável pelos serviços da unidade em atraso.
 
Art. 16. Eventual suspensão ou interrupção dos serviços da rede mundial de
computadores - internet, que prejudique a observância dos prazos previstos neste
Provimento, deverá ser comunicada imediatamente à CGJ, ficando excepcionalmente
prorrogada, nesse caso, a transmissão dos dados até o dia seguinte ao da
normalização do serviço.
 

SUBCAPÍTULO II
PESQUISA ELETRÔNICA

 
Art. 17. Os Registradores de Imóveis integrantes do SREI-MA terão acesso gratuito às
informações públicas constantes da BD-REGISTRAL.
 
Art. 18. A CGJ terá acesso integral, irrestrito e gratuito a todas as informações
constantes da BDS contido no sistema.
 
Art. 19. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, pública ou privada, poderá acessar o
SREI-MA, mediante prévio cadastramento e devida identificação, para verificação da
existência e a localização de quaisquer de atos praticados pelos registros de imóveis.
 
Art. 20. A pesquisa realizada nos termos do capítulo anterior, em havendo resultado
positivo, retornará os dados constantes do artigo 9º deste Provimento.
 
§ 1º. No caso de a pesquisa realizada apresentar resultado negativo, não será
fornecido nenhum documento, salvo se solicitada pelo usuário a expedição de certidão
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negativa referente a alguma serventia específica, observando-se o disposto no capítulo
seguinte.
 
§ 2º. Em todas as pesquisas realizadas, o consulente será expressamente alertado
para o fato de que o banco de dados do SREI-MA é alimentado pelos Registradores de
Imóveis do Estado do Maranhão, ressalvando-se eventual erro na informação por eles
prestada, bem como eventual ausência na transmissão de algum dado, a qual não
impede a existência de ato registral relativo à pessoa ou imóveis pesquisados.
 
§ 3º. Também será ressalvado o fato de que a existência ou não de informação não
constitui prova suficiente para indicar a situação atual das pessoas ou imóveis, os quais
deverão ser obtidos mediante certidão do respectivo cartório.
 

SUBCAPÍTULO III
CERTIDÃO DIGITAL

 
Art. 21. Revelando-se positiva a ocorrência de bens ou direitos registrados em nome do
pesquisado, em qualquer unidade de registro de imóveis, poderá o solicitante, no
mesmo ato, requerer a expedição da respectiva certidão.
 
Art. 22. O serviço de certidão digital possibilita a solicitação e disponibilização da
certidão por meio do SREI-MA, com assinatura eletrônica.
 
§ 1º. A certidão digital solicitada com indicação da Matrícula ou do registro no Livro 3
ficará disponível para ser baixada pelo requerente pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias.
 
§ 2º. O interessado poderá solicitar a qualquer Oficial de Registro de Imóveis,
integrante do SREI-MA, que a certidão disponível em formato eletrônico, mesmo que
não tenha sido expedida por sua serventia, seja materializada em papel e assinada ou
chancelada quando autorizada, observados os emolumentos correspondentes a uma
certidão.
 
§ 3º. A certidão lavrada nos termos do parágrafo 2º terá a mesma validade e será
revestida da mesma fé pública que a certidão eletrônica que lhe deu origem.
 

SUBCAPÍTULO IV
OFÍCIO ELETRÔNICO

 
Art. 23. O Sistema de Ofício Eletrônico consiste em aplicativo da internet destinado à
consulta e requisição eletrônica, pelo Poder Público, de informações e de certidões
registrais, às unidades de Registro de Imóveis, em substituição aos ofícios em papel.
 
Art. 24. A Consulta será efetivada no BD-REGISTRAL, com o fim de proporcionar ao
usuário, em tempo real, informações sobre a titularidade de bens e direitos registrados
em nome da pessoa física ou jurídica.
 
§1º. Os campos devem permitir identificar a ocorrência positiva ou negativa de registros
de bens e direitos e, quando positiva, a respectiva unidade de registro de imóveis.
 
§ 2º. A ocorrência positiva ou negativa deverá ser informada instantaneamente com o
número da Matrícula.
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§ 3º. Na ocorrência de Ato Registral superveniente, a atualização da imagem da
matrícula visualizada na CRI-MA deverá ser feita no prazo máximo de três dias úteis,
no caso dos §§ 7º e 8º do art. 14 deste Provimento;
 
§ 4º. Revelando-se positiva a ocorrência de bens ou direitos registrados em nome do
pesquisado, em qualquer unidade de registro de imóveis, poderá o solicitante, no
mesmo ato, requerer a expedição da respectiva certidão, que será fornecida pelo
Cartório de Registro de Imóveis no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do
recebimento do pedido eletrônico.
 
Art. 25. As operações de consulta e resposta serão realizadas, exclusivamente, por
meio de aplicativo da internet hospedado na CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS,
vedado o trânsito e disponibilização de informações registrais por correio eletrônico ou
similar.
 
Art. 26. Poderão aderir à utilização do Ofício Eletrônico os entes e órgãos públicos que
manifestem interesse justificado nas informações registrais mediante celebração de
convênio com a CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS-MA, com a anuência da ATC-
MA, e a comunicação à CGJ-MA.
 
§ 1º. O fornecimento de certidões e informações podem estar sujeitos à satisfação de
despesas ao oficial de registro quando previsto na legislação estadual pertinente.
 
§ 2º. Para identificação inequívoca do usuário e eventual apuração de responsabilidade
por uso indevido das informações registrais, o módulo Ofício Eletrônico somente
poderá ser acessado com a utilização de Certificado Digital no padrão ICP-Brasil A-3
ou superior.
 
§ 3º. As pesquisas dos convenentes para localização de bens e direitos serão feitas,
exclusivamente, a partir do número de contribuinte da pessoa física (CPF) ou jurídica
(CNPJ) ou pelo número da Matrícula.
 
§ 4º. Não dispondo o requisitante desses elementos identificadores, poderá dirigir o
pedido de pesquisa diretamente às serventias, que estarão obrigadas a responder à
demanda, nos termos da legislação vigente.
 
§ 5º. Poderá o convenente ajustar com o SREI-MA comunicação entre servidores (
Web Service), autenticados com certificados digitais ICP-Brasil, que, além de garantir a
autenticidade, preservem a segurança e o sigilo dos dados transmitidos por meio
eletrônico.
 
Art. 27. O período abrangido pela pesquisa na base de dados do Ofício Eletrônico
compreenderá o interregno que se inaugura, pelo menos, com o advento do sistema de
matrícula criado pela Lei 6.015, de 1973.
 
Art. 28. Todas as requisições, transações, envio de informações e certidões, bem como
o acesso a relatórios gerenciais que indiquem o regular funcionamento do sistema
serão disponibilizados ao Poder Judiciário para acompanhamento contínuo, controle e
fiscalização pela CGJ, no âmbito de sua competência.
 
 

SUBCAPÍTULO V
DO MANDADO JUDICIAL ELETRÔNICO (PENHORA ONLINE)
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Art. 29. O sistema eletrônico denominado penhora online destina-se à formalização e
ao tráfego de mandados e certidões, para fins de registro ou averbação nos ofícios de
registro de imóveis, de penhoras, arrestos, conversão de arrestos em penhoras e de
sequestros de imóveis, bem como à remessa e recebimento das certidões registrais da
prática desses atos ou da pendência de exigências a serem cumpridas para
acolhimento desses títulos, bem como para cancelamentos de restrições.
 
§ 1º. O mandado judicial e a certidão para a prática dos atos referenciados no caput
emitida no processo será encaminhada, obrigatoriamente, com o preenchimento do
respectivo formulário eletrônico, com indicação, inclusive, de eventual isenção do
pagamento de emolumentos, podendo ser anexados outros documentos ou certidões, e
serão lançados no livro de protocolo, observados os prazos normativos.
 
§ 2º. Compete ao interessado ou seu representante diligenciar o cumprimento de
eventual exigência e o pagamento dos emolumentos devidos aos Oficiais de Registro,
que poderá ser automatizado.
 
§ 3º. O oficial de registro de imóveis lançará a ordem judicial no protocolo e, no prazo
de qualificação do título, informará o valor do depósito prévio, bem como aguardará a
respectiva comprovação para a prática do ato, anexando eventual nota de devolução
ou exigências, quando for o caso.
 
§ 4º. Se o depósito prévio não for realizado no prazo de vigência da prenotação ou do
prazo assinalado judicialmente para cumprimento da ordem, o Oficial poderá devolver o
título sem praticar os atos.
 
§ 5º. Praticado o ato registral, o Oficial fará o upload da certidão da matrícula.
 
§ 6º. Em caso de qualificação registral negativa, o Oficial comunicará o juízo que
expediu a ordem, mediante resposta no campo próprio do sistema, com cópia da nota
de exigência ou devolução.
 
§ 7º. As ordens de indisponibilidade de bens e o respectivo cancelamento serão
realizadas por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.
 
§ 8º. Os oficiais de registro de imóveis que não dispuserem de comunicação via Web
Service deverão verificar diariamente a existência de comunicações mencionadas no
caput.
 
Art. 30. A pesquisa de titularidade de imóvel e a requisição de certidões imobiliárias
também ficará disponível no ambiente do sistema eletrônico da penhora online.
 

SUBCAPÍTULO VI
DA CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

 
Art. 31. A Central de Indisponibilidade de Bens, desenvolvida, mantida e operada
gratuitamente pelo SREI-MA, destina-se ao cadastramento e encaminhamento das
ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e por entes da
Administração Pública autorizados em Lei.
 
§ 1º. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, operada pela ARISP
(Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo), continuará em operação,
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podendo ser pactuado convênio entre a CENTRAL ÚNICA e o CNIB para
compartilhamento de informações e para garantir a interoperabilidade das Centrais
existentes no país.
 
§ 2º. Caso a CNIB deixe de operar nacionalmente, o SREI-MA deverá passar a operar
a Central de Indisponibilidade de Bens em nível estadual, nos moldes do Provimento nº
34/2014 do CNJ.
 

SUBCAPITULO VII
DO PROTOCOLO ELETRÔNICO DE TÍTULOS

 
Art. 32. O Protocolo Eletrônico de Títulos destina-se à postagem e ao tráfego de
translados, certidões e outros títulos, públicos ou particulares, elaborados sob a forma
de documento eletrônico, a serem remetidos aos serviços de registro de imóveis para
prenotação, ou para exame e cálculo, bem como à remessa feita por estes aos
usuários da serventia.
 
§ 1º Os documentos que instruem o título ou documento destinado ao ofício de registro
de imóveis poderão ser apresentados em forma de:
 
I - documentos físicos ou eletrônicos, previstos em lei, diretamente na serventia;
II - documentos eletrônicos assinados digitalmente pelo agente emissor;
III - documentos digitalizados e assinados eletronicamente mediante uso de certificado
digital e as orientações constantes deste Provimento;
IV - cópias digitalizadas simples, quando a autenticidade puder ser confirmada pelo
oficial de registro de imóveis perante o órgão de origem e não houver exigência
normativa de autenticação por tabelião de notas ou oficial de registro civil das pessoas
naturais com atribuições notariais.
 
§ 2º. Cópias dos títulos e documentos eletrônicos apresentados serão armazenadas no
sistema informatizado da serventia, com adoção de mecanismo específico para
recepção dos títulos eventualmente apresentados apenas para exame e cálculo.
 
§ 3º. Os oficiais de registro de imóveis receberão dos tabeliães de notas, bem como
dos agentes financeiros autorizados pelo Banco Central do Brasil e dos órgãos da
Administração Pública extrato dos instrumentos públicos e particulares sob a forma de
documento eletrônico estruturado, contendo as cláusulas que dizem respeito
diretamente aos negócios jurídicos neles contidos, o qual, para perfeita qualificação do
título, será acompanhado da imagem digitalizada integral do documento que lhe deu
origem, assinada eletronicamente, que ficará arquivada na serventia, física ou em
banco de dados digital.
 
§ 4º. O extrato a que se refere o § 3º deste artigo será assinado eletronicamente
somente pelo notário, registrador, representante legal da instituição financeira ou órgão
público, com poderes especiais e expressos para tal, declarando este, por sua
exclusiva responsabilidade, que as cláusulas estão contidas no original do contrato
respectivo que se encontra em seu arquivo, devidamente formalizado e assinado pelas
partes contratantes e, em se tratado de instrumento particular, por duas testemunhas.
 
§ 5º. Havendo descrição, no extrato referido nos §§ 3º e 4º deste artigo, dos impostos
pagos pela transmissão imobiliária, com indicação do tipo, do nome do imposto, do
valor e data do recolhimento, será dispensada a apresentação do respectivo
comprovante de pagamento.
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§ 6º. Caso haja menção genérica do recolhimento dos impostos, ou não sendo
atendidos todos os requisitos previstos no parágrafo anterior, será exigida a
apresentação do original ou cópia autenticada do respectivo comprovante.
 
§ 7º Será considerada regular a representação, dispensada a exibição e conferência
dos documentos respectivos, quando houver expressa menção no extrato referido nos
§§ 3º e 4º deste artigo:
 
I -à data, ao livro e à folha do cartório em que foi lavrada a procuração, para os casos
de representação por mandato;
 
II -ao tipo de ato constitutivo e seu número de registro na Junta Comercial ou no ofício
de registro competente e indicação de cláusula que delega a representação legal,
quando se tratar de pessoa jurídica, bem como à data e ao número de registro da ata
da assembleia geral que elegeu a diretoria e à autorização para a prática do ato, estes,
se exigíveis;
 
III - ao pacto antenupcial e seus ajustes, com indicação do número de seu registro e
respectivo ofício de registro de imóveis onde foi registrado.
 
§ 8º. O título apresentado em arquivo eletrônico poderá ser baixado mediante
importação para o sistema da serventia, ou impresso, hipótese em que constará
expressamente da impressão ter sido o documento obtido diretamente no SREI-MA e
que foram verificados sua origem, integridade e elementos de segurança do certificado
digital com que foi assinado.
 
§ 9º. O título eletrônico poderá também ser apresentado direta e pessoalmente na
serventia registral em dispositivo de armazenamento portátil (CD, DVD, cartão de
memória, pendrive, dentre outros), desde que o documento esteja revestido dos
requisitos de autenticidade de que trata este Provimento, vedada sua recepção por
correio eletrônico (e-mail), serviços postais ou download em qualquer outro site que não
seja a CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS.
 
§ 10. É admitida, em quaisquer dias e horários (inclusive sábados, domingos e
feriados), a apresentação de quaisquer títulos eletrônicos por meio do SREI-MA,
advertindo-se o apresentante de que serão prenotados, na ordem de entrada na SREI-
MA, observando-se o seguinte procedimento:
 
I – os títulos postados a partir do término do expediente anterior e até o horário de
início do expediente atual, serão protocolizados antes dos títulos apresentados
fisicamente no mesmo dia;
 
II - os títulos postados após o início e até do término expediente atual, serão
protocolizados após os títulos apresentados fisicamente naquele dia.
 
§ 11. No caso de falha do sistema de internet que impossibilite o acesso aos títulos
apresentados no SREI-MA e sua prenotação, nos termos do § 10 deste artigo, a
prenotação será feita na primeira oportunidade de acesso, segundo a ordem de entrada
no SREI-MA.
 
Art. 33. O pagamento dos emolumentos e demais despesas deverá ser feito
previamente e comprovado no ato da remessa.
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§ 1º. No prazo de qualificação do título, o oficial de registro de imóveis ou seu preposto
informará, por meio do SREI-MA, a qualificação positiva ou negativa com a respectiva
nota de exigência, acrescentando em qualquer das situações o orçamento dos valores
devidos e as formas de pagamento, devendo o apresentante, também pelo SREI-MA,
informar o cumprimento das exigências e comprovar o pagamento.
 
§ 2º. Havendo exigências de qualquer ordem, estas serão formuladas de uma só vez e
disponibilizadas no ambiente próprio do SREI-MA para conhecimento do interessado.
 
§ 3º. Os atos registrais somente serão lavrados após a qualificação positiva e
dependerão de depósito prévio dos respectivos emolumentos e demais despesas,
ficando autorizada a devolução do título e o cancelamento dos efeitos da prenotação
sem a prática dos atos requeridos caso o depósito prévio não seja realizado durante a
vigência do protocolo.
 

SUBCAPITULO VIII
INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS

 
Art. 34. Os oficiais de registro de imóveis fornecerão dados sobre operações
imobiliárias para formação de índices e indicadores à CENTRAL ÚNICA DOS
CARTÓRIOS, que ficará responsável pelo armazenamento, proteção, segurança e
controle de acesso.
 
§ 1º. As informações estatísticas, conjunturais e estruturais relativas ao mercado
imobiliário, bem como às operações de crédito, serão processadas de conformidade
com os dados remetidos pelos Serviços de Registros Públicos, de forma a possibilitar a
consulta unificada e estruturada das informações.
 
§ 2º. Para finalidade de cumprimento deste artigo, poderão ser enviados à SREI-MA os
arquivos destinados à Receita Federal, quanto à DOI – Declaração de Operação
Imobiliária, ao INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, quanto às
alterações cadastrais dos imóveis rurais, e aos municípios, quanto aos imóveis
urbanos, na mesma periodicidade.
 
§ 3º. Este módulo estará pronto para a integração dos Oficiais de Registro até 30 de
janeiro de 2017.
 
 

SUBCAPÍTULO IX
SERVIÇO ELETRÔNICO DE INTIMAÇÕES E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE

FIDUCIÁRIA
 
Art. 35. O Serviço Eletrônico de Intimações e Consolidação da Propriedade Fiduciária –
SEIC consiste em submódulo do Protocolo Eletrônico e permite a remessa para as
serventias de Registro de Imóveis de arquivos eletrônicos de solicitações de intimações
e de consolidação da propriedade fiduciária, para fins da Lei nº 9.514/97.
 
§ 1º. Os documentos necessários para o processo de intimação do(s) devedor(s)
fiduciário(s) poderão ser enviados via SEIC pelo(s) credor(es) aos Oficiais de Registro,
desde que garantida a segurança e a autenticidade dos documentos.
 
§ 2º. Não poderão ser recusados os requerimentos e documentos apresentados via
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SEIC, desde que estejam assinados eletronicamente.
 
§ 3º. Os documentos que não puderem ser assinados eletronicamente deverão ser
anexados mediante acesso por certificado digital, com o preenchido de formulário com
a indicação de que os originais e as cópias autenticadas estão sob o poder do
remetente, se responsabilizando civil e criminalmente pela veracidade das informações
e declarações.
 
 

CAPÍTULO III
DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TABELIONATO DE NOTAS

 
 
Art. 36. O Sistema Eletrônico do Tabelionato de Notas – SE-Notas - tem a finalidade de
concentrar as informações notariais do Estado do Maranhão, e constituirá ferramenta
para a pesquisa e busca eletrônica, bem como servir de intercâmbio entre os agentes
públicos e particulares e os Tabelionatos.
 
§ 1º. É módulo obrigatório da SE-Notas e será integrado por todos os Tabeliães de
Notas do Maranhão até o dia 31 de outubro de 2016:
 
I – Banco de Dados Notarial Simplificado – BD-Notas;
II – Certidão Eletrônica.
 
§ 2º. Poderão constituir módulos do SE-Notas, em razão da necessidade e
conveniência, dentre outros:

I – Informações das Fichas de Reconhecimento de Firmas, aplicativo destinado a
possibilitar a busca dos cartões de assinaturas existentes nas unidades notariais do
Maranhão, possibilitando o compartilhamento desses documentos para fins de
reconhecimento de firma em unidades diversas;
 
II – Escritura Eletrônica, ferramenta que visará facilitar a conexão entre agentes
particulares (instituições financeiras, incorporadoras e outros interessados) e os
Tabelionatos de Notas, facilitando a instrumentalização jurídica da vontade das partes
por escrituras públicas, evitando a utilização de instrumentos particulares, mesmo que
com efeitos de escritura pública.
 
Art. 37. O Banco de Dados Notarial Simplificado – BD-Notas será constituído pelas
informações de todos os atos notariais, com exceção das autenticações e
reconhecimentos de firma.
 
§ 1º. A alimentação do sistema será realizada com as mesmas informações enviadas
ao CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, e na mesma
periodicidade e cronograma (art. 16 do Provimento nº 18/2012 do Conselho Nacional
de Justiça).
 
§ 2º. Inicialmente, a alimentação retroativa das informações será necessária apenas
quanto aos testamentos lavrados, a partir do prazo mencionado no § 1º deste artigo.
 
§ 3º. A alimentação do BD-Notas não dispensa o envio das informações ao CENSEC,
conforme determina o Provimento nº 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça.
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Art. 38. Os Tabeliães de Notas fornecerão certidões eletrônicas via CENTRAL ÚNICA
de todos os atos notariais protocolares, desde que os atos não estejam sujeitos às
regras de restrição da ampla publicidade.
 
Art. 39. Os Tabeliães de Notas exigirão a apresentação de certidão indicativa da
inexistência de testamentos fornecida pela CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS para a
lavratura das escrituras públicas de inventário e partilha, além das declarações verbais
das partes de que desconhecem a existência de testamentos.
 
Parágrafo único. Esta certidão somente será expedida nas hipóteses do art. 5º do
Provimento nº 18 do Conselho Nacional de Justiça.
 
Art. 40. A CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS poderá diligenciar perante a CENSEC
para obter as informações necessárias para a alimentação do BD-Notas.
 

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA ELETRÔNICO DAS DEMAIS ATRIBUIÇÕES

 
Art. 41. O Sistema Eletrônico das demais atribuições registrais e notariais não
específicas em capítulo próprio estão abrangidas pela Central Única de Serviços
Eletrônicos Compartilhados das Serventias Extrajudiciais do Estado do Maranhão, e
serão instaladas em razão da necessidade e da conveniência, à critério da ATC-MA,
conforme prazos estabelecidos pela Corregedoria-Geral da Justiça e do Conselho
Nacional de Justiça, preservando-se as características contidas no § 2º do art. 1º deste
Provimento.
 

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 42. Os Registradores e os Notários afixarão, no prazo de até 30 (trinta) dias da
publicação do Manual Operacional, em local visível e próximo da tabela de
emolumentos, cartaz ou banner com informações sobre o funcionamento e as
funcionalidades da CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS, que será fornecido por esta.
 
Art. 43. O envio e o recebimento das comunicações poderão ser realizadas no prazo
legal, por meio da CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS, entre as serventias
extrajudiciais do Estado do Maranhão, inclusive em relação àquelas destinadas a
outros Estados da Federação que já possuam sistema eletrônico de envio de
comunicações.
 
Art. 44. A CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS funcionará por meio de aplicativo
próprio, disponível na rede mundial de computadores - internet, desenvolvido, mantido,
operado e publicado, sob o domínio da empresa contratada pela ATC-MA, sob
fiscalização da CGJ-MA.
 
§ 1º. O endereço eletrônico da CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS na rede mundial
de computadores será disponibilizado também em link próprio no portal eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em destaque e acessível por meio de
menu relativo às serventias extrajudiciais.
 
§ 2º. A CENTRAL ÚNICA terá suporte físico na capital em local seguro situado na
capital do Estado do Maranhão, capaz de integrar todos os Registradores e Notários do
Estado do Maranhão.
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§ 3º. Os dados enviados pelas serventias ficarão armazenados no Data Center
selecionado pela empresa contratada, que poderá ser utilizada a computação em
nuvens (cloud computind), localizado em ambiente seguro, que deverá proceder no
mínimo 03 (três) cópias de segurança, respeitados os requisitos de segurança, cuja
localização será informada à CGJ-MA.
 
§ 4º. A Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão terá login de acesso a todas as
funcionalidades do sistema, que poderá ser realizar utilizado para fins correcionais.
 
Art. 45. O acesso à CENTRAL ÚNICA e a utilização de todas as funcionalidades nela
contidas serão realizados pelas serventias extrajudiciais mediante login e senha, ou
mediante uso de certificação digital que atenda aos requisitos da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil - e aos Padrões de Interoperabilidade de
Governo Eletrônico.
 
§ 1º. A consulta pública à CENTRAL ÚNICA poderá ser realizada com uso de
certificação digital ou por meio de sistema que possibilite a identificação do usuário por
login e senha, para cuja obtenção será realizado cadastramento prévio, indicando,
inclusive, número de documento de identidade oficial ou CPF.
 
§ 2º. A CENTRAL ÚNICA manterá registro de "log” de todos os acessos realizados ao
sistema.
 
§ 3º. Poderão os Notários e Registradores ajustar com a respectiva CENTRAL ÚNICA
a utilização de ambiente compartilhado ou adotar solução de comunicação entre
servidores (Web Service), a fim de garantir a autenticidade, preservação, segurança e
sigilo das comunicações e dos dados transmitidos por meio eletrônico.
 
§ 4º. Os Notários e Registradores que não adotarem solução de comunicação
sincronizada via Web Service deverão acessar os Sistemas e módulos da CENTRAL
ÚNICA diariamente para incluir dados e consultar as comunicações existentes,
adotando as providências necessárias com a maior celeridade possível.
 
Art. 46. A CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS elaborará um Manual Operacional que
definirá os esquemas técnicos e formatos dos arquivos interoperáveis, as
especificações do banco de dados, os parâmetros de conexão Web Service dos
cartórios com a CENTRAL ÚNICA, as regras de validação dos arquivos, os dados a
serem comunicados, a segurança, etc. O Manual Operacional deverá ser mantido
atualizado junto à Corregedoria Geral de Justiça.
 
Art. 47. A CENTRAL ÚNICA poderá ser interligada, mediante convênio direto entre as
Centrais, com os demais sistemas similares de centrais de informações criados no
país, do que será comunicada a CGJ-MA.
 
 
Art. 48. Altera o inciso X do art. 655 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da
Justiça, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“ Art. 655. ................................................................................................................
X – certidão negativa expedida pela CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS, informando
a inexistência de testamentos lançados na base de dados, bem como a declaração das
partes no corpo da escritura acerca da negativa da existência de testamento;”
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Art. 49. Altera o art. 563-A do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“ Art. 563-A. Quando da instalação de nova serventia de imóveis, a serventia
circunvizinha que possui matrículas de competência territorial da nova serventia,
deverá, após comunicação de que trata o artigo 170, da Lei Complementar nº 14/1991,
transferir as matrículas para a serventia recém-instalada, mediante encaminhamento da
certidão digital de inteiro teor via CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS”.
 
Art. 50. Alterar o art. 402 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, para
incluir o inciso XIX, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“ Art. 402.................................................................................................................
 
XIX – acessar diariamente a Central Única dos Cartórios, cumprindo as disposições
normativas a ela inerentes, bem como a orientar os usuários a fazer uso dos serviços
eletronicamente prestados pela Central, e a afixar o cartaz ou banner em local visível
próximo à tabela de emolumentos”.
 
Art. 51. É terminantemente vedado aos Notários e Registradores:
 
I – recepcionar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites
que não sejam os da CENTRAL ÚNICA DOS CARTÓRIOS;
 
II – recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais, ou
de entrega;
 
III – prestar os serviços eletrônicos compartilhados de que trata este provimento,
diretamente ou por terceiros, em concorrência com a CENTRAL ÚNICA DOS
CARTÓRIOS, ou fora dela.
 
IV – trafegar certidão digital por correio eletrônico (e-mail) ou similar, ou a sua
postagem em sites que não sejam os da Central dos Registradores de Imóveis,
inclusive no da própria unidade de serviço, exceto pelas Centrais Eletrônicas
expressamente ressalvadas neste Provimento.
 
V – enviar informações constantes dos Bancos de Dados da CENTRAL ÚNICA DOS
CARTÓRIOS por e-mail, ou sua postagem em outros sítios de despachantes,
prestadores de serviços, comércio de certidões ou outros ambientes de internet.
 
 
Art. 52. Os Oficiais de Registro de Imóveis obrigatoriamente expedirão certidões
digitais no seguinte padrão:
 
I - fonte Arial, tamanho 12, ou Times New Roman, tamanho 13, com espaçamento
simples;
 
II - cabeçalho conterá o espaço necessário para a inserção do brasão da República ou
do Estado do Maranhão, da identificação do Estado do Maranhão, do Município da
serventia, do responsável pelo serviço (identificando a qualidade do mesmo, se titular,
ou interino), e o Código Nacional da Serventia (CNS);
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III - rodapé conterá o endereço física da unidade, com telefone para contato, e-mail, e o
link do site da serventia, quando houver, e o link para acesso à Central Única dos
Cartórios.
 
Parágrafo único. No cabeçalho poderá ser inserida marca distintiva da unidade, bem
como selo holográfico ou outro caractere de segurança.
 
 
Art. 53. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
integralmente o Provimento no 37/2015. e parágrafo único do art. 4o do Provimento no

2/2015, ambos desta Corregedoria-Geral da Justiça.

 

Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em São Luís (MA), 10 de junho de 2016.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ

Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 23/06/2016 10:00 (ANILDES DE JESUS

BERNARDES CHAVES CRUZ )
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Por determinação superior, encaminho o despacho exarado pelo
Excelentíssimo Des. Mario Helton Jorge, Corregedor da Justiça, no SEI
8738-08.2017.8.16.6000.
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15/03/2017 :: SEI / TJPR  1747656  Despacho ::

https://sei.tjpr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1959692&infra_sistema=10000… 1/2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N  Bairro CENTRO CÍVICO  CEP 80530210  Curitiba  PR  www.tjpr.jus.br 

DESPACHO

SEI nº 000873808.2017.8.16.6000 
 
 

 
1. Cuida o presente do acompanhamento do Pedido de Providências

nº  000066550.2017.2.00.0000,  em  trâmite  perante  a  douta  Corregedoria
Nacional  de  Justiça,  proposto  pelo  Instituto  de  Registro  Imobiliário  do
Brasil    IRIB,  voltado  à  aprovação  do  “Estatuto  do  Operador  Nacional  do
Registro Imobiliário Eletrônico – ONR, elaborado pelo referido Instituto, nos
termos do art. 54 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 759/2016.

Em  relação  à  proposta  apresentada,  o  Juiz  Auxiliar  da
Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  Dr.  Márcio  Evangelista  Ferreira  da
Silva,  considerou  oportuna  a  oitiva  de  todos  os  Tribunais  de  Justiça  e  da
ANOREG/BR, no prazo de 30 dias, mormente em razão da não conversão em lei da
Medida Provisória em comento (evento 1672541).

Instruiuse  o  expediente  com  cópia  da  Medida  Provisória  nº
759/2016 (evento 1747228).

 
É o relatório, em síntese.
 
2.  De  início,  esclareçase  que  a  CorregedoriaGeral  da  Justiça

deste  Estado,  por  meio  do  Provimento  nº  262/2016,  instituiu  a  Central
Eletrônica  de  Registro  Imobiliário  do  Paraná,  em  consonância  com  as
disposições gerais estabelecidas no Provimento nº 47/2015CNJ e a partir de
estudos e ferramentas eletrônicas registrais e imobiliárias apresentadas pelo
Sindicato dos Escrivães, Notários e Registradores do Paraná (SIENOREG) e pelo
Colégio do Registro de Imóveis do Paraná (CRI), para atender às disposições
da Lei nº 11.977/2009.

 

3.  Quanto  ao  questionado  "Estatuto  do  Operador  Nacional  do
Registro  Imobiliário  Eletrônico  –  ONR",  no  momento,  inexiste  providência  a
ser adotada ou sugerida por esta Corregedoria da Justiça.

 
4.  Por  tais  razões,  aguardese  na  divisão  competente  ulterior

deliberação do c. Conselho Nacional de Justiça.

 
Curitiba, data registrada no sistema.
 

 
Des. MÁRIO HELTON JORGE
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Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

GC
GABINETE DA CORREGEDORIA

PRAÇA MUNICIPAL  LOTE 1, BLOCO D, 2º ANDAR, SALA 2.10 | CEP 70094900, BrasíliaDF

Ofício 87/GC

Brasília, 10 de março de 2017.

À Sua Excelência o Senhor
MÁRCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça

Assunto: PP 000066550.2017.2.00.0000  Encaminha informações

Senhor Juiz Auxiliar,

1.                De ordem, em atenção ao despacho proferido nos autos do Pedido de 
Providências 000066550.2017.2.00.0000, presto a Vossa Excelência as seguintes 
informações.

2.          Cuidase de Pedido de Providências instaurado em virtude de expediente 
encaminhado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB, com a 
finalidade de submeter à apreciação da Corregedoria Nacional de Justiça minuta 
do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR, nos 
moldes previstos no art. 54 da Medida Provisória nº 759/2016.

3.              De acordo com o referido artigo, o IRIB será o responsável pela 
constituição do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – 
ONR e pela elaboração do seu estatuto, que deverá ser submetido à aprovação da 
Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça, a fim de implementar o 
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI.

4.                Analisada a minuta apresentada pelo IRIB, tenho que a mesma parece 
estar em consonância com os termos do art. 54 da Medida Provisória 759/2016.

5.                     Comunico, por fim, que a ANOREG/DF foi intimada a se manifestar 
acerca da proposta em questão, em virtude de seu interesse direto no 
desenvolvimento e aplicação do sistema. Contudo, diante da complexidade do 
tema, as informações ainda não foram prestadas, o que não impede o respectivo 
envio assim que apresentada à esta Corregedoria.
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6.              Sendo essas as informações que entendemos pertinentes, colocamonos 
à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

OMAR DANTAS LIMA
Juiz Assistente da Corregedoria

Documento assinado eletronicamente por Omar Dantas Lima, Juiz(a) Assistente, em 10/03/2017, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/verificador.php informando o código verificador 0057255 e o 

código CRC 8367961A.

0003083/2017 0057255v3

Criado por t312338, versão 3 por t312338 em 10/03/2017 15:58:12. 
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De ordem do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Rondônia, Desembargador Hiram Souza
Marques, segue as informações a serem prestadas no Pedido de Providências em epígrafe.
Porto Velho, 9 de março de 2017.
Áureo Virgílio Queiroz
Juiz Auxiliar da Corregedoria
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

RONDÔNIA 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Rua José Camacho, nº 585 - CEP 76800-900 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br/corregedoria/ 

Ofício - CGJ nº 170 / 2017 

À Sua Excelência o Senhor 
Márcio Evangelista Ferreira da Silva 
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça 
Brasília - DF 

Assunto: Pedido de Providências n. 0000665-50.2017.2.00.0000 

Excelentíssimo Senhor Juiz Auxiliar, 

Porto Velho, 09 de março de 2017. 

Cumprimentando-o e de ordem do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Rondônia, 
Desembargador Hiram Souza Marques, sirvo-me do presente para, em atendimento à intimação eletrônica 
referente aos autos do Pedido de Providências em epígrafe (ID 2103591), informar a Vossa Excelência 
que, desde o dia 3 de janeiro de 2016, a Central de Registradores de Imóveis, Indisponibilidade de Bens e 
Penhora On-Line, regulamentada por meio dos Provimentos 21/2015 e 11/2016, ambos desta 
Corregedoria, encontra-se em parcial funcionamento neste Estado, sendo operada pela Associação de 
Registradores de Imóveis de São Paulo - ARISP em parceria com a Associação de Registradores de 
Imóveis de Rondônia - ARIRON. 

A Central supramencionada possui quatro serviços eletrônicos (rede de registradores; 
oficio eletrônico; penhora on-line e indisponibilidade de bens), dos quais apenas o da rede de 
registradores está em fase de testes. 

Quanto à Minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico -
ONR, informo que, não existe, por ora, sugestões a serem dadas. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

llHl"°'wr., f 
,el~ ;rlililf.11 

Áureo Virgílio Queiroz 

Juiz Auxiliar da Corregedoria 

Documento assinado eletronicamente por ÁUREO VIRGÍLIO QUEIROZ, Juiz(a) Auxiliar da 
Corregedoria, em 09/03/2017, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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CORREGEDORIA-GERAL 

ATOS DO CORREGEDOR 

Provimento N. 021/2015-CG 

Dispõe sobre a implantação da Central de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis 
(Central dos Registradores de Imóveis), Indisponibilidade 
de Bens e Penhora On-line. 

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS, no uso 
de suas atribuições e, 

CONSIDERANDO o Termo de Adesão para Intercâmbio 
de Informações Eletrônicas firmado entre a Associação dos 
Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo (ARISP), a 
Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de Rondônia 
(ARIRON) e o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em 
12/09/2015; 

CONSIDERANDO a cláusula sétima do Termo de Adesão 
para Intercâmbio de Informações Eletrônicas, a qual atribui 
ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia instituir os atos 
administrativos devidos, visando normalizar a utilização judicial 
e extrajudicial dos sistemas que integram a Central de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis; 

CONSIDERANDO o compromisso assumido pela Associação 
dos Registradores Imobiliários de São Paulo -ARISP de hospedar 
o sistema em seus servidores exclusivos e de disponibilizá-lo, 
perpétua e gratuitamente, para livre utilização, sem qualquer ônus, 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, abrangidos todos 
os Juízos e Serventias Judiciais, e pelos Registradores de Imóveis 
deste Estado; 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Geral 
da Justiça adotar providências que visem o aprimoramento das 
serventias extrajudiciais (Regimento Interno do T JRO, art. 157, 
inciso XXX); 

CONSIDERANDO os termos do art. 37, da Lei n. 11.977, 
de 7 de julho de 2009, que determinou a instituição do sistema 
de registro eletrônico, bem como a disponibilização de serviços de 
recepção de títulos e de fornecimento de informações e certidões 
em meio eletrônico; 

CONSIDERANDO o disposto noart. 236, § 1°, da Constituição 
Federal, que prevê a fiscalização dos atos notariais e de registro 
pelo Poder Judiciário, e o disposto nos arts. 30, XIV, e 38, ambos 
da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que preveem que os 
notários e os registradores estão obrigados a cumprir as normas 
técnicas publicadas pelo juízo competente que zelará para que os 
seus serviços sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória 
e de modo eficiente; 

CONSIDERANDO que a interligação entre as serventias de 
registro de imóveis, o Poder Judiciário e os órgãos da Administração 
Pública atende ao interesse público, representando inegável 
conquista de racionalidade, economicidade e desburocratização, 
em benefício da contínua e regular prestação do serviço público 
delegado; 

CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 39/2014, de 
25 de julho de 2014, pela E. Corregedoria Nacional de Justiça, 
o qual instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -
CNIB; 

CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 47/2015, de 
19 de junho de 2015, pela E. Corregedoria Nacional de Justiça, 
o qual estabelece diretrizes gerais para o sistema de registro 
eletrônico de imóveis; e 

CONSIDERANDO a decisão nos autos n. 0001044-
45.2014.8.22.1111, 

RESOLVE: 

Ar!. 1 º. Fica acrescida às Diretrizes Gerais Extrajudiciais a 
seguinte seção: 

Seção IX - Da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados 
dos Registradores de Imóveis (Central dos Registradores de 

Imóveis) 

Art. 1.118. Fica instituída a Central dos Registradores de 
Imóveis, Indisponibilidade de Bens e Penhora On-line no 
Estado de Rondônia, que funcionará no Portal Eletrônico 
disponível sob o domínio mantido e operado, perpetuamente, 
pela Associação dos Registradores Imobiliários de São 
Paulo (ARISP), pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 
(IRIB) e pela Associação dos Registradores Imobiliários 
de Rondônia (ARIRON), sob contínuo acompanhamento, 
controle e fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça e 
pelos Juízes Corregedores Permanentes. 

Ar!. 1.119. A Central dos Registradores de Imóveis, 
Indisponibilidade de Bens e Penhora On-line será integrada, 
obrigatoriamente, por todos os Oficiais de Registro de Imóveis 
do Estado de Rondônia, que deverão efetuar carga e manter 
permanentemente atualizado o acervo, bem como acessá-lo 
para fornecer informações ao público, quando solicitadas. 

Ar!. 1.120. A Central será constituída por Sistema de Banco 
de Dados Eletrônico que será alimentado pelos Oficiais de 
Registro de Imóveis com as informações dos indicadores 
pessoais relativos aos atos de sua competência. 

§ 1° A inclusão, alteração e exclusão de registros da 
Central serão feitos exclusivamente pelo próprio Oficial de 
Registro de Imóveis ou seus prepostos, obrigatoriamente 
identificados, em todos os acessos, por meio de certificado 
digital emitido conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil). 

§ 2° A partir da entrada em operação da Central de 
Registradores de Imóveis, Indisponibilidade de Bens e 
Penhora On-line, os Oficiais de Registro deverão realizar 
o lançamento das informações na medida em que forem 
praticados os atos, de forma diária, sem prejuízo da rotina 
de cadastramento dos atos praticados antes da entrada em 
vigor do presente Provimento, de acordo com os prazos 
instituídos neste ato normativo. 

Art. 1.121. O Administrador Máster, indicado pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, será o responsável 
pela inclusão, exclusão e controle de movimentação dos 
usuários dos sistemas da Central dos Registradores de 
Imóveis, Indisponibilidade de Bens e Penhora On-line no 
Estado de Rondônia. 

Art. 1.122. A ARISP e a ARIRON deverão informar, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a relação dos Oficiais 
de Registro de Imóveis que não cumprirem os prazos de 
lançamento das informações dos registros fixados neste 
provimento e, semestralmente, encaminhar relatório dos 
Ofícios não integrados, em comunicação endereçada à 
Corregedoria-Geral da Justiça. 

oi assinado digitalmente consoante a Lei 1 1.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de 
,dereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/ 
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Art. 1.123. O lançamento das informações dos registros 
já lavrados será realizada regressivamente até o dia 
01/01/1976, conforme os seguintes prazos: 

1 - Até 120 dias da entrada em vigor deste Provimento para 
atos lavrados desde 01/01/2010; 

li - Até 180 dias da entrada em vigor deste Provimento para 
os atos lavrados desde a data de 01/01/2000; 

li - Até 21 O dias da entrada em vigor deste Provimento para 
os atos lavrados desde a data de 01/01/1990; 

Ili -Até 240 dias da entrada em vigor deste Provimento para 
os atos lavrados desde a data de 01/01/1980; e 

IV - Até 270 dias da entrada em vigor deste Provimento para 
os atos lavrados desde a data de 01/01/1976. 

Art. 1.124. O sistema deverá gerar relatório das cargas 
efetuadas pelos Oficiais do Registro de Imóveis para o fim 
de acompanhamento e fiscalização pela Corregedoria Geral 
da Justiça (correição online), semestralmente, ou quando 
solicitado. 

Art. 1.125. Todo acesso às informações constantes da 
Central dos Registradores de Imóveis, Indisponibilidade de 
Bens e Penhora On-line somente será feito após prévia 
identificação por meio de certificado digital emitido conforme 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), 
devendo o sistema manter registros de log desses acessos. 

Art. 1.126. Os órgãos do Poder Judiciário Estadual e a 
Corregedoria-Geral da Justiça terão acesso livre, integral e 
gratuito às informações cadastradas. 

Art. 1.127. A Central dos Registradores de Imóveis, 
Indisponibilidade de Bens e Penhora On-line poderá ser 
consultada por entes públicos, gratuitamente, mediante 
convênio com a ARISP, IRIB e ARIRON, e por pessoas 
naturais ou jurídicas privadas, sujeitas ao pagamento 
respectivo nos termos da Tabela de Emolumentos e Custas 
vigente no Estado, ressalvadas as hipóteses de isenção ou 
imunidade previstas na legislação. 

Art. 1.128. Após os prazos constantes no artigo 1.123, caso 
encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, no 
mesmo ato, solicitar a expedição da respectiva certidão, 
que, pagos os emolumentos e custas devidas, será 
disponibilizada na Central no prazo de até 5 (cinco) dias, 
em formato eletrônico. 

Parágrafo Único - Para a emissão das certidões eletrônicas, 
deverão ser utilizados formatos de documentos eletrônicos 
de longa duração, compreendidos nessa categoria os 
formatos PDF/A e os produzidos em linguagem de marcação 
XML, com certificado digital ICP-Brasil, tipo A3 ou superior, 
assinatura digital em formato PKCS#7, com metadados no 
padrão Dublin Core (DC). 

Art. 1.129. A ARISP - Associação dos Registradores 
Imobiliários de São Paulo e a ARIRON - Associação dos 
Registradores de Imóveis de Rondônia poderão cobrar uma 
remuneração, a título de prestação de serviço, que deverá 
estar prevista em lei, a ser paga pelo usuário requerente 
em decorrência da administração do sistema por certidão 
solicitada através da Central dos Registradores de Imóveis, 
Indisponibilidade de Bens e Penhora On-line, valor este 
que será pago pelo solicitante. 

§ 1° O requisitante poderá solicitar a qualquer Oficial de 
Registro de Imóveis do Estado de Rondônia, a materialização 
de certidão eletrônica expedida por outra serventia, que será 
disponibilizada em formato eletrônico à serventia solicitante 
e materializada por meio de certidão aousuário em papel, 
observadas as custas e os emolumentos devidos a ambos 
serviços de registro. 

§ 2° A certidão lavrada (materializada) nos termos do 
parágrafo anterior terá a mesma validade e será revestida 
da mesma fé pública que a certidão eletrônica. 

§ 3° A materialização da certidão nos termos do parágrafo 
quarto deste artigo será cobrada pelos Oficiais Registradores 
de Imóveis de Rondônia de acordo com a Tabela Ili, Código 
307, do Regimento de Custas e Emolumentos. 

§ 4° Os valores dos emolumentos, acrescidos das taxas 
correspondentes à pesquisa eletrônica positiva e à 
visualização eletrônica da matrícula corresponderão aos 
valores definidos em lei (Lei n. 3.640, de 6 de outubro de 
2015). 

Art. 1.130. Os Magistrados e Chefes de Cartórios Judiciais 
deverão, por meio da Central dos Registradores de Imóveis, 
além de pesquisar a existência de imóveis e registros, 
remeter as ordens "de penhora ao Ofício de Registro de 
Imóveis correspondente, que, por sua vez, adotará as 
providências necessárias para promover o ato de registro 
respectivo. 

§ 1° Os Juízes e Oficiais Judiciais deverão observar, 
antes de enviar os mandados para registro, se o mesmo 
cumpre os requisitos legais de qualificação do título pelo 
Oficial Registrador, conforme artigo 960 das Diretrizes 
Gerais Extrajudiciais e normas das Diretrizes Judiciais, 
notadamente se o imóvel a ser penhorado encontra-se 
registrado em nome do executado. 

§ 2° Na hipótese de utilização da Central pelas unidades 
jurisdicionais da justiça estadual, não será necessário o 
envio de mandados de penhora em meio físico. 

Art. 1.131. A partir da data de início de funcionamento do 
sistema, os Oficiais de Registro de Imóveis verificarão, 
obrigatoriamente, na abertura e no encerramento do 
expediente, bem como, pelo menos, a cada intervalo máximo 
de 03 (três) horas, se existe comunicação de penhora, para 
registro, ou pedido de pesquisa e certidão, respondendo 
com a maior celeridade possível. 

Art. 1.132. Realizar-se-á regular protocolo, observando-se a 
ordem de prenotação, para os efeitos legais. 

Art. 1.133. O registro ou o cancelamento da penhora e da 
indisponibilidade de bens somente se realizará após a devida 
qualificação registrária e dependerá de depósito prévio, 
mediante depósito bancário identificado, ressalvadas as 
hipóteses de determinação judicial de dispensa do depósito 
e de beneficiário de assistência judiciária gratuita, as quais 
deverão ser indicadas, em espaços próprios, no formulário 
eletrônico de solicitação. 

Art. 1.134. Fica autorizado, no âmbito específico da 
sistemática ora regulamentada, o cancelamento da 
prenotação caso não seja realizado, em sua vigência, o 
depósito bancário devido. 

~ oi assinado digitalmente consoante a Lei 1 1.4 19/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de 
,dereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/ 



Num. 2127262 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: ÁUREO VIRGÍLIO QUEIROZ - 09/03/2017 14:45:49
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17030914454906000000002058377
Número do documento: 17030914454906000000002058377

ANO xxxm l NÚMERO202 DIARIO DA JUSTIÇA TERÇA-FEIRA, 03-11-2015 1 6 

Art. 1.135. Após a recepção da comunicação emitida pelo 
juízo competente, e confirmado o pagamento (ressalvadas 
as hipóteses previstas no art. 1.138), o registrador de 
imóveis deverá seguir o procedimento e os prazos para o 
devido registro ou averbação. 

Art. 1.136. Sem prejuízo desse acompanhamento direto, o 
registrador, em caso de qualificação negativa, com recusa 
do registro, comunicará o fato, mediante resposta no 
campo próprio, ao Juízo de origem, inserindo no sistema, 
para download, cópia da nota de devolução expedida. 

Art. 1.137. Se o registro da penhora for concretizado, o 
sistema contemplará comunicação neste sentido, pelo 
registrador. 

Art. 1.138. A permanente disponibilidade da ferramenta, 
assim como o controle, a gestão e o acompanhamento 
da regularidade da sua utilização são de responsabilidade 
da ARISP e da ARIRON, mantenedores do sistema 
informatizado. 

Art. 1.139. Eventuais dúvidas relacionadas ao 
funcionamento e à operação da central de registro de 
imóveis, indisponibilidade de bens e penhora on-line não 
dirimidas por este provimento deverão ser solucionadas 
pelas entidades de classe mantenedoras da ferramenta. 

Art. 2º. Este provimento entrará em vigor 60 (sessenta) dias 
após a data de sua publicação. 

Publique-se 

Cumpra-se. 

Porto Velho, 29 de outubro de 2015. 

Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS 
Corregedor-GeraldaJustiça 

Portaria N. 0576/2015-CG 
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 

RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO a reunião realizada, em 08 de outubro 

de 2015, no Gabinete da Vice-Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ministra Cármen Lúcia, com os Coordenadores nos 
Tribunais da Campanha Justiça pela Paz em Casa; 

CONSIDERANDO que a primeira campanha foi realizada 
no período de 09 a 13 de março de 2015 e a segunda campanha 
ocorreu no período de 03 a 07 de agosto de 2015; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização da terceira 
campanha; 

CONSIDERANDO a Lei n. 11.340/2006, que cria mecanismo 
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e a Lei 
n. 13.104/2015, que altera o art. 121 do Decreto Lei n. 2.848/1940, 
Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância 
qualificadora do crime de homicídios; 

CONSIDERANDO o constante nos autos 0067046-
60.2015.8.22.1111, 

RESOLVE: 
1 - Determina que no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Rondônia, fica designado o período de 30 de novembro a 04 de 
dezembro de 2015, a 3ª semana da Campanha Justiça pela Paz 
em Casa. 

li - Os Juízos Criminais com competência na matéria 
relativa a violência doméstica contra a mulher, bem como o Juizado 
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher deverão julgar 

e realizar o maior número possível de audiências relativas aos 
inquéritos e processos em andamento e, ainda, o Juízo competente 
para processar os homicídios praticados contra mulheres 
"feminicídio" deverá pautar processos que tratam da matéria. 

Ili - Durante a campanha, caso necessário, fica determinado 
a realização de audiências ou júris, no período da tarde, devendo 
ser pautados, apenas, inquéritos e processos relativos a matéria, 
cabendo ao Juízo competente informar ao Ministério Público e 
Defensoria Pública local das pautas e horários das audiências e 
sessões a serem realizadas. 

IV - Aos magistrados incumbem selecionar os feitos em 
andamento que serão pautados, informando esta Corregedoria 
até o dia 16 de novembro de 2015, o quantitativo de audiências 
ou júris que serão realizados por dia, bem como o quantitativo de 
processos que se encontram na fase decisória. 

V - Os juízos deverão remeter durante a semana da 
campanha, diariamente, até às 18 horas, os dados estatísticos, 
com a finalidade desta Corregedoria tabular e enviar ao Gabinete 
da Ministra Cármen Lúcia, conforme modelo de relatório que será 
envidado posteriormente as unidades. 

VI - Na Comarca a Administração do Fórum deverá dar 
ampla divulgação da campanha que visa diminuir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

VII - A Coordenação Estadual do evento, ficará sob a 
responsabilidade do Magistrado Álvaro Kalix Ferro, Titular do 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 
Comarca de Porto Velho. 

VIII - Solicite-se ao Setor de comunicação deste T JRO, 
ampla divulgação pelos meios necessários, sem prejuízo das 
divulgações realizadas nas Comarcas. 

IX-Comunique-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública 
e à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia. 

Publique-se. 
Cumpra-se. 
Porto Velho, 29 de outubro de 2015. 
Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS 
Corregedor-Geral da Justiça 

Portaria N. 0577/2015-CG 
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 

RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 50, 
§ 1°, do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado, 

RESOLVE: 
DESIGNAR a Juíza Substituta MAXULENE DE SOUZA 

FREITAS, lotada na 1ª Seção Judiciária, para auxiliar, sem prejuízo 
da designação anterior, na 4ª Vara Cível da Comarca de Porto 
Velho, no dia 29/10/2015. 

Publique-se. 
Cumpra-se. 
Porto Velho, 29 de outubro de 2015. 
Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS 
Corregedor-Geral da Justiça 

Portaria N. 0578/2015-CG 
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 

RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 50, 
§ 1°, do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado, 

RESOLVE: 
DESIGNAR o Juiz Substituto ARTUR AUGUSTO LEITE 

JÚNIOR, lotado na 7ª Seção Judiciária, para auxiliar, na 2ª Vara 
Cível da Comarca de Rolim de Moura, no período de 26/1 O a 
03/11/2015. 

Publique-se. 
Cumpra-se. 
Porto Velho, 29 de outubro de 2015. 
Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS 
Corregedor-Geral da Justiça 

~ oi assinado digitalmente consoante a Lei 1 1.4 19/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de 
,dereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/ 
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Provimento Nº 011/2016 

Imprimir 

Provimento N. 0011/2016-CG 

[descricao]Acrescenta os§§ 1 ° e 2º ao art. 1.130 e renumera os anteriormentes existentes, do Provimento nº 018/2015 - Diretrizes 
Gerais Extrajudiciais.[/descricao] 

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e, 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Geral da Justiça adotar providências que visem o aprimoramento das serventias 
extrajudiciais (Regimento Interno do TJRO, art. 157, inciso XXX); 

CONSIDERANDO os termos do art. 37, da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, que determinou a instituição do sistema de registro 
eletrônico, bem como a disponibilização de serviços de recepção de títulos e de fornecimento de informações e certidões em meio 
eletrônico; 

CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 021/2015-CG, que dispõe sobre a implantação da Central de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central dos Registradores de Imóveis), Indisponibilidade de Bens e Penhora On
line; 

CONSIDERANDO a decisão nos autos n. 0001044-45.2014.8.22.1111, 

RESOLVE: 

Art. 1 º O art. 1.130 do Provimento n. 018/2015-CG- Diretrizes Gerais Extrajudiciais, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 1.130 As comunicações de penhora de que trata o art. 844 do CPC, de sequestro, de arresto ou de bloqueio de matrícula (art. 
214, §§ 3° e 4°, da LRP) serão encaminhadas ao Ofício de Registro de Imóveis da situação do bem, por meio da Central dos 
Registradores de Imóveis. 

§ 1 ° Observados os critérios e limites de atuação inerentes ao próprio convênio, o acesso à Central de Registradores de Imóveis 
poderá ser feito por Assessores autorizados pelo Juiz para fins de consulta e requisição de informações e certidões digitais, mas 
somente este permitirá a inclusão ou exclusão de ordens para inscrições de penhoras, arrestas, sequestros, indisponibilidade de 
bens e seus cancelamentos. 

§ 2° Para possibilitar a localização de imóveis e conhecimento de registros e averbações, o interessado fará consulta através da 
Central de Registradores de Imóveis, devendo a unidade judiciária fazer apenas nas ações em que for parte beneficiária da 
gratuidade da Justiça. 

§ 3° Na penhora de imóveis será exigida a comprovação da titularidade do bem, por meio de certidão atualizada da respectiva 
matrícula, expedida pelo Ofício de Registro de Imóveis com prazo não superior a 30 dias de sua apresentação em juízo. 

§ 4° O requerimento de comunicação a que se refere o caput deverá ser instruído com o comprovante do pagamento da despesa 
forense prevista no Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 

§ 5° A Direção do Cartório da Vara ou do Juizado deverá se os mandados de averbação ou registro de penhora, arresto, sequestro 
ou bloqueio cumprem os requisitos legais de qualificação, tal como previsto no art. 960 das Diretrizes Gerais Extrajudiciais, 
notadamente se o imóvel a ser penhorado encontra-se registrado em nome do réu ou executado. 

Art. 2º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. 

Cumpra-se. 
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 25 de agosto de 2016. 

Desembargador HIRAM SOUZA MARQUES 
Corregedor Geral da Justiça 

Detalhes 
Categoria: Provimentos 2016 
Criado: 29 Agosto 2016 
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OF. Nº 700/GACOG
 

  
Rio Branco-AC, 08 de março de 2017. 

A Sua Excelência o Senhor 
Dr. Marcio Evangelista Ferreira da Silva
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça
Brasília - DF
 
 
 
Assunto: Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000
 
 
 

  
Senhor Juiz, 
Em atenção à solicitação constante no despacho ID 2103591, exarado nos

autos do Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000, cabe-me prestar os seguintes
esclarecimentos: 

As disposições concernentes ao ‘Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico’
previstas na Medida Provisória nº 759/2016 coadunam-se à política nacional que visa à
operacionalização efetiva das Centrais Eletrônicas de Imóveis já instaladas ou que se
encontram em fase de instalação no território nacional. 

As regras estabelecidas no art. 54 do referido ato normativo ensejam a criação
do ‘Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR’, que será
organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, cujo estatuto será
elaborado pelo Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB e submetido à aprovação da
Corregedoria Nacional do CNJ. 

Sob essa perspectiva, denota-se que a criação de uma coordenação nacional
possibilitará a uniformização e a integração das Serventias de Registro de Imóveis do Brasil,
modernizando os procedimentos por meio de uma plataforma nacional de serviços afetos ao
Registro Imobiliário. 

No tocante à proposta do estatuto da ‘ONR’ apresentado pelo ‘IRIB’, verifica-se
que as disposições assinaladas não conflitam e nem prejudicam a fiscalização exercida pelo
Poder Judiciário, nem tampouco interferem no exercício e na gestão da atividade registral,
porquanto sugerem uma organização sistêmica dos serviços eletrônicos que não enseja
substituição ou concorrência com as serventias extrajudiciais de imóveis. 

Outrossim, da leitura da proposta apresentada pelo Instituto de Registro de
Imóveis do Brasil, vê-se que o ‘Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis
Eletrônicos – ONR’ exercerá um papel coadjuvante para a efetiva modernização dos serviços
registrais, contribuindo para a cooperação entre os ofícios imobiliários e para o aprimoramento
das comunicações/solicitações oriundas dos órgãos públicos e dos usuários das serventias
extrajudiciais. 

 Ademais, em relação às atribuições e forma de organização proposta no
referido estatuto, vê-se que atendem a finalidade e os objetivos que desencadearam a proposta
legislativa em comento (art. 54 da MP nº 759/2016), eis que priorizam a concretização de um
sistema de registro de imóveis em meios eletrônicos que atenderá todo o território nacional. 

São essas as informações que reputo pertinentes para o atendimento da
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demanda, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 
Atenciosamente,  

 
 

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça 

 

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima
CORDEIRO, Corregedor(a), em 09/03/2017, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o
código verificador 0183462 e o código CRC 570357E0.
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FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2017/06612

REQUERENTE: BEL. MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA

INTERESSADO: SERGIO JACOMINO E OUTROS

ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos

PRONUNCIAMENTO

Trata-se de Pedido de Providências (0000665-50.2017.2.00.0000) formulado pelo
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil.

O Requerente apresente minuta do Estatuto do Operador Nacional do
Registro de Imóveis Eletrônicos - ONR e, segundo a proposta, o IRIB
gerenciará o SREI - Sistema de registro de imóveis eletrônicos no País.

O pleito proposto pelo IRIB para gerenciamento do SREI, não interessa ao
TJBA, pois o Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-07/2016, já autorizou a adesão do
Estado da Bahia à Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de
Minas Gerais, criada e mantida pelo Colégio Registral Imobiliário de Minas
Gerais - CORI-MG para operacionalização do SREI - Sistema de registro de
imóveis eletrônicos no País.

 

CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando que as Corregedorias do TJBA já regularam a
matéria e optaram pela proposta do Colégio Registral Imobiliário de Minas
Gerais - CORI-MG para operacionalização do SREI - Sistema de registro de
imóveis eletrônicos no País, OPINO que se encaminhe ao Dr. Márcio
Evangelista Ferreira da Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça,
cópia do Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-07/2016, DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO nº 1.686, disponibilizado terça-feira, 14 de junho de 2016.

Salvador-BA, 23 de fevereiro de 2017.

JONNY MAIKEL DOS SANTOS

JUIZ AUXILIAR

 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

___________________________________________________________________
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Termo de devolução

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2017, recebi, nesta Secretaria, os autos
acima mencionados.

Dou fé.

SERP

Termo de conclusão

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2017, faço conclusão destes autos ao Exmo.
Corregedor Geral da Justiça, Des. Osvaldo de Almeida Bomfim. E para constar

lavrei este termo.

 

DECISÃO/OFÍCIO

Acolho, por seus próprios fundamentos, o pronunciamento acima, do Juiz Auxiliar
da CGJ, Jonny Maikel dos Santos, para que seja encaminhado ao Dr. Márcio
Evangelista Ferreira da Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de
Justiça, cópia do Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-07/2016, DIÁRIO DA
JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 1.686, e disponibilizado terça-feira, 14 de junho
de 2016, considerando que as Corregedorias do TJBA já regularam a
matéria e optaram pela proposta do Colégio Registral Imobiliário de Minas
Gerais - CORI-MG para operacionalização do SREI - Sistema de registro de
imóveis eletrônicos no País.

Ciência ao Ministro João Otávio de Noronha, Corregedor Nacional de Justiça.

Publique-se. Cumpra-se. Serve cópia da presente como ofício.

 

          Em 08/03/2017

OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
PLANTÃO JUDICIÁRIO DE SEGUNDO GRAU 
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0011404-77.2016.8.05.0000 
AGRAVANTES: CLEIDE MACIEL SANTOS, LUCIANO BARRETO LIMA e MARCELO SILVA DA CUNHA 
ADVOGADO: LOURENÇO THIAGO DIAS FERREIRA- OAB 32866 BA 
AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX- BA 
JUIZ SUBS DE SEGUNDO GRAU PLANTONISTA: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS 

DECISÃO 

Cad 1 / Página 209 

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por CLEIDE MACIEL SANTOS, LUCIANO BARRETO LIMA e MARCELO 
SILVA DA CUNHA, contra decisão do Juízo Plantonista da 4ª Região Judiciária de Santo Antonio de Jesus, que nos autos do 
Mandado de Segurança nº, denegou o pedido de tutela de urgência, mantendo a realização do Processo Seletivo para 
Provimento Temporário de Cargos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Félix/BA, na data de hoje. 
Da análise dos autos, verifica-se que os Agravantes deixaram de instruir o presente feito com as cópias da petição inicial do 
mandamus, peça obrigatória, conforme determina o artigo 1.017, 1, do CPC. 
Por tais, razões, intimem-se os Agravantes, por seu advogado, para emendarem a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
pena de inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.017, §3° c/c artigo 932, parágrafo único, do mesmo Diploma 
Legal. 
Devem, também, no mesmo prazo acima, comprovarem o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção (art. 
1.007 do CPC). 
Ademais, dispõe a Resolução nº 18/2009, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que o Plantão Judiciário de 2° 
Grau destina-se, exclusivamente, à prestação de tutela jurisdicional de urgência, delimitando, inclusive, as matérias que 
poderão ser apreciadas pelo Julgador. 
No caso sub judice, não se verifica a urgência que mereça atendimento extraordinário, fora do horário de expediente normal 
deste Tribunal, principalmente porque o certame já foi realizado durante o dia de hoje e o presente Agravo distribuído ao 
Plantão de Segundo Grau, nesta noite, portanto, após a realização das provas. 
Outrossim, ressalte-se, que os Editais publicados pelo Agravado, e que desejam os Agravantes impugnar, datam de 20/05/ 
2016 e 30/05/2016, ou seja, há mais de 1 O (dez) dias. 
Portanto, uma vez que inexiste risco do perecimento do direito e ausentes quaisquer fatos que abranjam as situações 
previstas no artigo 1 ° da Resolução nº 18/2009, a prestação jurisdicional suplicada não é passível de apreciação por este 
Plantão Judiciário, razão porque, determino a remessa dos autos à distribuição no primeiro dia útil que se seguir, devendo 
as diligências acima determinadas serem direcionadas ao Relator sorteado, após a regular distribuição do feito pelo 
SECOMGE. 
Ao SECOMGE para as diligências de praxe. 
Publique-se. Intime-se. 

Salvador, 12 de junho de 2016. 

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS 
Juiz Substituto de Segundo Grau - Plantonista 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
GABINETE 

PROVIMENTO CONJUNTO N.º CGJ/CCI - 07/2016 
Cria a Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado da Bahia - CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTI
LHADO e acrescenta o Capítulo XVI "DA CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO" no Título VII do Código de 
Normas e Procedimentos Notariais e de Registro do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

O DESEMBARGADOR OSVALDO DEALMEIDABOMFIM, CORREGEDOR-GERAL DAJUSTIÇAEADESEMBARGADORACYNTHIA 
MARIA PINA RESENDE, CORREGEDORA DAS COMARCAS DO INTERIOR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos arts. 88 e 90, 11, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça; 

CONSIDERANDO o disposto no§ 1° do art. 236 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, 
que estabelece a fiscalização dos atos notariais e de registro pelo Poder Judiciário, bem como o previsto no inciso XIV do art. 
30, combinado com o art. 38 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que preveem que os notários e registradores estão 
obrigados a cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente; 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral de Justiça e à Corregedoria das Comarcas do Interior do Estado da 
Bahia zelar para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, com qualidade satisfatória e de modo 
eficiente, bem como estabelecer medidas para o aprimoramento e a modernização de sua prestação, a fim de proporcionar 
maior segurança no atendimento aos usuários; 
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CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder 
Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, para eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço 
público; 

CONSIDERANDO que a interligação entre as serventias de registro de imóveis, por meio de uma central de serviços 
eletrônicos compartilhados, atende ao interesse público, representando inegável conquista de racionalidade, de 
economicidade e de desburocratização; 

CONSIDERANDO a necessidade de instituição do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, para efetivação do 
cumprimento do disposto nos arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, ou a adesão a uma Central de Serviço 
Eletrônico compartilhado, nos termos do Provimento 47/2015 do CNJ - Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 3° §3; 

CONSIDERANDO as diretrizes gerais estabelecidas para o SREI pela Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, pelo Provi
mento nº 47, de 19 de junho de 2015, bem como o resultado dos estudos realizados para a especificação do modelo para 
o respectivo sistema digital, divulgado pela CNJ consoante Recomendação nº 14, de 2 de julho de 2014; 

CONSIDERANDO a necessidade da centralização em plataforma única de informações a respeito da titularidade de domínio 
e de outros direitos sobre imóveis, viabilizando sua rápida e segura localização, bem como a inscrição de atos judiciais 
constritivos; 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento eletrônico direto e universal aos usuários dos serviços de registro de 
imóveis, especialmente o mercado de crédito imobiliário, sem intermediação de terceiros; 

CONSIDERANDO que a disponibilização dos serviços em meio eletrônico e de forma integrada é decorrência natural do 
processo de informatização das atividades e dos documentos dos serviços extrajudiciais; 

CONSIDERANDO que foram efetivados testes com a Central de Registro Eletrônico do Estado de Minas Gerais CRI-MG e 
que a mesma atende aos requisitos da lei 11.977/2009 e provimento 47/2015 do CNJ Conselho Nacional de Justiça; 

RESOLVEM: 

Art. 1 ° - Fica autorizada a adesão do Estado da Bahia à Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de Minas Gerais 
- CRI-MG, criada e mantida pelo Colégio Registrai Imobiliário de Minas Gerais CORI-MG para operacionalização do Sistema 
de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, regulamentado pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 47, de 19 
de junho de 2015, no Estado da Bahia. 

Art. 2° - O Título VII, Código de Normas e Procedimentos de Serviços Notariais e de Registro do Tribunal de Justiça deste 
Estado, fica acrescido do Capítulo XVII, nos seguintes termos: 

"CAPITULO XVII 
DA CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO 
SEÇÃOI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1429 - O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, regulamentado por meio do Provimento da Corregedoria 
Nacional de Justiça nº 47, de 19 de junho de 2015, no Estado da Bahia, será operacionalizado com a utilização da Central 
Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de Minas Gerais - CRI-MG, criada em plataforma única e integrada obrigatoria
mente por todos os Oficiais de Registro de Imóveis do Estado da Bahia, para o armazenamento, a concentração e a 
disponibilização de informações, bem como para efetivação das comunicações obrigatórias sobre os atos praticados nos 
serviços de registro de imóveis, além da prestação dos respectivos serviços por meio eletrônico e de forma integrada. 

§ 1° - As informações fornecidas pelos Oficiais de Registro de Imóveis do Estado da Bahia - CENTRAL DE SERVIÇO 
ELETRÔNICO COMPARTILHADO, destinadas às consultas por usuários públicos e privados, para identificação de registros 
de bens e direitos; bem como, da serventia onde foram praticados; - serão reunidas em módulo denominado BANCO DE 
DADOS SIMPLIFICADO- BDS. 

§2° Para cada ato, será informado ao BDS: 
1 - Código Nacional da Serventia - CNS, CNPJ, comarca, município e número ordinal do ofício de registro de imóveis onde 
tenha sido lavrado; 
li - número da matrícula ou registro auxiliar; 
Ili - nome e CPF ou CNPJ da(s) pessoa(s) relacionada(s) na matrícula ou no registro auxiliar; 
IV - link para visualização de imagem digitalizada da matrícula ou registro. 
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§3° Os dados referidos no parágrafo anterior serão remetidos ao BDS nos seguintes prazos, observado neste Provimento: 
1 - até o primeiro dia útil subsequente à prática do ato, para aqueles lavrados a partir de 01 de janeiro de 2017; 
li - até o dia 30 de junho de 2017, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares lavrados desde 1º de janeiro de 
2015; 
Ili - até o dia 31 de dezembro de 2017, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares lavrados desde 1 ° de janeiro 
de 2010; 
IV - até o dia 30 de junho de 2018, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares lavrados desde 1 ° de janeiro de 
2005; 
V - até o dia 31 de dezembro de 2018, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares lavrados desde 1° de janeiro 
de 2000; 
VI - até o dia 30 de junho de 2019, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares lavrados desde 1° de janeiro de 
1995; 
VII - até o dia 31 de dezembro de 2019, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares lavrados desde 1° de janeiro 
de 1990; 
VIII - até o dia 30 de junho de 2020, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares lavrados desde 1° de janeiro de 
1985; 
IX - até o dia 31 de dezembro de 2020, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares lavrados desde 1° de janeiro 
de 1980; 
X - até o dia 30 de junho de 2021, para todas as matrículas abertas e registros auxiliares lavrados desde 1° de janeiro de 
1976. 

§ 4° Os oficiais de registro de imóveis poderão remeter ao BDS informações relativas ao acervo completo de suas serventias, 
a fim de possibilitar a localização de atos praticados anteriormente a 1976, bem como poderão antecipar o cumprimento dos 
prazos previstos neste artigo. 

§5° Os oficiais de registro de imóveis manterão o BDS permanentemente atualizado, comunicando qualquer alteração nos 
registros informados, observados o mesmo prazo e forma previstos neste artigo. 

§6° Ao enviar as informações relativas ao BDS, os oficiais de registro de imóveis deverão emitir e arquivar em cartório, em 
meio físico ou eletrônico, os respectivos recibos de transmissão de dados, os quais deverão ser apresentados à CGJ e à 
Direção do Foro sempre que solicitados. 

§7° A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO e o SREI são regulamentados pelas normas contidas neste 
Título, com observância das diretrizes gerais estabelecidas pela legislação federal e pelo Conselho Nacional de Justiça -
CNJ, destinando-se: 
1 - ao intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a 
Administração Pública e o público em geral; 
li - à recepção e ao envio de títulos em formato eletrônico; 
Ili - à expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico; 
IV - à formação, nos cartórios competentes, de repositórios registrais eletrônicos para o acolhimento de dados e o 
armazenamento de documentos eletrônicos; 
V - à facilitação do acesso aos ofícios de registro de imóveis, via CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO, 
inclusive para fins de fiscalização pelo Poder Judiciário; 

§8° - Aos oficiais de registro de imóveis e seus prepostos, é vedado: 
1- recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais ou de entrega; 
li- postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites que não sejam os das respectivas centrais 
de serviços eletrônicos compartilhados; 
Ili- prestar os serviços eletrônicos referidos neste Título, diretamente ou por terceiros, em concorrência com as centrais de 
serviços eletrônicos compartilhados, ou fora delas. 

§9° A Central de Serviço Eletrônico Compartilhado funcionará por meio de aplicativo desenvolvido e operado pela Central 
Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de Minas Gerais, sob o domínio do Colégio Registrai Imobiliário do Estado de 
Minas Gerais - CORI/MG, disponível na internet, em endereço eletrônico seguro, desenvolvido, cedido, mantido, operado e 
publicado gratuitamente. Será operacionalizado por meio de Termo de Cooperação Técnica, pelo CORI/BA e pelo CORI/MG. 

§1 O A Central de Serviço Eletrônico Compartilhada deverá observar os padrões e requisitos de documentos, de conexão e de 
funcionamento da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade 
de Governo Eletrônico - e-Ping, bem como o resultado dos estudos para a especificação do modelo de sistema digital para 
implantação do SREI, divulgado pela Recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça nº 14, de 2 de julho de 2014, além 
das Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes expedidas pelo Conselho Nacional de 
Arquivos - Conarq. 
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§11 A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO será hospedada em ambiente eletrônico seguro, capaz de 
integrar todos os oficiais de registro de imóveis do Estado da Bahia e de se conectar com outras centrais eletrônicas de 
registro de imóveis existentes no país. 

§12 O Centro de Processamento de Dados - CPD, Data Center, onde serão armazenados os dados da CENTRAL DE 
SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO, atenderá aos requisitos de segurança eletrônica estabelecidos na legislação 
federal, com observãncia do disposto no § 4° deste artigo, e seu endereço deve ser comunicado e permanentemente 
atualizado junto a Corregedoria-Geral de Justiça e a Corregedoria das Comarcas do Interior. 

§13 A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO será interligada por convênio com a Central de 
Indisponibilidade de Bens-CNIB e com os demais sistemas símilares de centrais de serviços eletrônicos compartilhados 
criados no país. 

§14 Em todas as operações da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO serão obrigatoriamente respeita
dos os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e, se houver, dos 
registros. 

§15 O endereço eletrônico da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO na internet será disponibilizado 
também em link próprio no portal eletrônico das Corregedorías do T JBA. 

§ 16 O acesso à CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO e a utilização de todas as funcionalidades nela 
contidas serão realizados pelos Oficiais de Registro de Imóveis, exclusivamente com uso de certificação digital que atenda 
aos requísitos da ICP-Brasil e da arquítetura e-Ping. 

§ 17 A consulta pública à CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO poderá ser realizada com uso de 
certificação digital ou por meio de sistema que possibilite a identificação do usuário por login e senha, que serão fornecidos 
mediante cadastramento prévio, com indicação, inclusive, de número de documento de identidade oficial ou CPF. 

§ 18 A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO manterá registro de log de todos os acessos ao sistema. 
Ar!. 1430 -A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO deverá compreender os seguintes módulos: 
1 - Protocolo Eletrônico de Títulos; 
li - Certídão Eletrônica; 
Ili - Banco de Dados Simplificado; 
IV - Pesquisa Eletrônica de Bens e Direitos; 
V - Ofício Eletrônico; 
VI - Mandado Judicial Eletrônico; 
VII - Matrícula Online; 
VIII - Repositório Confiável de Documento Eletrônico; 
IX - Acompanhamento Registrai Online; 
X - Monitor Registrai; 
XI - Cadastro de Regularização Fundiária; 
XII - Cadastro de Aquisição e arrendamento de Imóvel Rural por Estrangeiro; 
XIII - Informações Estatísticas; 
XIV - Correição Online; 

§ único - As especificações técnicas relativas à operacionalização dos módulos da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO, inclusive aquelas referentes ao parâmetro de conexão WebService, ao detalhamento dos dados dos 
atos praticados, ao banco de dados e ao formato de arquivos eletrônicos, bem como os requisitos constantes dos módulos 
serão definidas por meio de Manual Técnico Operacional a ser elaborado pela entidade representativa dos Oficiais de 
Registro de Imóveis responsável pela operação e manutenção do sistema, com observãncia das normas previstas neste 
Código de Normas, e mantído permanentemente atualizado perante as Corregedorias-Gerais de Justiça. 

Ar!. 1431 -A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO será constituída por Sistema de Banco de Dados 
Eletrônico que será alimentado pelos Oficiais de Registro de Imóveis com as informações dos indicadores pessoais 
relativos aos atos de sua competência. 

§ 1 ° -A inclusão, alteração e exclusão de registros da Central serão feitos exclusivamente pelo próprio Oficial de Registro de 
Imóveis ou seus prepostos, obrigatoriamente identíficados, em todos os acessos, por meio de certificado digital emitído 
conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

§ 2° -A partir da entrada em operação da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO, os Oficiais de Registro 
deverão realizar o lançamento das informações na medida em que forem praticados os atos, de forma diária, de acordo com 
os prazos instituídos neste ato normativo. 
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§ 3° - Toda e qualquer solicitação feita por meio da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO será enviada 
ao ofício de registro de imóveis competente, único responsável pelo respectivo processamento e atendimento. 

§ 4° - Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de registro de imóveis, ou por eles expedidos, serão assinados 
com uso de certificado digital, segundo os requisitos da ICP-Brasil, com observância da arquitetura e-Ping, conforme 
especificações contidas no Manual Técnico Operacional a que se refere o§ único do art. 1430 deste Código. 

§ 5° - Os documentos que não forem originalmente eletrônicos serão microfilmados ou digitalizados por meio de processo 
de captura de imagem, observando-se o disposto na legislação em vigor e as especificações contidas no Manual Técnico 
Operacional a que se refere o § único do art. 1430 deste Código. 

§ 6° - Todos os documentos recebidos, gerados ou convertidos em meio eletrônico serão arquivados pela serventia de forma 
segura e eficiente que garanta sua preservação e integridade, inclusive com indexação que facilite a localização e conferên
cia, dispensando-se a guarda dos originais em papel, salvo quando houver exigência legal ou normativa em sentido 
contrário. 

§ 7° - Os oficiais de registro de imóveis escriturarão e manterão, em segurança e sob seu exclusivo controle, os indicadores, 
documentos e dados eletrônicos, bem como os livros físicos, segundo a Lei nº 6.015, de 1973, respondendo, indefinida e 
permanentemente, por sua guarda e conservação. 

Art. 1432 - O sistema deverá gerar relatório das cargas efetuadas pelos Oficiais do Registro de Imóveis para o fim de 
acompanhamento e fiscalização pela Corregedoria Geral da Justiça e pela Corregedoria das Comarcas do Interior (correição 
online), quando solicitado. 

Art. 1433 - Os órgãos do Poder Judiciário Estadual, a Corregedoria-Geral da Justiça e a Corregedoria das Comarcas do 
Interior terão acesso livre, integral e gratuito às informações cadastradas. 

Art. 1434 - A CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO poderá ser consultada por entes públicos, gratuita
mente, mediante convênio, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas, sujeitas ao pagamento respectivo nos termos da 
Tabela de Emolumentos e Custas vigente no Estado, ressalvadas as hipóteses de isenção ou imunidade previstas na 
legislação. 

Art. 1435 - A Entidade de Classe representativa dos Oficiais de Registro de Imóveis mantenedora do Sistema poderá cobrar 
uma remuneração, a título de prestação de serviço, a ser paga pelo usuário requerente em decorrência da administração do 
sistema pelos serviços solicitados através da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO, valor este que será 
pago pelo solicitante. 

§ 1° O requisitante poderá solicitar a qualquer Oficial de Registro de Imóveis do Estado da Bahia, a materialização de 
certidão eletrônica expedida por outra serventia, que será disponibilizada em formato eletrônico à serventia solicitante e 
materializada por meio de certidão ao usuário em papel, observadas as custas e os emolumentos devidos a ambos 
serviços de registro. 

§ 2° A certidão lavrada (materializada) nos termos do parágrafo anterior terá a mesma validade e será revestida da mesma 
fé pública que a certidão eletrônica. 

§ 3° A materialização da certidão nos termos do parágrafo quarto deste artigo será cobrada pelos Oficiais Registradores de 
Imóveis do Estado da Bahia de acordo com a Tabela de Custas e Emolumentos do Estado. 

§ 4° Os valores dos emolumentos correspondentes à pesquisa eletrônica e à visualização eletrônica da matricula 
corresponderão aos valores de uma certidão negativa, acrescido das taxas da central. 

Art. 1436 - Os Magistrados e Chefes de Cartórios Judiciais deverão, por meio da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO, além de pesquisar a existência de imóveis e registros, remeter as ordens "de penhora ao Ofício de 
Registro de Imóveis correspondente, que, por sua vez, adotará as providências necessárias para promover o ato de registro 
respectivo. 

§ 1° Os Juízes deverão observar, antes de enviar os mandados para registro, se o mesmo cumpre os requisitos legais de 
qualificação do título, notadamente se o imóvel a ser penhorado encontra-se registrado em nome do executado. 

§ 2° Na hipótese de utilização da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO COMPARTILHADO pelas unidades jurisdicionais da 
Justiça Estadual, não será necessário o envio de mandados de penhora em meio físico. 
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Art. 1437 - A partir da data de início de funcionamento do sistema, os Oficiais de Registro de Imóveis verificarão, obrigatori
amente, na abertura e no encerramento do expediente, se existe comunicação de penhora, para registro, ou pedido de 
pesquisa e certidão, respondendo com a maior celeridade possível. 

Art. 1438 - Realizar-se-á regular protocolo, observando-se a ordem de prioridade, para os efeitos legais. 

Art. 1439 - O registro ou o cancelamento da penhora e da indisponibilidade de bens somente se realizará após a devida 
qualificação do registro e dependerá de depósito prévio, mediante depósito bancário identificado, ressalvadas as hipóteses 
de determinação judicial de dispensa do depósito e de beneficiário de assistência judiciária gratuita, as quais deverão ser 
indicadas, em espaços próprios, no formulário eletrônico de solicitação. 

Art. 1440 - Fica autorizado, no âmbito específico da sistemática ora regulamentada, o cancelamento da prenotação caso não 
seja realizado, em sua vigência, o depósito bancário devido. 

Art. 1441 - Após a recepção da comunicação emitida pelo juízo competente, e confirmado o pagamento o registrador de 
imóveis deverá seguir o procedimento e os prazos para o devido registro ou averbação. 

Art. 1442- Sem prejuízo desse acompanhamento direto, o registrador, em caso de qualificação negativa, com recusa do 
registro, comunicará o fato, mediante resposta no campo próprio, ao Juízo de origem, inserindo no sistema, para download, 
cópia da nota de devolução expedida. 

Art. 1443 - Se o registro da penhora for concretizado, o sistema contemplará comunicação neste sentido, pelo registrador. 

Art. 1444 - A permanente disponibilidade da ferramenta, assim como o controle, a gestão e o acompanhamento da regula
ridade da sua utilização são de responsabilidade dos Oficiais de Registro de Imóveis, representados por entidade de 
classe, mantenedores do sistema informatizado. 

Art. 1.445 - Eventuais dúvidas relacionadas ao funcionamento e à operação da CENTRAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO 
COMPARTILHADO não dirimidas por este provimento deverão ser solucionadas através do manual operacional e sucessi
vamente pelas entidades de classe mantenedoras da ferramenta. 

Art.3° Os serviços eletrônicos compartilhados de que trata este provimento deverão estar implantados e disponíveis a serem 
prestados dentro do prazo máximo de 60 (sessenta dias) . 

Art. 4° - O Capítulo "Das Disposições Finais e Transitórias" do Título VII do Código de Normas e Procedimentos Notariais e 
de Registro passará a figurar como Capítulo XVIII e seus respectivos artigos serão renumerados, mantida a redação atual, 
para Art. 1446 a 1448. 

Art. 5° - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 

Secretaria da Corregedoria, 13 de junho de 2016. 

DES. OSVALDO DEALMEIDABOMFIM 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE 
CORREGEDORA DAS COMARCAS DO INTERIOR 

PORTARIANº. CGJ-404/2016-GSEC 

O DESEMBARGADOR OSVALDO DE ALMEIDABOMFIM, CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇADO ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Autorizar THAIS FERRAZ PINHEIRO, portadora do RG nº 14.195.115-05 e do CPF nº 066.642.195-14, a prestar serviço 
voluntário pelo período de 01 (um) ano no 1° Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, nos termos da lei 
Federal nº9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e da instrução Normativa nº06/2013-CGJ, de 03 de setembro de 2013. 

Secretaria da Corregedoria, 07 de junho de 2016. 

DES. OSVALDO DEALMEIDABOMFIM 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 



 

Senhor Ministro Corregedor,
 
Ao cumprimentar Vossa Excelência, de ordem do Desembargador Corregedor Paulo Barros da
Silva Lima, encaminho as informações prestadas no Pedido de Providências  nº 0000665-
50.2017.2.00.0000.
Respeitosamente,
Priscilla Soares
Chefe de Gabinete
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas.
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CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL 

Av. Assis Chateaubriand, nº 2.834 - Prado 
Maceió/ AL. CEP: 57.010-070 

Fone: (0**82) 4009-7157 / cartorioextra@tjal.j us.br 

Of. nº 159/2017/GCGJ. Maceió - AI. , 07 de março de 2017. 

Ao 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
DR. MÁRCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 
.JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. 
CORREGEDO RIA NACIONAL DE JUSTIÇA. 
BRASlLIA-DF. 

Assunto: - Pedido de Providências - 0000665-50.2017.2.00.0000 

Senhor Juiz, 

A Corregedoria Nacional de Justi ça solicitou à Corregedoria
Geral da Justiça deste Estado, cm face do pedido de providências for mul ado pelo lRIB -
Instituto de Registro Imobili ário do Brasil -, pronunciamento sobre a minuta do Estatuto do 
Operador Nacional de Registro de Imóveis Eletrônico. 

Sabe-se que a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, 
determinou a instituição do sistema de regi stro e letrônico - SREI - pelos serviços de 
registros públicos tratados na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei de Registros 
Públicos, nos seguintes termos: 

"Art. 37. Os serviços de registros públicos de que trata a 
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, observados os 
prazos e condições previstas cm regulamento, instituirão 
sistema de registro eletrônico." 

Na esteira dessa vertente, editou-se a Medida Provisória nº 
759, de 22 de dezembro de 2016, determinando a implementação e a operação do SREI -
Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - pelo ONR - Operador Nacional de Registros de 
Imóveis Eletrônicos, em seu art, 54, verbis: 

"Art. 54. O procedimento administrativo e os atos de 
registro decorrentes da Reurb serão feitos 
preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 
37 a 41 da Lei nº 11.977, de 2009. 

§ 1° O Sistema de Registro de [móveis E letrônico - SR ET 
será implementado e operado, em âmbito nacional, pelo 
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Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 
Eletrônico - ONR. 

§ 2° O ONR será organizado como pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos. 

§ 3º Fica o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil -
IRIB autorizado a constituir o ONR e elaborar o seu 
estatuto, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data 
de publicação desta Medida Provisória, e submeter à 
aprovação por meio de ato da Corregedoria Nacional do 
Conselho Nacional de Justiça. 

§ 4° Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do 
Conselho Nacional de Justiça exercer a função de agente 
regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu 
estatuto." 

Por consequência, objetivando dar cumprimento ao disposto 
na referida medida provisória, elaboro u-se o Estatuto do Operador Nacional de Registro de 
Imóveis Eletrônico - ONR - que causou questionamentos acerca de possível afronta ao art. 
236, da Constituição Federal. 

Pois bem. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 236, 
estabelece a natureza privada da prestação dos serviços notari ais e de registro , nos seguintes 
termos : 

"Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos 
em caráter privado, por delegação do Poder Público." 

Contudo, não obstante o exercício em caráter privado, 
irremediável a co nvicção de que notários e registradores desempenham função 
eminentemente pública, por delegação, que tem por escopo o atendimento de interesse de toda 
a sociedade. 

Ao conceitua r se rviço público, bem leciona José dos Santos 
Carvalho Filho: 

" ( ... ) Toda atividade prestada pelo Estado ou por seus 
delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de 
necess idades essenciais e secundárias da coletividade ( ... )." (=Manual de Direito 
Administrativo - Editora Atlas S.A. - 25. ed. - São Paulo: 2012). 

Assim, ev idente o fato de que os delegatários das serventias 
ex trajudiciais desenvolvem suas atividades sob prismas distintos: - no que diz respeito à 
atividade-fim, que corresponde à devida prestação dos serviços notariais e registrais a toda a 
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popu lação, e no que pertine à atividade-meio, para a qu al a Constituição Federal de 1988 
previu o caráter pr ivado. 

A respeito do terna, bem leciona Carlos Ayres Brito: 

" ( ... ) atividade-meio cuida-se de administração que 
opera tão só internamente. Não é feita para a regência cios interesses da massa dos 
administrados ou do público em geral ( ... )." (=Comentários à Constituição do Brasil -
1. cd. - São Paulo: Saraiva/Almedina - 2013 - pág. 821). 

Acrescentam, ainda, os doutrinadores Marcelo Alexandrino e 
Vicente Paulo: 

"( ... ) A doutrina costuma chamar "serviços públicos 
administrativos" as atividades internas da administração pública, as suas atividades
meio. São todas aquelas atividades que, embora não representem uma prestação 
diretamente fruível pela população, beneficiam indiretamente a coletividade, porque são 
necessanas ao adequado funcionamento dos órgãos públicos e entidades 
administrativas. São, ademais, atividades preparatórias que visam a assegurar a efetiva 
e eficiente prestação dos serviços diretamente fruíveis pela população.(=Direito 
Administrativo Descomplicado - 18. ed. - Rio de Janeiro: Forense - São Paulo: Método 
- 2010 - pág.636). 

Portanto, a meu ver, a regulação e o acompa nhamento do ONR 
- Operador Nacional de Registro - pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 
Nacional de Justiça, co nsoante previsto no art. 4º, do Estatuto do Operador Nacion al ele 
Registro, em nada afro nta o exercício privado da atividade notaria l e registra i, prev isto no 
art. 236, da Constituição Federal. 

Com efeito, pretende-se, assim , atender o interesse público, 
consubstanciado na atividade-fim exercida pelas serve ntias ex trajudiciais. Quanto aos demais 
dispositivos, não há , de igual fo rma, qualqu er inconsti tucionalidade, razão pela qual inexiste 
qualquer impugnação ao pedido inicial. 

Feitas essas considerações, convi cto de Ler atendido ao 
solicitado, determino a remessa do presente pronunciamento, apresentando à VOSSA 
EXCELÊNCIA os protestos de co nsideração 01-is · a reç . '"l 

Maceió , MéÍc març 7 
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Senhor(a) Ministro(a),
Por ordem de Sua Excelência, o Senhor Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ, Corregedor-
Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, encaminho em anexo Parecer,
Decisão Homologatória extraídos dos autos do Pedido de Providências - PJE/CGJ nº 0000092-
95.2017.8.15.1001.
 
 
João Pessoa, 08 de março de 2017.
 
 
João Leite Júnior,
Gerente de Fiscalização Judicial.
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Número: 0000092-95.2017.8.15.1001

Classe: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Órgão julgador: Corregedoria Geral de Justiça
Última distribuição : 09/02/2017
Assuntos: Registro de Imóveis
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Corregedoria
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Consulta Processual

Partes

Tipo Nome

REQUERENTE Conselho Nacional de Justiça

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

60065 01/03/2017 17:28 Parecer Parecer

60325 08/03/2017 08:31 Decisão Decisão
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBATRIBUNAL DE JUSTIÇACORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇAGABINETE JUIZ CORREGEDOR – GRUPO II
Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000092-95.2017.8.15.1001
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
  
Requerido: Não definido
  

 PARECER
 

 

  Trata-se pedido de providências encaminhado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ,

referente à decisão extraída do processo nº 0000665-50.2017.2.00.0000, oriunda do Conselho Nacional de

Justiça, diante de requerimento formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB,

solicitando-se deste órgão censor, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestação acerca do objeto daquela

demanda - minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de imóveis Eletrônico - ONR para os

fins do art. 54 e seguintes da Medida Provisória n. 759/2016 - notadamente diante da previsão de que as

Corregedorias serão diretamente interessadas no desenvolvimento e aplicação do sistema.

A Gerência de Fiscalização Extrajudicial prestou informações (Id 58367).É o relatório.Passo a opinar.
Com efeito, este pedido de providências, encaminhado pelo Conselho Nacional de Justiça, visa

obter informações desta Corregedoria sobre a minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de

imóveis Eletrônico - ONR, para os fins do art. 54 e seguintes da Medida Provisória n. 759/2016.

Conforme destacado pela Gerência de Fiscalização Extrajudicial (Id 58367), inicialmente convém

ressaltar que tramita perante o Congresso Nacional a Medida Provisória n.º 759, de 22 de dezembro de

2016, que, dentre outros assuntos, dispõe sobre o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI e o

Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR, dedicando o capítulo VII ao

SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO e enunciando o artigo 54, o seguinte:
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Art. 54. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão

feitos preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977,

de 2009.

§ 1º O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI será implementado e operado, em

âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico -

ONR.

§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

§ 3º Fica o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB autorizado a constituir o ONR

e elaborar o seu estatuto, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação

desta Medida Provisória, e submeter à aprovação por meio de ato da Corregedoria Nacional

do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer a

função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto.

§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal

integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR.

§ 6º , Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário ao

Poder Executivo federal, ao Ministério Público e aos entes públicos previstos nos

regimentos de custas e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos

encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos.

No mesmo norte, o art. 4º do estatuto proposto que dispõe:

Art. 4º. O ONR tem por finalidade implementar e operar, em âmbito nacional, o Sistema de

Registro de Imóveis eletrônico - SREI, na forma dos artigos 37 a 41, da Lei nº 11.977, de 7

de julho 2009, sob acompanhamento e regulação da Corregedoria Nacional de Justiça do

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme previsto no § 4º, do art. 54, da MPV nº 759,

de 2016.

§ 1º. Todas as unidades de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o

SREI e estão vinculadas ao ONR, na forma do § 5º, do art. 54, da MPV nº 759, de 2016.

§ 2º. No SREI estão compreendidos a universalização das atividades de registro público e a

adoção de governança corporativa para o Sistema Nacional de Registro de Imóveis (SNRI)

Outrossim, importante igualmente destacar o art. 5º do referido estatuto proposto:

Art. 5º. São atribuições do ONR: (…)

§ 4 º. Para a realização de suas atribuições, o ONR deverá:
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I – promover a interligação de todas as unidades do serviço de registro de imóveis do País e

prover um barramento nacional de integração e interoperabilidade de suas bases de dados,

para operação do SREI;

(...)

§ 5º. A interligação de que trata o inciso I do § 4º e a execução dos serviços poderão ser

feitos diretamente da unidade de registro de imóveis com a infraestrutura da ONR, ou por

intermédio das centrais estaduais de serviços eletrônicos compartilhados, autorizadas por

ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça da respectiva unidade da federação,

mediante convênio.

Verifica-se que o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB foi autorizado a constituir o

ONR, cabendo à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer a função de

agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto, de forma que as unidades do serviço

de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR,

cabendo ao ONR interligar todas as unidades do serviço de registro de imóveis do país.

Assim, pelo que extrai das normas, salvo melhor juízo, competirá a esta Corregedoria ter acesso

aos serviços eletrônicos disponibilizados, sem ônus, de forma a exercer seu papel fiscalizador dos

serviços extrajudiciais, bem como de intervir, quando for caso da interligação de todas as unidades do

serviço de registro de imóveis do país não se operar diretamente da unidade de registro de imóveis com a

infraestrutura da ONR, a qual poderá se dar por intermédio das centrais estaduais de serviços eletrônicos

compartilhados, autorizadas por ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça da respectiva unidade da

federação, mediante convênio.

O ONR poderá servir igualmente para auxiliar na efetivação de penhoras judiciais de imóveis pelo

meio eletrônico, colaborando assim com o aperfeiçoamento das informações e dos gravames ordenados

pelo Judiciário.

 Portanto, sendo estas as considerações relevantes a esta Corregedoria sobre a matéria discutida,OPINO no sentido de que seja encaminhada cópia deste parecer à Corregedoria Nacional de Justiça.

Cumpridas as comunicações sugeridas, permaneçam os autos na Gerência de Fiscalização Judicial,

aguardando novas medidas/determinações que, porventura, sejam proferidas pelo CNJ no presente feito.

 

É o parecer que, salvo melhor juízo, submeto à apreciação do Exmo. Sr. Desembargador
Corregedor-Geral de Justiça.

            João Pessoa, datado e assinado eletronicamente.

José Herbert Lisboa - Juiz Corregedor
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Poder Judiciário da ParaíbaCorregedoria Geral de Justiça
Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000092-95.2017.8.15.1001
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
  
Requerido: Não definido
  

  DECISÃO
 

 

Vistos etc.

 

Compulsando os autos, não vislumbro incorreção no parecer confeccionado pelo Juiz
Corregedor Auxiliar, Dr. José Herbert Luna Lisboa, razão pela qual homologo a peça opinativa
(Id 60065), juntada em 01/03/2017, para que surtam seus regulares efeitos.

Diligências necessárias.

João Pessoa, datado e assinado eletronicamente.
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INFORMAÇÕES EM ANEXO.
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PODER JUDICIÁRIO 
TRíBUNA,L lJL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

OJRREGEDOIUA GERAL DA JUSTIÇA 

São Paulo, 2 de março de 2017. 

Ref.: Informação prestada no Pedido de Providências nº 0000665-

50.2017.2.00.0000 

Requerente: Sérgio Jacomino e outros 

Requerido: Corregedoria Nacional de Justiça 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça, 

Em atendimento à solicitação de manifestação no 

Pedido de Providências ern epígrafe, em que figuram como requerentes 

Sérgio Jacomino e outros, as informações que seguem. 

Trata-se de pedido de providências, no bojo do qual o 

ínstituto de Registro Imobiliário do Brasil apresenta, para aprovação da 

::~::ai~:::::::; d:;
1
::::: s :~e~:::i::, :i~::.do estat)perado: 



Num. 2125966 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: RONALDO ITIKAWA - 08/03/2017 12:27:25
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17030812272532400000002057372
Número do documento: 17030812272532400000002057372

PODER JUDICIÁRIO 
TR1BUN,\L DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Cül~RIF:GEDORIA GERAJL DA JUSTIÇA 

Diante da relevância da matéria, Vossa Excelência 

solicitou a manifestação das Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos 

Estados e do Distrito Federal. 

Preceitua o artigo 54 da Medida Provisória nº 

759/2016: 

Art. 54. O procedimento administrativo e os atos de 

registro decorrentes da Reurb serão feitos preferencialmente por meio 

eletrônico, na forma dos arts. 3 7 a 41 da Lei nº J 1,977,_cle 2009. 

§ 1 º Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico -

SREI será implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador 

Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. 

§ 2º ONR será organizado como pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos. 

§ 3º Fica o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil -

!RIB autorizado a constituir o ONR e elaborar o seu estatuto, no prazo de 

cento e oitenta dias, contado data de publicaçâo desta Medida Provisória, 

e submeter à aprovaçào rneio de ato da Corregedoria Nacional do 

Conselho 1Vaciona[ de Justiça. 

§ 4° Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do 

Conselho Nacional de Justiça exercer a/unção de agente regulador do ONR 

e zelar pelo cumprimento de seu estatuto. 

§ 5º unidades do serviço de registro de imóveis dos 

Estados e do Distrito Federal integram o SREI e jlcam vinculadas ao ONR. 

~ 
V 

2 
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PODER JUDICLÁRJIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREG]<~DORlIA GERAL DA JUSTIÇA 

§ 6º Os serviços eletrônicos serão di!>ponibilizados, 

sem ônus, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério 

Público e aos entes públicos previstos nos regimentos de custas e 

emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados 

de investigaçôes criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos. 

§ 7º 

Conselho Nacional de 

exercidas pelo ONR. 

da Corregedoria Nacional de Justiça do 

disporá sobre outras atribuições a serem 

Inicialmente, como bem observado na decisão que 

solicitou as informações, cabe destacar que a Medida Provisória nº 759/2016 

ainda não foi convertida em Lei. 

Ultrapassada essa questão, referido ato normativo 

autorizou o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB, pessoa jurídica 

de direito privado a constiruir o ONR, elaborar seu estatuto e gerenciar todo o 

sistema de registro de imóveis eletrônicos, deixando a cargo da Corregedoria 

Nacional de Justiça a função de agente regulador do ONR e de guardião de 

seu estatuto. 

Ainda que em um primeiro momento essa gestão 

privada possa parecer estranha, a bem da verdade, ela segue os moldes 

estabelecidos pela Constituição Federal, que, em seu artigo 236, estabelece 

que "os serviços notariais e 

delegação do Puder Público". 

registro sé'ío exercidos em caráter privado, por 

J 
J 3 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGlEDORlA GRRAl DA JUSTIÇA 

i\ssim, se os próprios serviços de registro são 

exercidos em caráter privado, não parece haver incongruência na designação 

de pessoa jurídica de direito privado, que representa os registradores de 

imóveis, para o gerenciamento do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico 

-SREI. 

Isso sem se olvidar que caberá à Corregedoria Nacional 

de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça, supervisionar a atuação do 

ONR e exigir o cumprimento de seus estatutos (artigo 54, § 4º, da Medida 

Provisória nº 759/2016 ). 

Ressalte-se, ainda, que o modelo ora proposto em 

âmbito nacional - gestão privada sob a supervisão da Corregedoria - é 

adotado pelo Estado de São Paulo desde 2012, sem que se tenha notícia de 

problemas no funcionamento do sistema. 

Dispõe o item 315 do Capítulo XX das Normas de 

Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo: 

315. O Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis 

('5REI) será prestado aos usuários externos por meio de plataforma única na 

Internet que .funcionará no Portal Eletrônico da Central de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central 

Registradores de Imóveis), desenvolvido, operado e administrado pela 

Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), composto 

dos seguintes módulos e suhrnôdulos (grifei). 

4 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORTA GERAL DA JUSTIÇA 

Finalmente, o estatuto apresentado pelo IRIB define, 

de modo claro, a finalidade, as atribuições e a estrutura organizacional do 

Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos - ONR, 

não se vislumbrando em seu texto, salvo opinião contrária de Vossa 

Excelência, ilegalidades a serem extirpadas. 

Sendo o que me cumpria informar, valho-me da 

oportunidade para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de consideração 

e apreço, colocando-me à disposição para outras informações que se façam 

necessárias. 

São Paulo,~e de 2017. 

(h l ~ 
MANOEL\TJF. Ql:EIROZ P REIRA CALÇAS 

Corre~eral da Justiça do Estado de São Paulo 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça 
MINISTRO JOÃO OTÁVlO DE NORONHA 
Conselho Nacional de Justiça 
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais 

Gerência de Orientação e Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro - GENOT 
Rua Goiás, 253, Centro, 9° Andar, Belo Horizonte-MG, CEP: 30190-030 

Tel: (31) 3237-1802 - e-mail: genot@tjmg.jus.br 

Ofício nº. 63043/GENOT/2017 

Belo Horizonte, 2 de março de 2017. 

A Sua Excelência o Senhor 
Dr. Márcio Evangelista Ferreira da Silva 
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça 
Brasília - DF 

Assunto: Informações solicitadas no PP nº 0000665-50.2017.2.00.0000 

Senhor Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 

Em atenção aos termos da decisão proferida por Vossa Excelência 
nos autos do Pedido de Providências em epígrafe, apresento-lhe algumas 
considerações acerca da minuta de estatuto do Operador Nacional do Registro de 
Imóveis Eletrônico - ONR, ofertada pelo Presidente do Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil - IRIB. 

Inicialmente, cumpre mencionar que, desde o dia 18 de março de 
2016, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, regulamentado por meio 
do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 47, de 19 de junho de 2015, 
encontra-se em pleno funcionamento neste Estado, sendo operado com utilização 
da Central Eletrônica de Registro de Imóveis de Minas Gerais - CRI-MG, criada em 
plataforma única e integrada obrigatoriamente por todos os Oficiais de Registro de 
Imóveis, para o armazenamento, a concentração e a disponibilização de 
informações, bem como para efetivação das comunicações obrigatórias sobre os 
atos praticados nos serviços de registro de imóveis, além da prestação dos 
respectivos serviços por meio eletrônico e de forma integrada. 

A CRI-MG foi criada por meio do Provimento nº 317/CGJ/2016 
(cópia anexa), o qual atribui ao Colégio Registrai Imobiliário de Minas Gerais -
CORI-MG o seu desenvolvimento, manutenção e operação do aplicativo próprio, 
disponível na internet. 

Tal atribuição deu-se em cumprimento ao disposto nos arts. 2º e 3°, 
ambos do Provimento dessa Corregedoria Na_cional de Justiça nº 47/2015, que, na 
mesma linha do art. 37 da Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, determinam 
que o SREI "deverá ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de 
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais 

Gerência de Orientação e Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro - GENOT 
Rua Goiás, 253, Centro, 9° Andar, Belo Horizonte-MG, CEP: 30190-030 

Tel.: (31) 3237-1802- e-mail: genot@tjmg.jus.br 

,moveis de cada Estado", estabelecendo, ainda, que "as centrais de serviços 
eletrônicos compartilhados serão criadas pelos respectivos oficiais de registro de 
imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça locar, ao passo 
que "haverá uma única central de serviços eletrônicos compartilhados em cada um 
dos Estados e no Distrito Federal." 

Portanto, para a necessária integração e a coordenação entre as 
centrais de serviços eletrônicos compartilhados de cada um dos Estados da 
Federação e do Distrito Federal, entende-se devam ser respeitadas as 
peculiaridades locais, consoante disposto no art. 1°, inciso VIII, do mencionado 
Provimento nº 47/2015. 

Assim, a fim de contribuir para o enriquecimento do tema em 
discussão, seria oportuna a coleta de manifestação do CORI-MG, responsável pelo 
funcionamento do SREI no âmbito do Estado de Minas Gerais. 

Na oportunidade, informam-se os dados para eventual contato com 
aquela entidade representativa de classe dos oficiais de registro de imóveis de 
Minas Gerais: 

Colégio Registrai Imobiliário de Minas Gerais - CORI-MG 
Presidente: Fernando Pereira do Nascimento (1° Registro de Imóveis da Capital) 
Rua Gonçalves Dias, 2.132, sala 502, Centro, CEP: 30140-092, Belo Horizonte-MG 
Telefone: (31) 2520-1690 - e-mail: secretaria@corimg.org. 

Colocando-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer 
esclarecimentos complementares, aproveito o ensejo para renovar os meus 
protestos de apreço e distinta consideração. 

Respeitosamente, 

Desemba 
Cor -Geral de Justi 
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
116 

PROVIMENTO Nº 317/2016 

Cria a Central Eletrônica de Registro de Imóveis do 
Estado de Minas Gerais - CRI-MG, para 
operacionalização do Sistema de Registro Eletrônico 
de Imóveis - SREI, regulamentado pelo Provimento 
da Corregedoria Nacional de Justiça nº 47, de 19 de 
junho de 2015, bem como acrescenta, altera e 
revoga dispositivos do Provimento nº 260, de 18 de 
outubro de 2013, que codifica os atos normativos da 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas 
Gerais relativos aos serviços notariais e de registro. 

O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos I e XIV do art. 32 do Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aprovado pela Resolução do 
Tribunal Pleno nº 3, de 26 de julho de 2012, 

CONSIDERANDO o disposto no § 1° do art. 236 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que estabelece a fiscalização dos 
atos notariais e de registro pelo Poder Judiciário, bem como o previsto no inciso XIV 
do art. 30, combinado com o art. 38 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, 
que preveem que os notários e registradores estão obrigados a cumprir as normas 
técnicas estabelecidas pelo juízo competente; 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de 
Minas Gerais - CGJ zelar para que os serviços notariais e de registro sejam 
prestados com rapidez, com qualidade satisfatória e de modo eficiente, bem como 
estabelecer medidas para o aprimoramento e a modernização de sua prestação, a 
fim de proporcionar maior segurança no atendimento aos usuários; 

CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os 
ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o 
público em geral, para eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço 
público; 

CONSIDERANDO que a interligação entre as serventias de registro de imóveis, por 
meio de uma central de serviços eletrônicos compartilhados, atende ao interesse 
público, representando inegável conquista de racionalidade, de economicidade e de 
desburocratização; 

CONSIDERANDO a necessidade de instituição do Sistema de Registro Eletrônico 
de Imóveis - SREI, por meio da Central de Registro de Imóveis do Estado de Minas 
Gerais - CRI-MG, para efetivação do cumprimento do disposto nos arts. 37 a 41 da 
Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, 
Minha Vida - PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em 
áreas urbanas; 
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

CONSIDERANDO as diretrizes gerais estabelecidas para o•SREI pela Corregedoria 
Nacional de Justiça - CNJ, pelo Provimento nº 47, de 19 de junho de 2015, bem 
como o resultado dos estudos realizados para a especificação do modelo para o 
respectivo sistema digital, divulgado pela CNJ consoante Recomendação nº 14, de 2 
de julho de 2014; 

CONSIDERANDO que compete às Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e 
do Distrito Federal, no âmbito de suas atribuições, estabelecer normas técnicas 
específicas para a concreta prestação dos serviços registrais em meios eletrônicos; 

CONSIDERANDO a necessidade da centralização em plataforma única de 
informações a respeito da titularidade de domínio e de outros direitos sobre imóveis, 
viabilizando sua rápida e segura localização, bem como a inscrição de atos judiciais 
constritivos; 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento eletrônico direto e universal aos 
usuários dos serviços de registro de imóveis, especialmente o mercado de crédito 
imobiliário, sem intermediação de terceiros; 

CONSIDERANDO que a disponibilização dos serviços em meio eletrônico e de 
forma integrada é decorrência natural do processo de informatização das atividades 
e dos documentos dos serviços extrajudiciais; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as disposições do Provimento da CGJ 
nº 260, de 2013, a fim de estabelecer normas para viabilizar a efetiva implantação do 
SREI no Estado de Minas Gerais; 

CONSIDERANDO a deliberação do Comitê de Planejamento da Ação Correicional, 
na reunião realizada em 29 de fevereiro de 2016; 

CONSIDERANDO o que ficou consignado nos autos nº 2014/69983 - CAFIS, 

PROVÊ: 

Art. 1º Fica criada a Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de Minas 
Gerais - CRI-MG para operacionalização do Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis - SREI, regulamentado pelo Provimento da Corregedoria Nacional de 
Justiça nº 47, de 19 de junho de 2015. 

Art. 2° O Livro VII do Provimento nº 260, de 18 de outubro de 2013, que codifica os 
atos normativos da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais 
relativos aos serviços notariais e de registro, fica acrescido do Título XII, com a 
seguinte redação: 

"TÍTULO XII 
DA CENTRAL ELETRÔNICA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS - CRI-MG 
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CAPÍTULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1.024-A. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, regulamentado 
por meio do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 47, de 19 de junho 
de 2015, será operado com utilização da Central Eletrônica de Registro de Imóveis 
do Estado de Minas Gerais - CRI-MG, criada em plataforma única e integrada 
obrigatoriamente por todos os Oficiais de Registro de Imóveis, para o 
armazenamento, a concentração e a disponibilização de informações, bem como 
para efetivação das comunicações obrigatórias sobre os atos praticados nos 
serviços de registro de imóveis, além da prestação dos respectivos serviços por 
meio eletrônico e de forma integrada. 

§ 1 ° A CRI-MG e o SREI são regulamentados pelas normas contidas neste Título, 
com observância das diretrizes gerais estabelecidas pela legislação federal e pelo 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, destinando-se: 

1 - ao intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de 
registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em 
geral; 

li - à recepção e ao envio de títulos em formato eletrônico; 

Ili - à expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico; 

IV - à formação, nos cartórios competentes, de repositórios registrais eletrônicos 
para o acolhimento de dados e o armazenamento de documentos eletrônicos; 

V - à facilitação do acesso aos ofícios de registro de imóveis, via CRI-MG, inclusive 
para fins de fiscalização pelo Poder Judiciário. 

§ 2° Toda e qualquer solicitação feita por meio da CRI-MG será enviada ao ofício de 
registro de imóveis competente, único responsável pelo respectivo processamento e 
atendimento. 

§ 3° Os oficiais de registro de imóveis escriturarão e manterão, em segurança e sob 
seu exclusivo controle, os indicadores, documentos e dados eletrônicos, bem como 
os livros físicos, segundo a Lei nº 6.015, de 1973, sem prejuízo da escrituração 
eletrônica na forma do § 2° do art. 628 deste Provimento, respondendo, indefinida e 
permanentemente, por sua guarda e conservação. 

§ 4° A CRI-MG funcionará por meio de aplicativo próprio, disponível na internet, em 
endereço eletrônico seguro, desenvolvido, cedido, mantido, operado e publicado 
gratuitamente sob o domínio do Colégio Registrai Imobiliário de Minas Gerais -
CORI-MG, com aprovação da Corregedoria-Geral de Justiça. 

§ 5° A CRI-MG deverá observar os padrões e ·requisitos de documentos, de conexão 
e de funcionamento da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e da 
arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-Ping, bem 
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como o resultado dos estudos para a especificação do modelo de sistema digital 
para implantação do SREI, divulgado pela Recomendação da Corregedoria Nacional 
de Justiça nº 14, de 2 de julho de 2014, além das Recomendações para 
Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes expedidas pelo Conselho 
Nacional de Arquivos - Conarq. 

§ 6° A CRI-MG será hospedada em ambiente eletrônico seguro, capaz de integrar 
todos os oficiais de registro de imóveis do Estado de Minas Gerais e de se conectar 
com outras centrais eletrônicas de registro de imóveis existentes no país. 

§ 7° O Centro de Processamento de Dados - CPD, Data Center, onde serão 
armazenados os dados da CRI-MG, atenderá aos requisitos de segurança eletrônica 
estabelecidos na legislação federal, com observância do disposto no § 5° deste 
artigo, e seu endereço deve ser comunicado e permanentemente atualizado na 
Corregedoria-Geral de Justiça. 

§ 8° A CRI-MG será interligada por convênio com a CNIB e com os demais sistemas 
similares de centrais de serviços eletrônicos compartilhados criados no país. 

§ 9° Em todas as operações da CRI-MG serão obrigatoriamente respeitados os 
direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações 
privadas e, se houver, dos registros. 

§ 1 O. A Corregedoria-Geral de Justiça terá acesso integral, irrestrito e gratuito a 
todas as informações constantes do banco de dados relativo à CRI-MG. 

§ 11. O endereço eletrônico da CRI-MG na internet será disponibilizado também em 
link próprio no portal eletrônico do T JMG, acessível por meio do menu relativo aos 
cartórios extrajudiciais. 

§ 12. O acesso à CRI-MG e a utilização de todas as funcionalidades nela contidas 
serão realizados pelos oficiais de registro de imóveis, exclusivamente com uso de 
certificação digital que atenda aos requisitos da ICP-Brasil e da arquitetura e-Ping. 

§ 13. A consulta pública à CRI-MG poderá ser realizada com uso de certificação 
digital ou por meio de sistema que possibilite a identificação do usuário por login e 
senha, que serão fornecidos mediante cadastramento prévio, com indicação, 
inclusive, de número de documento de identidade oficial ou CPF. 

§ 14. A CRI-MG manterá registro de log de todos os acessos ao sistema. 

§ 15. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de registro de imóveis, ou 
por eles expedidos, serão assinados com uso de certificado digital, segundo os 
requisitos da ICP-Brasil, com observância da arquitetura e-Ping, e serão gerados 
conforme especificações contidas no Manual Técnico Operacional a que se refere o 
§ 2° do Art. 1.024-B deste Provimento. 

§ 16. Os documentos que não forem originalmente eletrônicos serão microfilmados 
ou digitalizados por meio de processo de captura de imagem, observando-se o 
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disposto na legislação em vigor e as especificações contidas no Manual Técnico 
Operacional a que se refere o§ 2° do Art. 1.024-B deste Provimento. 

§ 17. Todos os documentos recebidos, gerados ou convertidos em meio eletrônico 
serão arquivados pela serventia de forma segura e eficiente que garanta sua 
preservação e integridade, inclusive com indexação que facilite a localização e 
conferência, mediante Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED, 
dispensando-se a guarda dos originais em papel, salvo quando houver exigência 
legal ou normativa em sentido contrário. 

§ 18. O oficial de registro de imóveis procederá à verificação de atributo, a fim de 
aferir se o titular do certificado digital utilizado no traslado ou certidão eletrônicos é 
tabelião, substituto ou preposto autorizado, ou tinha essa condição à época da 
assinatura do documento, mediante consulta à CENSEC, mantida pelo Colégio 
Notarial do Brasil e que poderá ser automatizada pela CRI-MG. 

§ 19. A consulta referida no parágrafo anterior será dispensada caso o documento 
eletrônico contenha, além da assinatura eletrônica do tabelião, substituto ou 
preposto autorizado, certificado de atributo, em conformidade com a !CP-Brasil. 

§ 20. Eventual suspensão ou interrupção dos serviços da rede mundial de 
computadores - internet, que prejudique a observância de prazo previsto neste 
Título, será comunicada imediatamente à CRI-MG para acompanhamento pela 
Corregedoria-Geral de Justiça, ficando o respectivo cumprimento excepcionalmente 
prorrogado até o dia útil seguinte ao da normalização do serviço. 

§ 21. Nos casos em que a suspensão ou interrupção mencionadas no parágrafo 
anterior se prolongarem por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis, o oficial do registro 
de imóveis comunicará o fato também à Direção do Foro de sua comarca. 

§ 22. Para a efetivação dos atos a serem praticados por meio da CRI-MG, o usuário 
efetuará o pagamento dos emolumentos e TFJ devidos segundo o disposto na Lei 
estadual nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, ressalvadas as hipóteses de 
isenção previstas em lei ou eventuais determinações judiciais em sentido contrário, 
cujos valores serão destinados ao oficial de registro de imóveis responsável pela 
serventia competente. 

Art. 1.024-B. A CRI-MG compreende os seguintes módulos: 

1 - Protocolo Eletrônico de Títulos; 

li - Certidão Eletrônica; 

Ili - Banco de Dados Simplificado; 

IV - Pesquisa Eletrônica de Bens e Direitos; 

V - Ofício Eletrônico; 
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VI - Mandado Judicial Eletrônico; 

VII - Matrícula Online; 

VI 11 - Repositório Confiável de Documento Eletrônico; 

IX - Acompanhamento Registrai Online; 

X - Monitor Registrai; 

XI - Cadastro de Regularização Fundiária; 

XII - Cadastro de Aquisição e Arrendamento de Imóvel Rural por Estrangeiro; 

XIII - Informações Estatísticas; 

XIV - Correição Online. 

§ 1 ° As comunicações de indisponibilidades de bens imóveis referidas no art. 117 
deste Provimento poderão ser realizadas por meio da CRI-MG, desde que haja 
interligação e repasse simultâneo dos dados à CNIB. 

§ 2º As especificações técnicas relativas à operacionalização dos módulos da CRI
MG, inclusive aquelas referentes ao parâmetro de conexão WebSeNice, ao 
detalhamento dos dados dos atos praticados, ao banco de dados e ao formato de 
arquivos eletrônicos, serão divulgadas por meio de Manual Técnico Operacional a 
ser elaborado pelo CORI-MG, com observância das normas previstas neste Título, e 
mantido permanentemente atualizado perante a Corregedoria-Geral de Justiça. 

§ 3° Os módulos da CRI-MG referidos neste Título serão implantados de acordo com 
cronograma constante do Manual Técnico Operacional previsto no § 2° deste artigo, 
observando-se os seguintes prazos: 

1 - os módulos previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo terão funcionamento 
obrigatório até 18 de março de 2016, observado o disposto no§ 4° deste artigo; 

li - os módulos previstos nos incisos VII a XIV do caput deste artigo terão 
funcionamento obrigatório até 1° de maio de 2017. 

§ 4° É obrigatória a utilização dos módulos da CRI-MG pelos oficiais de registro de 
imóveis do Estado de Minas Gerais, observado o disposto no parágrafo anterior, a 
partir de: 

1 - 18 de março de 2016, para os serviços de registro de imóveis da Comarca de 
Belo Horizonte; 

li - 1º de maio de 2016, para os serviços de registro de imóveis das demais 
comarcas de entrância especial; 
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Ili - 13 de junho de 2016, para os serviços de registro de imóveis das comarcas de 
primeira e segunda entrâncias. 

§ 5° Os oficiais de registro de imóveis, até as datas estabelecidas no § 4° deste 
artigo, afixarão nas dependências de suas serventias cartazes com informações 
sobre o funcionamento e as funcionalidades da CRI-MG. 

§ 6° Todos os oficiais de registro de imóveis do Estado de Minas Gerais acessarão 
diariamente os módulos referidos no caput deste artigo, pelo menos duas vezes, 
sempre no início e no fim do expediente, a fim de receber, processar e enviar os 
arquivos eletrônicos e as comunicações que lhes são remetidas na forma deste 
Título, bem como para atender às solicitações de informações e/ou emissão de 
certidão em relação aos atos praticados em suas serventias. 

§ 7° Os oficiais de registro de imóveis que optarem por solução de comunicação 
---/ WebService estarão dispensados da verificação a que se refere o parágrafo anterior, 

desde que atendidas as especificações técnicas e de segurança contidas no Manual 
Técnico Operacional referido no§ 2° do art. 1.024-B deste Provimento. 

Art. 1.024-C. Aos oficiais de registro de imóveis e seus prepostos é vedado: 

1 - recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou serviços postais ou 
de entrega; 

li - postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e informações em sites que 
não sejam os das respectivas centrais de serviços eletrônicos compartilhados; 

Ili - prestar os serviços eletrônicos referidos neste Título, diretamente ou por 
terceiros, em concorrência com as centrais de serviços eletrônicos compartilhados, 
ou fora delas. 

CAPÍTULO li 
DO PROTOCOLO ELETRÔNICO DE TÍTULOS 

Art. 1.024-D. O módulo Protocolo Eletrônico de Títulos destina-se à postagem e ao 
tráfego de traslados, certidões e outros títulos, públicos ou particulares, elaborados 
sob a forma de documento eletrônico, a serem remetidos aos serviços de registro de 
imóveis para prenotação, ou para exame e cálculo, bem como à remessa feita por 
estes aos usuários da serventia. 

§ 1 º Os documentos que instruem o título ou documento destinado ao ofício de 
registro de imóveis poderão ser apresentados em forma de: 

1 - documentos físicos ou eletrônicos, previstos em lei, diretamente na serventia; 

li - documentos eletrônicos assinados digitalmente pelo agente emissor; 

Ili - documentos digitalizados e assinados eletronicamente na forma do § 1° do art. 
145 deste Provimento; íl 

~ t\ 
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IV - cópias digitalizadas simples, quando a autenticidade puder ser confirmada pelo 
oficial de registro de imóveis perante o órgão de origem e não houver exigência 
normativa de autenticação por tabelião de notas ou oficial de registro civil das 
pessoas naturais com atribuições notariais. 

§ 2° Cópias dos títulos e documentos eletrônicos apresentados serão armazenadas 
no sistema informatizado da serventia, com adoção de mecanismo específico para 
recepção dos títulos eventualmente apresentados apenas para exame e cálculo. 

§ 3° Para fins do disposto neste Capítulo, os oficiais de registro de imóveis 
receberão dos tabeliães de notas e dos oficiais de registro civil com atribuições 
notariais, observado o disposto no art. 93 deste Provimento, bem como dos agentes 
financeiros autorizados pelo Banco Central do Brasil e dos órgãos da Administração 
Pública extrato dos instrumentos públicos e particulares sob a forma de documento 
eletrônico estruturado, contendo as cláusulas que dizem respeito diretamente aos j 

negócios jurídicos neles contidos, o qual, para perfeita qualificação do título, será 
acompanhado da imagem digitalizada integral do documento que lhe deu origem, 
assinada eletronicamente, que ficará arquivada na serventia. 

§ 4° O extrato a que se refere o § 3° deste artigo será assinado eletronicamente 
somente pelo notário, registrador, representante legal da instituição financeira ou 
órgão público, com poderes especiais e expressos para tal, declarando este, por sua 
exclusiva responsabilidade, que as cláusulas estão contidas no original do contrato 
respectivo que se encontra em seu arquivo, devidamente formalizado e assinado 
pelas partes contratantes e, em se tratado de instrumento particular, por duas 
testemunhas. 

§ 5° Havendo descrição, no extrato referido nos §§ 3° e 4° deste artigo, dos impostos 
pagos pela transmissão imobiliária, com indicação do tipo, do nome do imposto, do 
valor e data do recolhimento, será dispensada a apresentação do respectivo 
comprovante de pagamento. 

§ 6° Caso haja menção genérica do recolhimento dos impostos, ou não sendo 
atendidos todos os requisitos previstos no parágrafo anterior, será exigida a 
apresentação do original ou cópia autenticada do respectivo comprovante. 

§ 7° Será considerada regular a representação, dispensada a exibição e conferência 
dos documentos respectivos, quando houver expressa menção no extrato referido 
nos§§ 3° e 4° deste artigo: 

1 - à data, ao livro e à folha do cartório em que foi lavrada a procuração, para os 
casos de representação por mandato; 

li - ao tipo de ato constitutivo e seu número de registro na Junta Comercial ou no 
ofício de registro competente e indicação de cláusula que delega a representação 
legal, quando se tratar de pessoa jurídica, bem como à data e ao número de registro 
da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria e à autorização para a prática do 
ato, estes, se exigíveis; 
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Ili - ao pacto antenupcial e seus ajustes, com indicação-.do número de seu registro e 
respectivo ofício de registro de imóveis onde foi registrado. 

§ 8° O título apresentado em arquivo eletrônico poderá ser baixado mediante 
importação para o sistema da serventia, ou impresso, hipótese em que constará 
expressamente da impressão ter sido o documento obtido diretamente na CRI-MG e 
que foram verificados sua origem, integridade e elementos de segurança do 
certificado digital com que foi assinado. 

§ 9° O título eletrônico poderá também ser apresentado direta e pessoalmente na 
serventia registrai em dispositivo de armazenamento portátil (CD, DVD, cartão de 
memória, pendrive, dentre outros), vedada sua recepção por correio eletrônico (e
mail), serviços postais ou download em qualquer outro site que não seja a CRI-MG. 

§ 1 O. É admitida, em quaisquer dias e horários (inclusive sábados, domingos e 
feriados), a apresentação de quaisquer títulos eletrônicos por meio da CRI-MG, 
advertindo-se o apresentante de que serão prenotados, na ordem de entrada na 
CRI-MG, observando-se o seguinte procedimento: 

1 - os títulos postados a partir do término do expediente anterior e até o horário de 
início do expediente atual, serão protocolizados antes dos títulos apresentados 
fisicamente no mesmo dia; 

li - os títulos postados após o início e até do término do expediente atual, serão 
protocolizados após os títulos apresentados fisicamente naquele dia. 

§ 11. No caso de falha do sistema de internet que impossibilite o acesso aos títulos 
apresentados na CRI-MG e sua prenotação, nos termos do § 1 O deste artigo, a 
prenotação será feita na primeira oportunidade de acesso, segundo a ordem de 
entrada na CRI-MG. 

Art. 1.024-E. O pagamento dos emolumentos e da TFJ devidos pela prenotação, 
observado o disposto no § 22 do art. 1.024-A deste Provimento, deverá ser feito 
previamente e comprovado no ato da remessa. 

§ 1° No prazo de qualificação do título, o oficial de registro de imóveis ou seu 
preposto informará, por meio da CRI-MG, a qualificação positiva ou negativa com a 
respectiva nota de exigência, acrescentando em qualquer das situações o 
orçamento dos valores devidos e as formas de pagamento, devendo o apresentante, 
também pela CRI-MG, informar o cumprimento das exigências e comprovar o 
pagamento. 

§ 2° Havendo exigências de qualquer ordem, estas serão formuladas de uma só vez 
e disponibilizadas no ambiente próprio da CRI-MG para conhecimento do 
interessado, observado o disposto nos arts. 660 a 663 deste Provimento. 

§ 3° Os atos registrais somente serão lavrados após a qualificação positiva e 
dependerão de depósito prévio dos respectivos emolumentos e TFJ, ficando 

() 
l~ 
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autorizada a devolução do título e o cancelamento da prenotação sem a prática dos 
atos requeridos caso o depósito prévio não seja realizadc;i durante a vigência do 
protocolo. 

§ 4° O cancelamento da prenotação referido no parágrafo anterior será comunicado 
eletronicamente ao juízo competente, quando se tratar de ordem judicial 
encaminhada por meio do módulo Mandado Online. 

CAPÍTULO Ili 
DA CERTIDÃO ELETRÔNICA 

Art. 1.024-F. O módulo Certidão Eletrônica possibilita a solicitação e 
disponibilização, por meio da CRI-MG, de certidão assinada eletronicamente. 

§ 1° A certidão expedida na forma deste Capítulo ficará disponível na CRI-MG para 
ser baixada pelo requerente pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 2° O interessado poderá solicitar a qualquer oficial de registro de imóveis de Minas 
Gerais que a certidão eletrônica disponibilizada na CRI-MG seja impressa em papel 
e assinada fisicamente, mesmo que não tenha sido expedida por aquela serventia, 
devendo ser utilizado o respectivo selo de fiscalização e observados os 
emolumentos correspondentes a uma certidão. 

§ 3° A certidão materializada nos termos do § 2° deste artigo terá a mesma validade 
e será revestida da mesma fé pública da certidão eletrônica que lhe deu origem. 

§ 4° Para a obtenção da certidão, o usuário efetuará o pagamento dos valores 
devidos pelo ato, segundo o disposto na Lei estadual nº 15.424, de 2004, os quais 
serão destinados ao oficial do registro de imóveis responsável pela serventia que 
lavrou o ato pesquisado, ressalvadas as hipóteses de isenção previstas em lei. 

§ 5° Para a expedição das certidões solicitadas por meio da CRI-MG será observado 
o disposto no Título VII do Livro I e do Título V do Livro VII, ambos deste 
Provimento, além dos prazos legais, sem prejuízo da devida utilização do selo de 
fiscalização, nos termos da normatização vigente. 

§ 6° Ao realizar a solicitação, após prévio cadastramento e devida identificação, a 
pessoa interessada escolherá uma das seguintes opções sobre a forma pela qual 
deseja receber a certidão: 

1 - fisicamente, direto na serventia onde o ato foi lavrado; 

li - fisicamente, em ofício de registro de imóveis diverso daquele onde o ato foi 
lavrado, na forma do § 2° deste artigo; 

Ili - fisicamente, no endereço de seu domicílio, mediante envio pelos correios; 

IV - eletronicamente, por meio da própria CRI-MG, em arquivo assinado 
digitalmente. 
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§ 7° Nas hipóteses previstas nos incisos I e li do§ 6° deste artigo, a certidão poderá 
ser retirada pessoalmente pelo solicitante ou por terceiro, mediante apresentação do 
comprovante de solicitação, bem como do pagamento dos valores devidos, 
observando-se o disposto no § 4° deste artigo. 

§ 8° Na hipótese do inciso li do § 6° deste artigo, o oficial de registro de imóveis ou 
preposto que atuar na serventia providenciará a impressão, em papel, da certidão 
eletrônica e afixará o respectivo selo de fiscalização, apondo a sua assinatura ao 
lado da identificação do responsável pela emissão eletrônica do documento, para, 
então, entregá-la ao interessado, observando-se o disposto no parágrafo anterior. 

§ 9° Em se tratando da hipótese prevista no inciso Ili do§ 6° deste artigo, o envio do 
documento fica condicionado ao prévio pagamento das despesas da remessa postal 
escolhida pelo solicitante. 

§ 1 O. A opção prevista no inciso IV do § 6° deste artigo somente poderá ser 
escolhida em relação às serventias onde estiver efetivada a implantação definitiva 
do Selo de Fiscalização Eletrônico, instituído por meio da Portaria Conjunta nº 
9/2012/T JMG/CGJ/SEF-MG, de 16 de abril de 2012, hipótese em que deve constar 
expressamente no documento o endereço eletrônico da CRI-MG na rede mundial de 
computadores - internet. 

§ 11. A CRI-MG disponibilizará aplicativo gratuito para leitura e verificação de 
autenticidade e integridade da certidão eletrônica, bem como do atributo de quem a 
assinou e da data de sua emissão. 

CAPÍTULO IV 
DO BANCO DE DADOS SIMPLIFICADO 

Art. 1.024-G. O módulo Banco de Dados Simplificado - BDS reúne o conjunto de 
informações fornecidas pelos oficiais de registro de imóveis à CRI-MG, destinadas à 
consulta por usuários públicos e privados, para identificação de registros de bens e 
direitos, bem como da serventia onde tenham sido lavrados. 

§ 1° Para cada ato, será informado ao BDS: 

1 - Código Nacional da Serventia - CNS, CNPJ, comarca, município e número ordinal 
do ofício de registro de imóveis onde tenha sido lavrado; 

li - número da matrícula ou registro auxiliar; 

Ili - nome e CPF ou CNPJ da(s) pessoa(s) relacionada(s) na matrícula ou no registro 
auxiliar; 

IV - link para visualização de imagem digitalizada da matrícula ou registro. 

§ 2° Os dados referidos no parágrafo anterior serão remetidos ao BDS nos seguintes 
prazos, observado o disposto nos §§ 3° e 4° do art. 1.024-B deste Provimento: 

~·· 
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1 - até o primeiro dia útil subsequente à prática do ato, para aqueles lavrados a partir 
de 18 de março de 2016; 

li - até o dia 31 de julho de 2016, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 ° de janeiro de 2015; 

Ili - até o dia 31 de dezembro de 2016, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 ° de janeiro de 201 O; 

IV - até o dia 30 de junho de 2017, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 ° de janeiro de 2005; 

V - até o dia 31 de dezembro de 2017, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 ° de janeiro de 2000; 

VI - até o dia 30 de junho de 2018, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1° de janeiro de 1995; 

VII - até o dia 31 de dezembro de 2018, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1° de janeiro de 1990; 

VIII - até o dia 30 de junho de 2019, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1° de janeiro de 1985; 

IX - até o dia 31 de dezembro de 2019, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 ° de janeiro de 1980; 

X - até o dia 30 de junho de 2020, para todas as matrículas abertas e registros 
auxiliares lavrados desde 1 ° de janeiro de 1976. 

§ 3° Os oficiais de registro de imóveis poderão remeter ao BDS informações 
relativas ao acervo completo de suas serventias, a fim de possibilitar a localização 
de atos praticados anteriormente a 1976, bem como poderão antecipar o 
cumprimento dos prazos previstos neste artigo. 

§ 4° Os oficiais de registro de imóveis manterão o BDS permanentemente 
atualizado, comunicando qualquer alteração nos registros informados, observados o 
mesmo prazo e forma previstos neste artigo. 

§ 5° Ao enviar as informações relativas ao BDS, os oficiais de registro de imóveis 
deverão emitir e arquivar em cartório, em meio físico ou eletrônico, os respectivos 
recibos de transmissão de dados, os quais deverão ser apresentados à CGJ e à 
Direção do Foro sempre que solicitados. 

Art. 1.024-H. Os oficiais de registro de imóveis que não dispuserem de solução de 
comunicação sincronizada (WebService) deverão atualizar o BDS e o banco de 
imagens do ambiente compartilhado da CRI-MG até o primeiro dia útil subsequente 
à prática do ato. 
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Parágrafo único. Os oficiais de registro de imóveis integrantes da CRI-MG terão 
acesso às informações públicas constantes do BDS, conforme definido no Manual 
Técnico Operacional referido no§ 2° do art. 1.024-B deste Provimento. 

CAPÍTULO V 
DA PESQUISA ELETRÔNICA DE BENS E DIREITOS 

Art. 1.024-1. O módulo Pesquisa Eletrônica de Bens e Direitos permite a qualquer 
pessoa, natural ou jurídica, pública ou privada, acessar a CRI-MG, mediante prévio 
cadastramento e devida identificação, para verificação da existência e da localização 
de quaisquer atos praticados pelos oficiais de registro de imóveis e comunicados ao 
BDS. 

§ 1° Não havendo solicitação de emissão de certidão, na pesquisa cujo resultado 
seja positivo, serão disponibilizadas apenas as informações contidas nos incisos 1, li 
e Ili do§ 1° do art. 1.024-G deste Provimento. 

§ 2° No caso de a pesquisa realizada apresentar resultado negativo, não será 
fornecido nenhum documento, salvo se solicitada pelo consulente a expedição de 
certidão negativa referente a alguma serventia específica, observando-se o disposto 
no Capítulo Ili deste Título. 

§ 3° Em todas as pesquisas realizadas, o consulente será expressamente alertado 
para o fato de que o banco de dados da CRI-MG é alimentado pelos oficiais de 
registro de imóveis do Estado de Minas Gerais, ressalvando-se eventual erro na 
informação por eles prestada, bem como eventual ausência na transmissão de 
algum dado, a qual não impede a existência de ato registrai relativo à pessoa ou 
imóvel pesquisado, além do fato de que a existência ou não de informação não 
constitui prova suficiente para indicar a situação atual das pessoas ou imóveis, para 
o que deverá ser obtida a necessária certidão expedida pelo cartório competente. 

CAPÍTULO VI 
DO OFÍCIO ELETRÔNICO 

Art. 1.024-J. O módulo Ofício Eletrônico destina-se à consulta e requIsIçao 
eletrônicas, pelo Poder Público, de informações e de certidões registrais, aos 
serviços de registro de imóveis, em substituição aos ofícios em papel. 

§ 1° A consulta referida no caput deste artigo será efetivada no BDS, com o fim de 
proporcionar ao usuário informações sobre a titularidade de bens e direitos 
registrados em nome da pessoa física ou jurídica pesquisada, com disponibilização, 
quando for o caso, do link para visualização da imagem da matrícula ou registro. 

§ 2° No caso de a pesquisa realizada apresentar resultado positivo, poderá o 
usuário, no mesmo ato, requerer a expedição da respectiva certidão, observando-se 
o disposto no Capítulo Ili deste Título. . 

§ 3° As operações de consulta e resposta serão realizadas, exclusivamente, por 

(_\/ 
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meio da CRI-MG, vedado o trânsito e disponibilização de informações registrais por 
correio eletrônico ou similar. 

§ 4° Poderão aderir à utilização do módulo Ofício Eletrônico os entes e órgãos 
públicos que manifestem interesse justificado nas informações registrais, mediante 
celebração de convênio com o CORI-MG, responsável pela manutenção da CRI
MG. 

§ 5° As requisições de pesquisas e de certidões imobiliárias oriundas de entes e 
órgãos públicos devem ser feitas preferencialmente por meio da CRI-MG. 

CAPÍTULO VII 
DO MANDADO JUDICIAL ELETRÔNICO 

Art. 1.024-K. O módulo Mandado Judicial Eletrônico, ou Mandado Online, destina-se 
à formalização e ao tráfego de mandados para registro ou averbação, nos ofícios de 
registro de imóveis, de penhoras, arrestas, sequestros e de outras ordens judiciais, 
bem como à remessa e recebimento das certidões comprobatórias da prática desses 
atos ou de eventual exigência a ser cumprida para acolhimento desses títulos, além 
de cancelamentos de restrições. 

§ 1° O mandado judicial e a certidão para a prática dos atos referidos no caput deste 
artigo serão encaminhados, obrigatoriamente, mediante o preenchimento do 
respectivo formulário eletrônico, com indicação, inclusive, de eventual isenção de 
pagamento de emolumentos e TFJ, podendo ser anexados outros documentos ou 
certidões, e serão lançados no livro de protocolo, observado o disposto no Capítulo 
li deste Título. 

§ 2° Compete ao interessado ou seu representante diligenciar o cumprimento de 
eventual exigência e o pagamento dos valores devidos ao ofício de registro de 
imóveis, observado o disposto no § 22 do art. 1.024-A deste Provimento. 

§ 3° O oficial de registro de imóveis lançará a ordem judicial no protocolo e, no prazo 
de qualificação do título, informará o valor do depósito prévio, inclusive da 
prenotação, bem como aguardará a respectiva comprovação para a prática do ato, 
anexando eventual nota de devolução, quando for o caso. 

§ 4° Os atos registrais somente serão lavrados após a qualificação positiva e após o 
depósito prévio dos valores devidos. 

§ 5° Fica autorizada a devolução do título sem a prática dos atos requeridos, caso o 
depósito prévio não seja realizado durante a vigência da prenotação. 

§ 6° Praticado o ato registrai, o oficial de registro de imóveis informá-lo-á no módulo 
Mandado Judicial Eletrônico, onde anexará certidão da respectiva matrícula 
atualizada. 

§ 7° Em caso de qualificação registrai negativa, o oficial do registro de imóveis 
comunicará o fato ao juízo que expediu a ordem, mediante resposta no campo 
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próprio do sistema, com cópia da respectiva nota de exigência, observando-se o 
disposto no art. 785 deste Provimento. 

§ 8º As ordens de indisponibilidade de bens e o respectivo cancelamento serão 
realizados por meio da CNIB, observado o disposto no§ 8° do art. 1.024-A e no§ 1° 
do art. 1.024-B, bem como nos arts. 752 a 754, todos deste Provimento. 

§ 9° Aplica-se ao Mandado Judicial Eletrônico, no que couber, o disposto nos 
Capítulos li e VI deste Título, relativos aos módulos Protocolo Eletrônico de Títulos e 
Ofício Eletrônico. 

CAPÍTULO VIII 
DA MATRÍCULA ONLINE 

Art. 1.024-L. O módulo Matrícula Online destina-se à visualização da imagem 
eletrônica do inteiro teor de matrículas imobiliárias, armazenadas em ambiente 
compartilhado ou mediante adoção de solução de comunicação sincronizada 
(WebService). 

§ 1° As imagens das matrículas apresentadas aos usuários por meio do módulo 
referido neste artigo conterão em cada página a data e a hora da visualização, o 
CPF do consulente, bem como uma tarja com os seguintes dizeres: "Para simples 
consulta. Não vale como certidão.". 

§ 2º Para a visualização de cada matrícula será devido o valor equivalente a um 
período de busca previsto no item 3 da Tabela 8 do Anexo da Lei estadual nº 
15.424, de 2004, destinado ao oficial do registro de imóveis responsável pela 
serventia que lavrou o ato. 

CAPÍTULO IX 
DO REPOSITÓRIO CONFIÁVEL DE DOCUMENTO ELETRÔNICO 

Art. 1.024-M. O módulo Repositório Confiável de Documento Eletrônico - RCDE 
consiste em serviço de apoio ao Protocolo Eletrônico de Títulos, para a postagem de 
documentos eletrônicos autênticos, que cumpram requisitos legais, a exemplo de 
procurações, substabelecimentos e atos constitutivos, consignando-se 
expressamente o prazo de validade, quando houver, a serem consultados ou 
baixados, mediante download, pelos oficiais de registro de imóveis e por outros 
usuários autorizados, mediante convênio. 

CAPÍTULO X 
DO ACOMPANHAMENTO REGISTRAL ONLINE 

Art. 1.024-N. O módulo Acompanhamento Registrai Online possibilita ao usuano 
acompanhar, pela internet, as etapas de tramitação do título apresentado ao ofício 
de registro de imóveis. 

§ 1° As consultas ao módulo previsto neste artigo permitirão a localização e 
identificação dos dados básicos do procedimento registrai com, pelo menos, as 

Ü1 
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seguintes informações: 

1 - data e o número de ordem da prenotação do título; 

li - data prevista para retirada do título registrado/averbado; 

111 - dados de eventual nota de devolução com as exigências a serem cumpridas; 

IV - fase em que se encontra o procedimento registrai; 

V - data de eventual reapresentação do título; 

VI - valores do depósito prévio, dos emolumentos e da TFJ devidos pelos atos 
praticados, bem como de possível saldo remanescente. 

§ 2° Caso seja interesse do usuário, mediante indicação em cadastro específico, o 
módulo referido neste artigo poderá remeter avisos ao interessado por meio de 
correio eletrônico Short Message SeNice - SMS, comunicando os dados 
mencionados no parágrafo anterior. 

§ 3° Os serviços referidos neste artigo poderão também ser prestados diretamente 
pelos oficiais de registros de imóveis, nos sistemas de suas serventias, sem prejuízo 
do fornecimento das informações à CRI-MG. 

CAPÍTULO XI 
DO MONITOR REGISTRAL 

Art. 1.024-0. O módulo Monitor Registrai consiste em serviço de suporte eletrônico 
que mantém o interessado permanentemente atualizado sobre ocorrências 
relacionadas à matrícula que indicar, a partir de expressa solicitação ao oficial de 
registro de imóveis competente, que as disponibilizará por comunicação via 
WebSeNice, correio eletrônico ou SMS. 

§ 1° O serviço de monitoramento de matrículas será prestado exclusivamente na 
forma deste artigo, sendo vedada sua postagem em sítios de despachantes, 
prestadores de serviços e comércio de certidões ou quaisquer outros ambientes 
diversos da CRI-MG. 

§ 2° Os arrolamentos fiscais previstos em lei serão incluídos automaticamente no 
módulo Monitor Registrai. 

CAPÍTULO XII 
DO CADASTRO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Art. 1.024-P. O módulo Cadastro de Regularização Fundiária é destinado ao 
cadastramento dos projetos de regularização fundiária urbana e rural registrados nos 
ofícios de registro de imóveis de Minas Gerais. 

§ 1º O módulo Cadastro de Regularização Fundiária é constituído por Sistema de 
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Banco de Dados Eletrônico e estatísticas, além de interface de acesso disponível 
pela internet, com informações das regularizações fundiárias efetivadas a partir da 
edição da Medida Provisória nº 459, de 25 de março de 2009, convertida na Lei nº 
11.977, de 7 de julho de 2009. 

§ 2° O módulo Cadastro de Regularização Fundiária será alimentado pelos oficiais 
de registro de imóveis até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à data do 
respectivo registro, com as seguintes informações: 

1 - identificação da serventia registrai; 

li - comarca; 

Ili - número da matrícula; 

,~ IV - nome do município, distrito, subdistrito e bairro de localização da área 
regularizada; 

V - quantidade de unidades objeto do projeto; 

VI - área do imóvel objeto do projeto; 

VII - data da prenotação do requerimento de regularização fundiária; 

VIII - data do registro da regularização fundiária; 

IX - tipo de regularização fundiária: interesse social, interesse específico ou 
parcelamentos anteriores à Lei nº 6.766, de 1979; 

X - agente promotor da regularização fundiária: poder público ou particular; 

XI - documento de aprovação da regularização fundiária. 

§ 3° Os dados do módulo referido neste artigo são públicos e acessíveis à população 
e ao Poder Público, podendo ser compilados e livremente divulgados, exigindo-se 
indicação da fonte. 

CAPÍTULO XIII 
DO CADASTRO DE AQUISIÇÃO E ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL POR 

ESTRANGEIRO 

Art. 1.024-Q. O módulo Cadastro de Aquisição de Imóvel Rural por Estrangeiro 
presta-se ao armazenamento, concentração e disponibilização de informações sobre 
aquisições e arrendamentos de imóveis rurais por estrangeiros, nos termos da 
legislação em vigor. 

§ 1° As aquisições e arrendamentos de imóveis rurais por estrangeiros a que se 
refere o caput deste artigo incluem aqueles referentes a pessoa jurídica brasileira da 
qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, que 
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detenham a maioria do seu capital social, bem como aquelas relativas a pessoa 
natural brasileira casada ou em união estável com estrangeiro, sob o regime da 
comunhão de bens. 

§ 2° Para fins do disposto no art. 11 da Lei nº 5. 709, de 7 de outubro de 1971, 
regulamentada pelo Decreto nº 74.965, de 26 de novembro de 1974, os oficiais de 
registro de imóveis remeterão à CRI-MG, por meio eletrônico, até o 15° (décimo 
quinto) dia útil do mês subsequente à prática do ato, os seguintes dados relativos às 
aquisições e arrendamentos de imóveis rurais por estrangeiros: 

1 - data (formato dd/mm/aaaa) em que o ato foi praticado; 

li - nome do adquirente ou arrendatário; 

Ili - CPF/CNPJ do adquirente ou arrendatário; 

IV - número do RNE do adquirente ou arrendatário; 

V - nacionalidade do adquirente ou arrendatário estrangeiro; 

VI - nome e CPF do adquirente ou arrendatário brasileiro casado ou em união 
estável com estrangeiro, quando for o caso; 

VII - matrícula do imóvel (alfanumérico); 

VIII - município de localização do imóvel; 

IX - CCIR do imóvel; 

X - área, em hectares (numérico); 

XI - livro e folha ou matrícula e número de ordem do registro (alfanumérico). 

§ 3° Os oficiais de registro de imóveis deverão, ao enviar as informações relativas ao 
cadastro referido neste artigo, emitir e arquivar em cartório, em meio físico ou 
eletrônico, os respectivos recibos de transmissão de dados, disponíveis na CRI-MG, 
os quais deverão ser apresentados à CGJ e à Direção do Foro sempre que 
solicitados. 

§ 4° A relação completa das aqu1s1çoes e arrendamentos de imóveis rurais por 
estrangeiros constantes da CRI-MG será disponibilizada gratuitamente à 
Corregedoria Nacional de Justiça, à CGJ e à Superintendência Regional do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em Minas Gerais, à qual será 
remetida mensalmente, em cópia eletrônica. 

§ 5° A CRI-MG deverá importar os dados já comunicados à Central Eletrônica de 
Atos Notariais e de Registro criada pelo T JMG, dispensando-se novo cadastro para 
os atos já comunicados. 
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CAPÍTULO XIV 
DOS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS 

Art. 1.024-R. Os oficiais de registro de imóveis fornecerão, mensalmente, dados 
sobre operações imobiliárias para formação de índices e indicadores à CRI-MG, que 
ficará responsável pelo armazenamento, proteção, segurança e controle de acesso. 

Parágrafo único. As informações estatísticas, conjunturais e estruturais relativas ao 
mercado imobiliário, bem como às operações de crédito, serão processadas em 
conformidade com os dados remetidos pelos Serviços de Registros Públicos, de 
forma a possibilitar a consulta unificada e estruturada das informações. 

CAPÍTULO XV 
DA CORREIÇÃO ONLINE 

Art. 1.024-S. O módulo Correição Online destina-se à geração de relatórios e 
estatísticas, para efeito de contínuo acompanhamento e fiscalização pela 
Corregedoria-Geral da Justiça e pelos Juízes de Direito Diretores do Foro. 

§ 1 º O CORI-MG atuará preventivamente comunicando os oficiais de registro de 
imóveis eventual inobservância de qualquer prazo ou procedimento operacional 
relativos à CRI-MG. 

§ 2° Na hipótese de a atuação preventiva referida no parágrafo anterior não ser 
suficiente para regularização da situação, o CORI-MG, por meio da CRI-MG, emitirá 
relatórios sobre os oficiais de registro de imóveis que não cumprirem os prazos 
estabelecidos neste Título, bem como daqueles que não informarem os atos 
efetuados, além de outros relatórios de auditoria, remetendo-os, no prazo de 15 
(quinze) dias da constatação, para acompanhamento e fiscalização pela Direção do 
Foro da respectiva comarca. 

§ 3° Adotadas as medidas previstas nos §§ 1° e 2° deste artigo, caso persista a 
irregularidade pelo período de 90 (noventa) dias, o CORI-MG remeterá relatório 
circunstanciado dos fatos à Corregedoria-Geral de Justiça para as providências 
administrativas cabíveis. 

CAPÍTULO XVI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 1.024-T. Depois de microfilmados ou digitalizados segundo o disposto neste 
Título, os documentos arquivados em meio físico nos serviços de registro de imóveis 
poderão ser inutilizados por processo de trituração ou fragmentação de papel, 
resguardados e preservados o interesse histórico e o sigilo, ressalvando-se os livros 
e os documentos para os quais seja determinada a manutenção do original em 
papel, os quais serão arquivados permanentemente na serventia. 

Parágrafo único. É vedada a incineração dos documentos em papel, que deverão 
ser destinados à reciclagem, mediante coleta seletiva ou doação para associações 
de catadores de papel ou entidades sem fins lucrativos. 
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Art. 1.024-U. O envio e o recebimento das comunicações referidas no caput do art. 
1.024-A deste Provimento serão realizados no prazo legal, por meio da CRI-MG, 
entre os ofícios de registro de imóveis do Estado de Minas Gerais, inclusive em 
relação àquelas destinadas a outros Estados da Federação que já possuam sistema 
eletrônico de envio de comunicações.". 

Art. 3° O caput do art. 114 e o § 1 ° do art. 119, ambos do Provimento nº 260, de 
2013, ficam alterados, passando a viger com a seguinte redação: 

"Art. 114. A Central Eletrônica de Atos Notariais e de Registro, implantada no âmbito 
da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, presta-se ao 
armazenamento, concentração e disponibilização de informações sobre inventários, 
divórcios, separações, restabelecimento da sociedade conjugal, testamentos, 
procurações e substabelecimentos.". 

"Art. 119. [ ... ] 

§ 1° Os atos referentes a testamentos não serão disponibilizados no endereço 
eletrônico mencionado no caput deste artigo.". 

Art. 4° O art. 145 do Provimento nº 260, de 2013, fica acrescido dos§§ 1° a 3°, com 
a seguinte redação: 

"Art. 145. [ ... ] 

§ 1° É considerado diligência o procedimento realizado pelo tabelião de notas ou 
oficial de registro civil das pessoas naturais com atribuições notariais para 
digitalização de cópia autenticada na própria serventia com aposição de selo de 
fiscalização físico, exclusivamente para remessa eletrônica a outro cartório, órgão 
público ou ao interessado, desde que o arquivo eletrônico seja assinado digitalmente 
por quem autenticou a cópia física. 

§ 2° Na hipótese referida no§ 1° deste artigo, será considerada uma única diligência 
para cada documento digitalizado, independentemente do número de cópias 
autenticadas que o integrar. 

§ 3° Faz a mesma prova que a copia autenticada o documento digitalizado e 
assinado eletronicamente na forma do§ 1° deste artigo.". 

Art. 5° O Provimento nº 260, de 2013, fica acrescido do art. 282-A, com a seguinte 
redação: 

"Art. 282-A. Faz a mesma prova que a cópia autenticada o documento digitalizado e 
assinado eletronicamente na forma do§ 1° do art. 145 deste Provimento.". 

Art. 6° O art. 289-A do Provimento nº 161, de 1° de setembro de 2006, que codifica 
os atos normativos da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IX: 
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[ ... l 
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IX - CRI-MG - Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de Minas, criada 
por meio do Provimento da CGJ nº 317, de 29 de fevereiro de 2016, para 
operacionalização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, 
regulamentado por meio do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 47, 
de 19 de junho de 2015, de uso obrigatório para consulta e requisição eletrônicas, 
de informações e de certidões registrais, bem como para a formalização e o tráfego 
de mandados judiciais a serem cumpridos nos ofícios de registro de imóveis, ficando 
vedada a expedição de ofícios e mandados em papel ou a utilização do Malote 
Digital para essas finalidades.". 

Art. 7° Ficam revogados o § 1° do art. 114, o parágrafo único do art. 115, o § 2° do 
art. 119 e os incisos VI e VII do Anexo Único, todos do Provimento nº 260, de 2013. 

Art. 8° Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 

,/1 
Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2ô~6-[ // :' / 

Desembargador ANTONI: ~ULO DOS SANTOS 
Corregedor-Geral de Justiça 

\__/ 



 

Faço a juntada do ofício n° 124/2017, subscrito pelo Corregedor Geral da Justiça de Pernambuco,
Desembargador Antonio de Melo e Lima, acompanhado do(s) documento(s) em anexo.
 
Recife, 06 de março de 2017.
 
Rodrigo Soriano
Assessoria Especial
Corregedoria Geral da Justiça
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Ofício nº / J_f )2017 - CGJ-GC 

Excelentíssimo Senhor 
Corregedor Nacional de Justiça 
Ministro João Otávio de Noronha 
Conselho Nacional de Justiça 
Brasília/DF 

Senhor Corregedor, 

TR,BUNAL DE JU~ 11(.,." 

FOCERJUDIC'ARIO LJt 1-'tkNAMBUCO 

CORREGtum:IA -::;ERAL DA JUSTIÇA 

GABI\~ 1 t lYJ CORREGFOOR 

Recife, 21 de fevereiro de 2017 

Cumprimentando-o e em atenção a decisão exarada no Pedido de Providências nº 
0665-50.2017.2.00.0000, encaminho cópia do Provimento CGJ/PE nº 04, de 22 de março de 
2016 (DJ 23/03/2016) que regulamenta e consolida o Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis (SREI). 

Atenciosamente, 

# 

ga r Antônio de Melo e Lima 
Corregedor Geral da Justiça 
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Fel çifo nª 5512016 

PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Provimento n" 04/2016 

FMFNTA Instala a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Oficiais de Registro de lmõveis do Estado de Pernaml.Jur:o _ 
CRI-PE; Regulamenta e Commlida u Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), nos moldes previstos pelo Provímento 11"47. de 
19.06.2015, da Corregedoria Nacioni'II de Justiça, e dá outr,is pro11idências. 

O DESEMBARGADOR ROBERTO FERREIRA UNS, CCRRFGEDOR-G":RAL DA .llJSTIÇA r.o ES fADO OE Pemambuco, n:c uso de sJas 
atr1buiçóe:~ leqnw, e regImcn1ffs, e. 

CONSIDERANDO que comrntn i'l Corregedorie1-Gera' d;i .Jus1Iç3, ro .'11nt-ito de suas alrit:u1yôes. estatJelec~r ,ornias tP-~n1cd'c ~s:.ie,;if1cas ::idr.1 
é! c:Jncreta prestaçao dos serviços registrais em meios eletrónicos, 

CONSIDERANDO os Alord1ó dP. C:rnir·-er;ir;.'io Técnica ,e 83/201'.J e n" 84.'2c·o, c&lf:ehr,xlos entre a ARISP /\s:;r)Ci8ç8o dvs íleg1stradores 
ln10:::,1liiirios do Estado de São Paulo o Instituiu dP R•-:g1slm lmnli1l1{rno rfo Br::ic;-1 - IR·B ,, o co,1si)lh;) Né1cIon:-JI t1c Juf,trço CNJ, ccfin1ndo ç1 

tJtilizflçào da Penhora :letrôn ca de h1éve1s (PRn7orn On ine) e de! Ctcnlr<il N;i::i,m;il çJe rnJic;p07ibi jrfade de Bens - CNIEi, t-cm cciro ,1 ed1ç1i::1 :10 
í'rnv1rr-e:llo n'' 39/2014. de 25 de JUiho de 2014. pe a C(ne;:wrim1ci Ncici,m"ll d<: ~!usl (,d 

CONSIDERANDO :: Termo de Coo::icrnç ,i o I cc11Irn firmado entre Tn~)unc,1 d<: ~'ust ça de Pem,irntuc,o. Cur,·e9,idn1 i~1•Ge 0 al da Justiça e ARISP. 
de '.J8 Oô.201~. a ARISP -Associaç ,~::: '.Jos Rog1strm;orcs lmotJIli.1r1os de; :.:,Ac Pn\-1(), µor rieio do qua! fur<1 c;~sum1do o um,p·m-11%0 pr'I;: A~ISP 
de hospeda" o sisten'a em seus seNdores eKclusivos e d1sponIbIlI20 los perpetua o grnluilainenl<'l r'-ara liv-re ulíliLaç i'i ,,. seI11 qualqu:, ô 1 us 
pulu Trbu11c1I de Just1ç a do Estado de Pen·amt,uco, abrangidos todos cs ,lui;cus e p2l::;é> Rcy,stradurcs de Imóveis do [stado tJF, Pr:m_-m·/.1uco; 

CONSIDERANDO .'I plP.llél Vi!Jt~llCl,l de, P1ov,n1er1tc CcJ!IJL.mtu 11º 0212013 pu:cllCd(IO no DJE de l):J ()4 2013. q11e 1·1stItuIu O regulamun\oJ o s1stcna 
elff.rô n 1c:--. d."1 Penhora Orl·np e él 1ntP.r igaç. éÍ o pur si::,lt<111a t<l<:lr:Jn co ,,ntre o Poder J11d cIi'lrI0, 8S Servent1:Js de Registros de ITto ·veis de 
F'ernarrbuco órgáos da Administração PL1hlir:a <cmprP.~-ª""' 11<; 1ar,rJs prIv<e1co,;. mi:!d1c1nte adesão a· lnfraestrL.11.:ra Brnc 1e1m dos Reg.stros de 
lrrióve1s (IRI-Brasil). operada e admh1strada pela ARISP - A<;s:,o:-.Iciç ici o do-.. R(!!J1-;h;,i(b1es dt-: lrn:Jve1s do EstaLco d!:l São Paulo. em sua Central 
de Serviços Cle!rônicos Compartilhüdos. cor-1 o apoio 1nstitucion<1I do l11s!ítulc1 .Je Re!JÍ<; m lmnbiliário do 8°.lsil -IRIB; 

CONSIDERANOO a ediç3o do Prov1men'.o n" 4/;2U1b, de 19 0li.2015 do Conseho Nac10 ial ca Jc1st1ç.a, Psln•l<"lecc>ndo d1r;itriz.es gerais para 
a In,plantaçao do Registro Ele1mnIco do Imóveis, sendo con110111cn1c ;:i mc1nutcn:;:ifo, no Esti'ldu de P,,m,111:1uco. da ,Jtil17;c;çJu deJ Curit"al de 
Serviços Eletrónicos compartili"ados de Estado ce Sao Paulo, r1a11t dil ~,e a ARISF c1n1 aporc ir1sli'.u,.mrml do 11"\IG. confo·rnf', prr-ve o .]1l 3'', 
§ 3" daquele normath.ro; 

CONSIDERANDO o (iisposto no Cód1yu ele Nwmnc; r-~ SHrvi~:ü<; Notariais e R,igistrais co Estadrc oe PBri1ambuco q-.Klnto no Sbtcma de Registro 
[lc:rórnco de móveis no âmbito cstaGual notacarnf,nte os 21tIgr:s 1 O.'if\ a 1 (W? e 1 1<:8: 

CONSIDERANDO Qll:J o tralcgo e C'.rónic:i de documentos e 111forn111çõcs en1re as un dade!- dP. r«gi"t,r, dt> i111óvfc'1;;. o PodHr Judicidru u ot 
órg;10s ,ja AdmInistra•:;:80 Publica alende ao interes:ce pl!blico rcpro::;er'IEnco 1ntgf1vel co11quista p;ira r;ir,i,u,;ilir.lar_·'=' ecormrrna orçamentária 
ef1cIér·cia. segurnnça e de:>burc:crat1zapo 

CONSIDERANDO a ·1ecv;;;1l1<1dc de c1ten:1irnEntO Clctr;':,r\'CO dirEtO 8 un vorsal :'lOS Uf\il(FIOS prlViHlC•S dos :;erVIÇOS de l'HJISlrn je rnóvc1;; 
espPc1almHr1lf-' 11 rner1:;1dr1 rfo créd1t::i Imob1liário. sorr interr-1ed1aç;in (J~1 l8rceIros, 

CONSIDERANDO a parti:1puçclo da Assocaç,'io rios RFHJl.'.trêlcio,es de In1óv,..1.,; de F'er1arnhuc:n - ARIPE - ,w1 tmJn;; os trstativas :0·1dentes .1 
celebração do Terrno de Coopernçao Téc111ca ent;e a ARISP, o T,1PF P. ,i r~(;JJPE. acI1110 nl;Jdo, 

CONSIDERANDO qLe os dados ilPrcsc1liJdos peliJ ARISí', cuanto él ui 1,zaçâ:: ci?. CenlrFII ,lf" S,-..n11i;us Eletrônicos Corip.irt;l7ados dos 
RngIstradores de Imóveis no Estado 1J0 PGmambu::o, cipon1am pma a neccs:;u:aje de 'K cstnbe1er.er lmil 11til ;,1,;Ao 11Hi.; r>fP.ti•1a H corr,pulscna 
jesses serviços ::ielos JuI2os Esta:::w11s e pelos Reg1s:radore3 de lmovc1s do [é'l8do: 

CONSIDERANDO a c1,11•Je11iê ,c1,:, Lie crn1sul·d;,i1 en u1r único Pro·.11men10 todas as nc,rrnas Jcl e~Istentes, no C:s1ado de í'erna1nbucn, r111ar1to eh-' 

Sistema [letrónicc oe Reg1">lro dl: lmóvr:is e a .s1Ia 11!II11.,1,:,.iío pr!lo;; Jc1i;os Estaduais e Serv ços ExtraIu,j1:~1air;: 

CONSIDERANDO, por f1111. que o P·ovímcnto Corijlnto C2i2ü'3. 10 artIgn 1!\ VE•dc1 u tr;ifr-yo de cortirlAo cigit~I p0r qurilqucr outr·;: site ou 
3rnb,enk de mtcrnct, 

RESOLVE; 

Art. 1 ", INSTALAR c1 r:,-,,111r~11 :.lf:' Serviços Elelrônic:is Compartilhado; d0s Ofic1~1s de keç:1stro de :n-óvoi8 do Estado de P,-,rn,imh,_.cu 
,:CRI-PE), nc:1 forrnn prevIst.-, 110 Prc,víme11to 11'' 47 :Jti 19 dH jur1t10 de 201 'i, dd Corré<Jl'doria Nacioria de JJslIya r: REGULAMENTAR o Sistemci 
de Registro Clelrõnico de lr1óve,1s (SREI), dP q11P lriltd il Lei r•"· 1" 977 ce 7 (je JUiho t.1e 2009 

Art. 2 •, Parêl os efeitos deste Prnvirnenlo conskJerar)-se, 

1 - A'.o qeg1stral a desi9naç,80 que englot·a os alo,; je mot·1culo, reg13lro e de averbf!ç:ão vevisto~ ns1 l1tq,<.lc1r,;.i,~ pf_:.rt nente :io rfH_11stªr1 
dl; llllÚ\'CI~ 

li l\ssI'mlura U1git2I: Assinatura D1g1tal cow Rofcrônc:1'! de 1fir11pn (An-".T) oL tucnDl091a su:Je11ur c:ue a su1Jst11ua, cc,rt1f1cadn por ont1dr1dc 
credenciada 110 àrnl11to da lnfrocstruturu de Chaves Públicas Brns1le1ra (ICP--Brils1'). q11P <_1,11cn11<1 ei11te'1l1c.dacJe P 1n1eg11ddde do doc.urncn1o 
eletrõ,ii-:o, 

Ili - Cert1lic;,d,1 df" Alrih:.,tu (CA) UJ111ur·t0 de 1n'.0°mações ou es11u1ura 0c dados co scqurélnça e 1dent1ficilçi'b. mnst;mlP.o; ,-m u-111,pu-,, Je 
um cert ficado d1gi!al. cu anexadds d ;)u-10 cerifa:,o,ln ~• ;;-;s1•1ddus corn a cra•.rc pu:ilIca ela E:ntKlatJO ErnI°;so"<l <ic A:n:;uto (EEA), CDfll infom1n\::'il's 
sobre seu titular, como ::::argc,, funçàc. ::irofissào etc.., 

IV - Ca"imbo do Tempo ( T•mestanip l: docu111e:n10 eletrônico em1tid0 p::;r una !'\utnridmle c·t> Cc1111rtn do Tempo (ACT) credencIodil rio 
ICP-Brns11, que, fomece o exato momento (hora d1,1 n-Cs e ;1110) dél ccalIznç;-'w de deto 0 m1nada :ransilç;ín ,~1 ,tn'mrca, ,:;un, bilsc na hor::i oflcr:-11 
hra~ile1r<1 fr1mecKla pelo Observatório N,1::ional: 

V- Codigo N2cional de Sel"l/'entlil (CNS) ni'Jnmn ri,c, <.ervl-'nli;, ;,1\ribt,1rlo pelil Cr fr'AgerJorié! l\ac1or·a, Oe JJ:;\1ça: 
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[ Edição n" 55/2016 

VI - Títul::- Eletrônico o docurnen1o riinitc1I que '0"111,a1liza ne;;ócI0 ou fato jun'.1ico, 0,;trutur,1do de conf,:,w1idi-ldP com L'» requisil,)S dêl 
lr1f·aestru:ura ele Cha•,es Publicas Brasileira (ICP-Rr:os1I;. r_, t12 arqull,!tUri-l e-Pll'J(; ,_P,idrlles (Je lnteropcratil1caJc de Governo F,1?t,ó·11co,i. quu 
sem rcccpcicnado :ielos registros cie imóveis, por,1 a P".:ít1c,:i do Aln f'(HcJic;tr.1I "' 

VII- Ba,1co de Dados L1ght (BlJLi. c::injunlo de 1nformoçóes fornecidos pelos ofici,1is dP. r,-,,l_J,~trus d;., imó1.ie1s ;\ Cenlral de Serviços EletrSn1cos 
Cnmp;;irti1'1ados dos Registradores ce lmovets. des1Inadas a ccnsL,ltn rcriota por usu/rnos i:;út1l1u,s P. r·1i~no1 ", 

TÍTULO 1 
DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÕNICO DE !MOVEIS [SREI) 

CAPITULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 3 º. O Sisterra de Registro fletr'.ln.co cJc moveis (SREI), m1egredo por todüs ,7s (lfo'.<ci:,c de Registro de lmó..-0::is do ~stE1du de 
P,~:11on1bucu. c:rnprliende 

1 ~ o rntf:rt:irnni,7 rlP dncur11e11lu<. i,·IEdr'.:11icos P dH informaçõcis entro 11s nficI0,, de rc(.11:itro uc rrnóvcis. o Forlcr ~udir,1ár10. a A1h11ni-,;·_1;içilo 
rublica e o públ,co era gerêll, 

li - a recepçElo e :: envio dt tílulos em formate: eletrGn co 

Ili - a oxpedIçao ::ie certidões e ,1 prustaç5o de inr0n1c:ções em furmalo tolr~trôrnco re 

IV - d forrnaçao nos respectivos car16·ios ::Je :-eposI'.órIos reg1:.;tmI:; cIe:rô111,:;us para u a:::ulh11ne11tri de (a::lo-,_; e o arrna2enaIrI0nro -:Je 
dc,cu l)P!llOS ele!iômc:Js 

Art, 4 º. /1 or,eraçi'i:-: do S,-.tP.11',1 ri~ Regi,,,lrr.-, E Hlrô·iico rle lmóve:s (SREI) :eT1 crnr10 pr n::I:JI0 ci u!i Izaçilo d,J Tecno1og1a ct: ·nfor·n-H,:,io 
e Cornunicaçõc (TIC) para desmateriillinir rro.-:rd,rn,-. 1I,_,s re~ic;lidis ,ntl:'rnos das ser~•e,1tIas, :)em ccwo prcmovcr a interconexão destas co111 
o f--'odcr L1uc1c1ario, óroãos da Adrnn1st.·açiio Pública. enIpres;is ic ci,1.-1/l.:i,,-, ro.-1 c.111Jloc-_,1.,,açao eletrCri1ca c1e litulos e 110 élccs3c as :::ertIdúes e 
1-if:::rmaçt-es re/:)istmis~ de forma n ilpri'llornr ri qual1dé!de e 2. efrr,ié-ncia do -;ervIç,l p,-1h i,-n p;P-;tddu ·_1or delegaç8o púb.ica 

Art. 5 º. C)s. Qf,cia1s de Regrs1ro de lmave1s observ<HêlO élS con::içôes e os pm,:os prevrstr:-s r12 1 ei nº 11 977. oe 7 de JUiho de 20'.18 
r,u Prmmnenlo n" 47, de 19 de Junho ce 20· 5, d;;i Corre(Jedorki Nac1:mal l1-::: ,JustIçfl, 11,) presente Prov,me·1to P. em uulrcis norrras técn,cas qI1e 
llu-' frllf'lll líl('rí.'ntes 

Parágrafo único: Os snltwnrt'S i,;ira 9esl<'u de~ sI<:-,ternas eletrôn co;: c1;,s servFmliéls d8vemo ;Idr:lm os puriímet-o~ E req,11s1tos prP.voslo" 
no modelo de sistema :1ipital de quP- fli1ta a RP-mmern:lar~~-w Nº 14, d;., 'J de JLI 110 :fa )014, da Curr8!1edo-1.i Nac 0'181 :Je Justiça 

CAPITULO li 
DA ESCRITURAÇÃO ELETRÓNICA 

Art. 6 º. E'ltencJc-so poc escrituração elot 0 lln1c;1 a csct1luré1çác dos dtcs rcgistmrs ern m,d1c1 totdlmPnt1-: ,-:1--:11,.mica 

Art. 7 º. A 1'1iyraç;::io pcir;, 1's·;nhIrar;Ito eletrónica Sünl te1'.a ,1c forma gradatv;:1, n-:Js pr;:uos e conr.Içôw-; previstos r-a Lu n" 11 917, de 7 
::ie julro de 2009, em seu reyulamer•to e nmrmis d;,1 Corr8!Jeoo:i.:, Geral da Jus•.iça sempre atendidos os crrtérros de seçiwa11çn Cil inlnrrnaçii,:• 

Art. 8 °. Até que sobrevenha nol/8 re1::iularnentaçá::i. a escrrturêlçÃo em me,u elelrónico. ,;em Impress80 em p8p:cl. rcstrwg,;;-se a-::: Livro de 
"{eLepçãCJ do fitulo~ p.:iru c·~c1mc e cálculo. ao Lrro n' 1 - Protocolo. êlO (Xint1oie rk tituln" c·,ntr;id,tóaios; .:ios iridica(lorcs reaI~; e pcssotlIs. ao 
c.sd:istro de .:iqu;~;rçno e nrrcndmncnlo de imóveis r Jrois porestra·1goiros, às certid~t-:s e 111frnmar;(les, P ao c;i,1-is:ro de IndIsr:011b1l1c.:i:cc de :Jens. 

§1~. O Liv 0 0 ce Recepçã·.:; de Títulos e o Livro n'' 1 Protocolo, quando escritJrcrlos ele'ronica11'e·l1P., --lr-·Jer~~u -~bservar os requisitos de 
,-.1,c'-'rrcm·,erto diário. com apllcaçã~- ae Assinatura D19,tal nos arquivos elelrrS11Icos gcra:::os: e1qui'in:o o sIs'.erv1 rle n11tornc11;,d:..: tia servertra rião 
I,rrvPr .-i c1pl1cat,.-do tice Assir,<1:urci D gIt2I no arquivo eletrónico, sora emItIdo mlo,tono dIm1:: no t1nal cio expeciente, qut" c,t-,I c1 ,as-.;1n;1do pelo '.itJlar 
ou responsiivPI flP-ln rlRIP!)ilÇàrJ, '-''°li sub;tilut0 ou prepostos 8Utonzados 

§2". Os Livros n" 4 - Indicador Real - Li,ro n" 5 - lndicadm Pessoal ,-• 1 iv1·c de Cadastro de Aquis1,~o e Arrendamc111o d:c ln·1,jve1s r~urais 
por Estr,mi1cir:s, que trntdm i-l l.er nº 5.709. de 710 1971 e o Provime1tu Cl'J.J r·'' 41 dr 17 QL 2 015, se 0ao úscrI'.u ,!{los em meio clel16r11co, 
de forma estrJturnda. e scrdo t1r11c:;zc1"acJos em Sistema (le Gere11c1amenln rlP R.CJnr-.,-- dr• ::i,1cos (SGBD} ;i:,01,..:10 p"lla servent1.J. rtb havendo 
n,;;cessrdade de aplicaçàü :Je Assinatura D qrtwl 

Art. 9 º- O Li1.iro de Regrstm D1árr0 Aux liar· da Receita e d::i lJespcsn e o Livro de Controe de Depósito .-irt:,v,u p1evIstos no Pro,IriHon'.o 
f,NJ 11º 4:i, ri,~ 1 '.l r')5 ?·'.1' :i. pudc•m siir es(:rrturndos nletron1cdmont0 dcvcn:1o ser crr11tIdo,, 0 clatonoc, mcnsa1'.'o Gté, o df,,;1111u d ,a úlil subscquen10: 
erqJanlo o sistP.ma drc ,i11tn·11ci,;.i'm ela ~er ✓<cmlicJ n.Ju pever a oplic.içao de r\.,:si11aUr8 D q,tol 170 orquiv::.; elelrôruco o ndatr',rir, cin,_,dl será impresso 
em Oélpel, assinil:io pelo Rc,01strF1dm :rn sre1. substituiu 

T1TULO li 
DA CENTRAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PERNAMBUCO 

CAPITULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art, 10 Os V11cia1s de ffog1slro de mówirs dn fst;i•ln •hI_H,11itJiliLdr~o slérv1ços eletcór·1c0s t1e rncopçc10 de titulas e de fornrx:rmenk l-ie 
inforn•açoes s ccrt1Cócs. obscrvard:i-se as ,;on:JIçõ(,s estalJP.IPc d;i" 11t--'"-l1- l "11'11m,-,r1to 

Art. 11 . Os ser✓Iços ser;lo prestado$ po· me o d" pl:ili1torma lirica nd Cer'tr,il (fo Serv1v-,:-. flel1IJ"w:os Com:)art1lhados oos Reg1strndrire; 
de lrnú,ers (Central dos RegIscradores ,je lriove1:, - CHI PE). sot, a rcspoI1sat11lidade dn ARIPE - Assoc1açd.: till'> Reç11stradares de lmóve1'.; ,je 
Pern;w1btKo no ,'lmb11c esladu<1I operada conjun1amcmte pela Assoc1a,;:ao dcc; HcgIstIc1dmcs 1mobi 1H111)s de Si,;i Pn11lu - ARISP e pelo nsl'luto 
rle l.eg1strc lmobiliá·io de Brasil IRIR, n::f!s"<i~el "Jtdus seguintes en:iereços Hl!llrórnr;;ns 

1 - http:l,\.111.\IW.oficioeIetru11co.org br 

11- l1llp./lwww penhoraonlinl:' or~.br; 

Ili - ntto://1.v•ww re,;iistradores org br <! 

IV. http:/lwv,.,v.. ndispo111bIlIdaCe orq.br 

DO 
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Edição n" 55/201ô 

§1º. Em locas as o;-,er;v;:f,w, 1Pc1liza:las ria C8n'ía dos R~çi1stmdorE-s :Je lm'.)ve1s f.:1:r,io ol1m_1a!1Jr1cmer·lf-: ,·espei·ndn:~ r_1c, d re1(os ~ 
pr✓ac1ddde. a µroteção de dados p1!s~u.-i1~ e: ;m s1r1111_, das com.mIca-:;Oes ;JrI•1:.1d<1s 

§2º. A Ccr,tral cios Reg1strãd:::res de lrno•;e1s obr ga-sc n m,int0r s1g1ln rclc1'.1vo :i 1dcriiif1caç;'io c:;:i~ d1uir dades Jlld1c1a1'.1, ndm1nistrat1vas 
e serv1,jores que ,:icessarcrr seus sistemas, ressalvadas a 'eau1siç,i: jui,c1al ,1 fisc<1liüu;ãu p1õl<1 Correr;e!1or1a Nacioral de Jwst1:;:a e pel::. 
Con-egedona-Geral da Justiça ou l1scohzcçi:lo cspcclf1w pelo respecll'/0 Tri::iunill ou Orgfi:, Ad11 ,i11, .... 1,n.i1;0 ulil1zildor· dos sIstem;:is 

§3~. A Ce7tral dos ~egístradores ele lmóvo1s 'U7Clon::ir,'.l sob o ::ico-npar1hnmenlo ca Co·regedoriil-Gf-irn! Lln ._lw;tii;a e d;:is c0rrcJgedor;:1s 
ri!-'rrmmPrllP<; no!' {\m/J11os de suas respectivas competências, p:ira tIns je ver· t1c,1ci'lo do currrirIn,entc, do.'> prnzo.~ :fo rRui••.-rn e d" L,rr1eur,1fmto 
de Clc'rlícJàt=s !:é 111foíllHÇÔ!-'s 

Art. 12 . A Cer1tral í"'emambxa·w dos RegislrarlurP.<:; rlA lmó~~•,-,. serc:i 1,llrc!-cJr<1c1a, o::irig;itoriêlireI1te. por Iodes os o11:::1ais :!e reu1slr::i d,i 
1rrove1s do estado, 1nrlcpcndenlent;nte ,-_fo filiação as~;ociativa Oôi quArc., rl,~vf'rélci ar>!SS<i< a C(;r1tr,1I par;, ter;Jbirner1U e .--il.on1pdl\hi-trncnlo de 
·ltJlos. solic1taçáo de cert1dõ8s e 1r,forrm1çôes re\1istra1s. bem com::: pnm ncluir clu:-1os tc~p,;cff,cos e oncam1nt1m c,:irl1dões e 1c1f:::rn1a,:;õ,;:; 

§1". Podera e:- ofci,11 d ➔ registro de imóveis OJLJ~tm C:Jrr· il Cs::r1tra dc.,s Registradores :ie lmiivr,i.c, e, u iliL<H,:ào de sua infra;,Jstrutura 
c.m1p;:irt lhad,1 ou adot;:ir soluç/:llj de, comunicaçar; We0Se1v1cc :::orn :.crvidorcs da ·espcctl'/fl un1r.1arJe .-Jri .s.r·rw;u desje rnn g,;ranté! a 
;:iutent1cicl1-JC1e, pr;iservcição, seyL,ranr,:a e sigilo das comurw;.-.1çocs e dos rlc1rJo:, trnr,sm,tidc,s p,:::r meio el'.:trõri1co 

§2". o~ ofi-:-.ic1is rlA rHgi.'> in d;c. ,n1ó-,,e1s n1e 11ào éidnt;:irem so,uç:Bo de corrumcação sin2ronizac;:i vIi'l VVc!)Se1vic:e de·.erã,, -i1i'lntP.r n-.; hr1--.es 
de daCos e ~:e 1111agens I1a i11fraec;tr11turcJ rln C:i.rnlral dos Registradores de Imóveis. perr1él11eritenw11te atuahzadns 

Art 13 Os Of1c:rns de Registro de hT1Üva1s (Jtte 11ão ado:arc:rr suluçê'o tiP. rrnn m,caÇdo sIr1c:rc-11Izaca v 1a WebS6NtCe de1,wJo vcr,f1uor. 
pelél IT•enoh na c1berturn t; nc enccrra'ncnto do expediente, a e:-:1,:\(n::id ce comur,i:;açiles rm1md,1s dd c,,n:ral dos RegIstrarloro-; rle lm-'\vc1.'i 
para venotaçao de títwlos. \;1sando ao respectivo p'·occd1mcn'.o registrai. adclon:Jo todas as providt½nc1.'l'> rI1Je fo,ccn· necessárias, curn;, m;~Ior 
cel,;ridéi(le possível 

Parágrafo único. Sem prejuízc do acompérnhamerto pü'1od1cc cbrIqatór,o, o sistema p::dcra gerar a111sos cletrônico.'i r.o nfo'.inl dest111atário 
a tít11lo rie cau!ela de que existe solici11-1ç,Jo penden:e 

Art. 14 . Todos os t1tulos ele:rónicn.'i Pw:nminhc«ln." f"' n,t' u dd :.::er•tr?I dos REg·stradores de lmoveIs apos e, cnccrra11ento do ;,x;1ediente 
serão l311ç2,dos no livro Protocolo na al::;ertura do expediente do r,r1111rir-· rlicl i"11i1 '>equ111lc' ;Jc., ;;eu encammharnerito. obEJdec1da o or::h:::m c:011ológi:;;1 
de ,mtrega por e,;se mdo 

Art. 15 O protocolo de :iL1lc)~. ,J p!"(;staçdo d:) ·ntorn1açócs e i'l expe:Jrçiio de ccrtIdóes ,;cio atrilm1çi'ir,s rr,se1vc1:i;i;; ao oiícIc co ro,Ji.Sl'o ,1e 
i'Tl'.:veis competente. q·Je sera c l,n co respor,savel oelu processornc:nto e éllc11dime·1to. C9bendc o Central dos Re(J1str,1rioces r.le ln óveis ap8nc1s 
o seL enc,irn-nhamento 

A1i. 16 Ar,ó. nf,:.os ,1,.. '"'V'S'!ll Ue i111Ó\it! -,;, res;sc1l·.1:c1dc o uso hstituc1or,c1 do ·m1i:Jt;J d11.11tal :wo'.LldO pcltJ Corregedon~-Geri-11 rJc1 .Jw,tiç,,-, 
Est.,idual. f: vtcrlado 

1- rr:cq,cIoriar ou exped-r ::Jocurne-110.'i eletrónicos por e-ini:iil ou sPn:iç,1.'i pn,;,1ni<; ri, ,1" er1lr1cq..i. 

li - postar ou b;rnmr ( downlaod) docum,;n1os clfilrôn1cos t; 1nforrr-n,:;úe;; er11 sites que 11ão SélF111l rn, d;i Ce11l 0 al d::s Reg1strDdorns d0 
l"l1:::ve1s, e 

111- prr·st;n os swv1ç.~1s eletrônic'.ls cornp1'11lhéidos reléncos no i'l"t 18 e ,;io lc,nqo de todo este provimento diretamente rn, por ·,·ruc1r-:..:s 
Rm r.nrr.nrn~ncic1 cem a Ce11l·c1I dus R6g1s1r;cid::ires de Imóveis ou forn dei<<. 

Art. 17 . Os documentos detr,)nicos apresent1dos ans Df1r;rn" .-1,, ,..,'..l'"l u rJe 111(we1s, ou por 11les exDe(l1rlos, seróo Jss,nod,:,s corr 
uso de cer:if1cado digita!, segundo a lnfraestn,tura ::Je ~haves Publicas füa:--.il~i1ra - IC:P-Rr,1<;11 e olisl::'rvaráo a arqJ1tetura d:::s Pnarócs dr, 
lntciropcmb1!1dadc de Gr;vcrno Eldróríoo (e-Pl~GJ 

CAPÍTULO li 
DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

Art. 18 A Cr:-n·,a! dus Reu1slrcirJo,es t.le r11óveIs é cornposra dos S(ig.1Intes n1ódulos o sub·n'.Sdulo~; opuracI011ais 

1 - Ofício [letrônrco, 

li - Penhora l::letrórnca dE: lm :-vcrs (f-'cnl1orn Onlwe}, 

111- Cer1idão D1gItal, 

IV - Malricul,.; Onh·1f) 

V - Pev1uisa Eletrônica 

VI - Protocolo Eletrônico de T1tLIOS (o-1-'rotocoloJ: 

VII. S('1v1yu EleluJ111q, rle lnt1m.-,çôt!S f' Conso idaç8o dci Propriecla(JP. F1duc1;1rk1 S~IC, 

VIII Rcpc:sitéric C::;ni1fivcJ de :.::iocumento Elelrõr1co (f;:C □[) 

IX - Acomp;:,nh;cimento Regis:rnl Online; 

X - Monitor Registrai: 

XI - Caaastm ::ie Heçiulm1zação rund1ária Urbana 1CRr-L) 

XII. Cadastro das Aqu1s,çoes e Arrendarn&ntos de Terras Rurais por E-_;;t"n11g1c1ro~, (CAT~E): 

XIII Central Nacional :le lndisrinnihilidade de Rrcri,, C:-.JIB, e 

XV• Corrc1çdo ünlrnc 

Seção 1 
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Do Ofício Eletrônico 

Art. 19 O Sistema de Ofico Eletrônico consiste em sistema de In:ernet destinndo i'l cons1,l:i1 e req.J1sl(;§o eleh'm1c.;i :Jor ór;Jàos dJ 
Adriinístração r'úbl1cc de informações e de ccrt1cJôcéi registrais. as un1daccs '.:e Registro de ln1nv 0:1" 1r1hi[;r;rnh's rl;i C1-•ntral dos Reg1s:rn-:lores 
de IMó·1e1s, em substItu1çào aos olic1os err papel. 

Art. 20 l 1teqra o sistema. base c:e dados sImpl·tIc:Jdn dcnom111éldél B,:;n::;o de Dndos Lt!=)'ll (BOI.) :::perada pnr S,shcm,1 ,:·e Gerenciar1enw 
de t:lanco de Dados ( SGBC ; e por Intc:rtacc de VlcbSC1"11cc com o tIm de pr:::porcI01111r FlO usuário eri tempo Ilca i11f111r1 ;-içóes sobre a 
'.Itul3ridade ce bens e direitos regIstmdos no ncmc do rcsson t1sIcn ou 1urirl1u1 

Art. 21 O B.mco de Oacos Light (BDL/ cornoõe-,;e ro mIrnmo. do!' .S(~q111ntes c3rnpw, 

li- Cildas'.ro de PEssoas físicas - CPF ou Ca..-Jaó.lro Nac;inr1c1 d~ PHs<codc- .Ju:id1cas CNPJ, de todos os env:llvIdos com 8 n'atncu il, 

Ili - norne 

IV nurnc-o da m::itrIcul;::i e 

V- ,mlr pa-a ,mage11 d2 ma:rí:::ula 

§1º. Os c,m,µu~ d8vem '..J<~11n1t1r ,; l.-'u>r•0r1c.c1 pu;;ItIv:-1 ou n2gatvn de registro;:, cJo b8ns 8 jIroitos o. qu,1·1do posIt1,m, a respectI1i·a unidade 
(.il, Rt!g stro (1e I mt:weis 

§2º. Ao filzer il í'"''"lll1sci no S1st,oma rie Oficn E:lellôr11:.:u. n ie:1uI;,It,mle devP,rá rer:2b8r Inc;t;,nu1e;,mente c1 i'1fcrrr·a:;:no dn 01,om~nc1il 
prsit,va rn1 11eriat1v;i PAr,1 cl'i o,~nm'!7t.i?ts pos1h1ias o s1sre n2 po~ferà i11ftm11,cir a msr;ec:tiv;,r urii:Jade c1e ré:!gistro de IInóveis. o n~mcro :Ja matriculo 
e i,11~ pP.rn il:"".esso ;'i irn.'lgeni da rnr.triculr1 que podr'r,i sr,r vI . .,11;o,l17arl;i em te1<1pu red 

§3°, Revelando-se positiva i'! ocon~ncia de existência de bens o .1 dir·riloôc r"Pg•str,--1,ius Pm I·nrn'-' ,lu pesqui~c1-Ju em t;ualyuer un c1ade ce 
registro de imóveis e. nào havenco possibilidade do acesso nu fonH'l prevista fh) :Jaráqrafo ;rn!enor :)orltcrii o i11tecre-,;,,21du, no mesrio ato, so ici'.ar 
a expediçi'ic da respec1Iva cerl d<'iu, (llle lhe será err1:1da no formfllo detrlmlC"o. rii'iu poder·do s11<1 ·em;-;ssA .">er retardad8 por r11aIs de 5 (cinco) 
rlli"JS _itds 

Art. 22 A~: operaçoes de c:::nsultac; e 1espo~;t;1~; scrao rc,1lIL<.d8:i, excl,,s1vmntnle. per meio do S s1ema 11e Ofici,1 F'etrôr 1u.i verJcno 
o ·.rafe:;io de cert:d-5es e 1rtom1aç6es re!'.j1straIs por c:::rreI0 ele!rórucc, ou ~1milar. 'G~salvodo o u3C• inst1!uci:::rwl d::: malote -lrgilill ,Klolaclu pe'a 
Corregedon.+Geral da Justiça Estadudl 

Art 2l Poderáa oi(lerir d util17açao d::: Ofíc,o Eletrônicü :ocios -:Js w111,s e órcãos putllic:::s qJe monI'cst:::rr1 i'ltcressc nas 1ntomiaci1F-, 
regis:rais e goLem ele gratuicaje ow isen;:ão do pt-gêlIrer11::: de custas e emolumentÓs mecm11re ,:xilebraçoo de convênio corn i"l Central' dc,s 
Regis:radorPs ele lrróvP,i'>. re,ne\id~1 uípta à 2orregedo'1a Geral de Justiça 

§1" Para ídentifi-:::açifo 1raicuívcx::il d,i usui\nr; P P.vf'nl11nl np_u-êlçélu dt• l'!'>p:cnsdJd1dc1d0 i:;o· lbO ll"dC\'ÍdO d;:: sistcmil ou dns In1ormE1ço:cs 
regIstra1s. o ncúdulo Ofíc:10 [le1r(,nico se-mente roderá sr!r ,,cessariD r.r,m ;1 11t1liz.;,çiin ele Ct!rt1í1cado D19tcJI rddrão ICP~Brasil A-3 :JU supcI·Ior 

§2g. ·,or1enéi o conve·iente aJJslm corn a Central d0s Reg1strad:ires ck lmove,s o ec,!.1hP.I,-« imento rlP cnrnur1k a,;2_o segur;:1 entre servI(1ore,, 
( WcbScrvrcc ), que além lJc 4mfrn!Ir a au!entIcida:fo. preserve a segurança e os g.lc dos :Jados tran;:;r-w1r:ns por PlPio eleiróruce-

§3º. Para alastame·Itc de honwnimw e rnedId::i jc rcs~1unn1O e :iroteção de privac1dJde, as ::iesquIsas para local.zaçã,: e,, l.1er1'> ~· direit1Js 
SElri:ío feit;:is, exclusiv9merite, a pc1rtIr do nú1'1ero dr; ,n,:criçi1O no Cadastro de f--'1:s:,oas f-IsIcas Cí'F ou no Cf!d11s:rn Nr1c10,1al ,_1,-, Pt,'>sz,;:i JuríJ1::a 

CP'\IJ, OJ ::iind::i pelo I1úmero da m.itricula vir1culada a de1errnInoa.:i scrvent,D 

§4º. Nâo d1spcmdo o requisItar1te desses elementos Id8n'.IfIcadwes, poderá dInqir e p0d1do de pcsqL isa di-etatrente à:; servP.11lic1s 
rt,specl1vas. nc1 f;.:rma tradicorial em papel. que estarão otrigadéls a re&po-1der à domanda, nos termos '..ln lc9:slflçi'io vIger-.te. 

Ar!. 24 O 1:eIIuIJo c1bI,-1111_;1llO pt~I'" pe~q·iis;i n:~ b;,r;;e de dados d:: SIs:crncJ de Ofico Elotrênco cürnµreeI1derii. obr1gatar1cur;e·1tc, ú 

i1tcarn~g~o q,Ie Sf' II1c1I1gIw,. relo meI1os, COl'l, ,1rlvenlo uu ~1ste111c, de r1ktricL.la criado ;1ela Lrn D.o· 5, de 197:! (1" 11e JilncIro r1e 1~·7[), até o 
momento da pesquisa. r1bservaco o disrx1sto n~ ilrt1gr ,~eg11i11te 

Art. 25 . Os oficiais de registro de 1móve1s que râo dispuserem de s;::IJçã::: je co711,nIcaçáo 5'11cronin1l:il vi,-1 W,!flService rleve•áo 8lualIzar 

1 • a base de dad:JS no BDL até as 24 h;Jras do cada dia u'.II. ncs71:;: :::u:rndo njo hoJvcr mo11I11c11:o: e 

11- ü b;,mc..< tlt.! irr·cJ~l.!r1s (10 mc1tr1n1las até as 24 i'o'as co tcrcrnro dia jtII subscqcJcnto ci ~,ratIca dG l\to RcqIstral 

Parágrafo Unice. O umlrole de c1tL..al1zação di;h18 ~e:.-i fe,\!, riul!w1;ot1, :,.r11pr•t~ pc o SIst0rna de Co·ro,ç::io OnllIHL corn ern1:_;c,i'io dt 
relatório das pendências. que sera en:::,in1i11hado por e-mail ao Oficial de Re;Jist-r1 rlf> lmriv,,1-s 1e-,por1s:.íve p€los ;eNIços da unidnde em nh1so 

Art. 26 Nao hm:endo sol1..çac, de corr-unIcêiç80 sIncroI'Izad.i via \.A/coSorvicc ,:; ·1/lo estanco atuali..:ada o ::ias,! de d,1d"' riu BDL 

1 ~ o pesquisa será real.zada corres irformações constantes do sisleIna, 1nd1can(io parJ e cmc;ulcntc. e cventuoi3 servenliiJ5 que e_a,h-j'n" 
LUIII d lJd:O.c! .Je d;-,dus dl~sa[u;-il1,'dda 

li - ledas as rcqu sIçocs SGíJO cncammha,jas diretamente pelo sistcm<'! ri rc::;pcclIva ser,A'r1t1;-, qI!i' '"'' tF'>f-'UI 1cil.!r8 no pr:=110 In1pr0I-r~g,ivol 
de 5 Icinco) cIas uteIs, q.Janco pos1t vas; e, 

Ili. u :,,1'>ltrm1 inírJm1õ1rà ;:1utonIalIcarnente o f;:ito ti Corregedoria-GGr::;I d;:i Justiçn do Estodo e .:,o ~u,L Corregedor r>errrMnenle qua1·dri ,7 

serventiil cle;x,oir de atuêlliz:ar o :,,1nn1 d", r:a(lo<. ili~ d'> 24 hui as clu se:;urido (11a .Jt I SL.bs&quente 

Seção li 
Da Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora Online) 

Subseção 1 
Das comunic.içàes elefróriicas d,1 penhora. do arresto, da conversão do arresto em pcnhorn e do sequestro 

Art. 27 O S1s·.en1a de f'enho-a ElelrSnica de l111::ve1s (Pe11:10rn Online} det.ti,1a-~e ri frn111ali1;.i,,:;:o f' ac l'áfRgo de ma11dados e cerl1joes 
para fIrs de •··q, ce penhora,,, ;irrce>loé>. ccIwcr:,1Jo de Hrre:;tos en·· pe-1homs e ~equP.stro~ ce 1:m;vei"-, li,-,,-,,., .. ,, o a rrc>nwssa e 'lO recebIn-io'l!ü 
das :E;rt1dôes registrais da pnitIca desses ;11os, ou Cl8 e>:Iperc,os a s::mm cunipncns ;:,ma o ílrolh1,ne,1to rJesses I1tulc,s 
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1. Edição_ n~~Sl?O 16 

Parágrafo único. As co11.1nicur:, o~es e etrô n ícas r1'2 p,mh(HO de nrrcslo, de c,:mvc,rsào do cirffs1o e111 pe!,hc-ra e de sequestre de 
1mo·•1c1':> d111g1llc1s c1·s se1ver11i;is de:- Registro de lmo\,e,s de Poin;:irnbu.x, ser;i~u ctutumJas, :':lpo·o1 e etct1vd 1mpl;rntaL, <1-0 d;_: s1stern;.i peiac; 
SPrvP.rtia, rngistrrw; •ln Eslado, ub11g,llciri;m1€nte ;JOf meio eletrn ~ nico d éltrave·~- do Sistema de penr'ora Elelrô n c,1 ,_1e lmo·veis (Pent10-;l 
D1·iline) nwrlirml~) 1: prP.rrn;li1r11l-:'nto de fcrr"lul;;i rio pw prio d spr,ni vel 11,) Portal d0 orrc10 E-otró nico. da lntwi:strulura 8r,isíle,ra do'.o Regis:ros 
de lmo've15 (IRl-61<1s1I). l,(lrll 1,',0 ,lp l:t-'''if1c;c, a~(I digit<II 

Art. 2B. Os reg1s:ro3 dt~ penhon,_ de arresto. (fo c:!1wPrs;c,-n ,1-, c11r'c-'>1o e111 p::rnorn e do >-üqL. o stro ie 1mo veis somente sr.rn -o w;-;l17,<,l,1s 
apo s a qualificac, a-o registra ·na e dependera-o do recolhimt::11!,J :nP vi11 d,1<; (c1r1olumento:, e ja ~s~R, ressa vadas e1s l11po'•i,ses dt:: execuc, 
a-o t1sc,11 e lrnbalhis!A. d0 hencf1c1a·1"io de ass1:;te ·' n::::ia JUCJi·::::ld'r· d gi-aLiíta ci, ,rn1il;1 -;1[11éll', ·_·-es cxcc-pc1ona mente, pro·✓1st.1f, e expresso nen;(; 
dcc1d1dar, pelo Juiz. 1c1s QL,fl,s devern-o se:r 1ndiuidf!.s. e:n: espac, os vn·r·1ms. nn fnrn u·,1·11c, é'ls;lro ·' nico de snl1r; uc, n~o. 

§1º. Rer::e!::1c:a a rvdem JL1d1c1;;I eletrô ri 1c.-:1. o of1c1al a prenotzira · ee ncordD com a rgoros.:i ordem dP- Apn,c.o-,nla", A-o dos :nulos,.; inforr1nrfl 
de imediato w:- sistema o numero da prenotaçbo:: o Cillél de seu vencimt;nlo 

§2º. A •.1udl fi1:clc, .:1-0 él0~ n,;mda:Jos e cemais sol1citac. o-es errnl1d.:is no s1st0mo Pc,111ora :Jril,ne sern· levarlit a efeil,_J pelo Qficial ::Je 
Rf'!Jislln ,Ü--' lmo··vt'i~. r·o prn7o m«·xir-10 de 10 (dt?71 rfüis :Jo sDu rec:cb1mer-!u pelo i::1stcrn1 qunnco na- :1 for A h1po'te<;e dr:· 1ec._ lhimento r.,re 
'viu do~ f:fllülune11Ls e da TSNR, 

§3n. Nas hino ·1esPs ,c,m :·1w r· wg stfO da co11;,lm; êl-o dep2nd€ do reeolh1mer'to we· ✓iO CIOS valores, o ·:Jfic1al informara , r·n pr<Lu 1·1c1 
'x1no de 1 (u1'1) dia L1til, o VcJlur d1,s e111:il11me11lut, l' de11cJ1s ta)(as t1l·v1das. rio carn::io pro·prio do s1stemd, :mcx,wdo a respecl1v2. guia do SIC,\."\[ 
"emit.da com '.iase no valor da execuc. a-o l1n11lddo ,in v:ilor l1o imo·vel p:im pagn'lmn·o pelo 1ntPmsséiclr- e r,qum:1nrn· sua ,1uitcc, a-o 
pan:i realizar a qualifica::: , a -o do ti'tuhr 

§4u. f.. quohf1coc . .:i-G som· fo1to cm ati:' 10 (dez) dias eo11tados ca cornprovi-K. "1-n 1,1 q11,1,,c a-u l!;, respecl va guia do SICI\SI--. :)crnntc 
a r,ers1ent1f.l 

§5°. Fica aut:inza(12 '.' canco amerito da prcnot<1c . a-o, nD 3 ri b1:o cc,pc:::1t1co d.J .c;1stemri tice cwi regL,lim·e·1Llrla ca,c,r, mi-u r·;ial1Lado, .Jm 
sua vigé n eia, o pc1game·1tc ca ~1uia SICASE. nas hipo teses em cue for e><1q1do o recolh1mcn:o pre\-io dos ~riolumentos"' t.ixa<; 

§6°. Os e·11olumen1os Je·11J::;~ p;,lu registro da constric, a~o efetivada em execuc c1~0 tmb.:Jl113ta ou fiscal, sera--o pauc,·.; ao f1r1<1I oL1 
qu;mdu rl;i ,c,fet1v;cic, ci-o <lo reaistro dc1 drrrcma:.:1r.:, a~o ou ad1ud1c;ic ;i-o do 1mo·vcl c:u aw,da, quando d<J ovorlioc, a--o de seu c;m.-:domer1t1J 
pelos valores vigP.1i!lis ;1 t! ·rmc·;i d,1 ·1c1!J2rnent,j 

Art. 29. O registro ca cons:ric. a-o somente Sê. rccali1arn· ,Jpo·-;." 1fov1da qu;cilificéic, a-o regislrar1<1 p::isil1v;1 

§1°. :.is ::Jados do formu1a·rio relati·,os a' ac a -o JLJd c1al e à QJal1'icac. a-o o:-::j~t1v.c1 ~- "-1Ji'jl::'liv 01 devem ser entencidos crmn suf1e1cntc~i 
pam é1 odrn1s;,101li::wdc d::- rnandodo OJ :::ertlda--::: para registro da constric, a-o, s,1lvn q11..ir,~·n hr_,u•Jrc,r du'v1de-1 uu insegurmir;, a :wanto m .. 1m:J 
'✓E;I e aos 11lularcs de ::fom rno. ap 1cnmio se, nessas hipo te:c;es, quanto i'l. prer1otac, a -o n~ rP.u1·n.'-. def1111dct" rio Co"digo de /\orm:i!; dos Scr,11c 

. os Not3r1a1s e de Req1,:;tco do E::slodo ,j{: Pernambuco 

§2". O registracor, em caso de qua ificac. a-o neq.:it1ve1, com re':usa rio registro. ou nil hipótese d"l inrlir:rtçiln dos dlüs nece~sános 2 se-er'l 
:1ratrci,dos na -i1atr/cu1a. cornur11cara· o falo, mf:d ante resp:;sta no :;;imµo i.,ro pno. ;-w JL.i.?o de or·g,nP. insennco rki s1.s;1ern1 par~-; cti.N11loac1, co 
pi;, da nota ce devolJc, a-o expediOíl ou <1 respectiva guia oe rer,nlhir'"lento ,]o:; ernc,l0mcr·tos nns casos devidos. 

§3" _ Acc; evenlUdlS ·1olus dev·~lul1v"1~ pe· manecera-o dispon1 ·vf:l1S aos ir"teressados 11a servenl1~1 p.:iro co11s1.,ltas presenciais. 

§4º. Apo·s a qualit1cac. a--o pos1:1va do t1·1ulo Jud1c1d ,c,letn1~11i111 11 níir·ic1I r.1 re;:ii;;t'ara· c>n1 ate 05 1_cinccJ ::J1as 

§5". Rcêll,zado o registro da constric . a-o o rtgis:rador mhrmara' a:, 1ui ·1il rwlr, <;1slf--,n>-l ;, 'c-Ud ,_·u11stm1c1c , a-o 

Art.30. A utí!12ac , a-o do Sistema de Pent1orJ Online e urna ;ac1l1dadêc q,Je se proJk:ia ilO 1n·PHs~.:lllu e, µo·tc1nto, t'a-o ,J eK1me do 
acompanhamento ciiroto. porartc o Registro de lmo ·1c1s, do destcc10 da qualif c;-ir:. H .. o. p,:1p-1 ci'::' A 1ci,1 d,'JS PXi!J" ·' 111;ic1;; <1c2so forn1ul;;id,1s 

Art. 31. Quando o reg1st"o r:1a corstnc. 2-c: cemanck:ir atiertura de íll<'tri r:uln e for n:;cessa·-10 a a lfeser,!ac, ,:1-0 de cHl1dd~:· cio ,rro •;cl 
µelo ofic1o1I da c1rcunscr1c, a-o i1'1obil1a·-ia a1terior, esta sera· pmvidenc,ado o·s expfoni;Gs elo 1rteressado no rew1slro salvo nas l1ipo·1p_qis er1 qtw 
na-,_; lict' re:..vlt11n•er1tu p1e··s110 Jus 0rnol1..rrie·1tcs e TSNR, de'JHFJo nesses CilSr:s, o H'(j1strad0r da llüVil c1rc-,nscnc a -o solicitar. d reL<n,,_,n'.1: 
da ser,1ent1i'I prirn1ti\,'i'I, ;i nPCP.ó'Sil cj,1 ,;F>rt1cr1-n p1efwrn1udlmw1te r,o form<1l0 ê!IBtrõnico .i por t1rr1 dOé'. meio;; rrcvtstos neste prov1mF.nto 

SubseljCÍllO li 
Da pesquisa e da certidào eletrónica de in,óveis 

Art. 32. A pesquisa de t1tulcmdode de bons e (J1re1tos e a requ1s1çáo de eert1dóes 11nob1liár'ias também f1c.i·iio ,11sp8nive1s no ambiente do 
Sistema de Penr,ora Onlnn n serão malizadas pelo Of1c10 Jud1nul <Jpcn<h ni'l½ Açi'ies eri ou~ foren1 conc2d1dns n-.. bem,fí,_;10s d.:;r ass1stõnc1a 
JUd1c,aria gratuita. 1'as de execuções fiscais, trabalhistas c•imina1s ou q Janco t1ouve~ a cxrirc,ssa ddernin<:1ção dco lvlii[Jislraclu Ncois dern.ois 
hip:•teses. a par te 1nteressallér pullei~ olJtcr élS infow1;;içcSes o CE1rt1(lôes d1'el.1mo11t8 no s,tiu cfri ,1cesso publ1C,) da Central dos Reg1,c,tr,,,:lure~ llc 
lino•1f!1S (www r~u1slr;,drnf~.''-<l!!J hr), nHH.'limte sat1s·a:;Jo dw: resp~>ct.vas (lfcspns;:is 

Art. 33. A pesquisa de titulriridade de bens e dire1tns,;, n"q usiçi'io de cG1lidC.e:., e 111 orma~·ôes im::bíl àr1<1s e as ,:;0mur'rcaçoes de ri~nhor;,ic; 
arrc~tc!.: e :,cquc:.tro:,, que torc,1 dc1orrninacas por Juízos do [_ Tribu11éll de J,_J:;tiçc1 ri,-, p...,,.,,.,11l;-ucr, p,,ir<1 ser,õ!ll curnpri:::1as pelas serventias 
reg1stra1s htegrddas Go S1sterno de RcQ1s:ro Elctrôrnco cie lmov1c13 (CRl-;c·[). se·éo fo1:;15 exdus,vnl'lt>11te prn rnp1·: ·Jn S '>'.0'1\;.i r:P Pentiwa üril,no. 
vetJarla a 2xped ção de 1ra,1dados. cer!ldões e cf1cios. ::ios respect1v:cs ot1t1c::1, rcq1strudores 00111 lrns fina ioades. ;i:x1~ o deuns,1 dnc; r,r,uo,; 
r!~ ,nlA[Jr..içici,, ,:_1111 u s,.,,te111<1, é1Ccf1111d:.:s neste µrovirnemo 

Art. 34. Os ;cedidos de inform<1ções e de c:e;·\ic!úes e·1e11tu 01l111e11le :~111:,11111r'hc1r.los C0rre\Jedona-Sc1r,1J d<1 JL.strça e r'lf, Corrcocdor1,1:,; 
Pcrma,icnt:;;;, kOí outros or9Fios do P()dtir Judicíflr10 ~! :L; Adrnir11;;trilÇ<io Publ1:.;1 .,r,c;ir, rlf'11(1l1;1r:ns diVi re\;pect1vos rr,quis11anks com ,l n,11:'.iJÇ'-Ío 
par& que util12:em os sistemas de O'ic10 Elc·.rõr11co e Pe11hor11 011li11e, aros u oe:::1.1rso tios pra/,1-; rlP 1nte111 H;ju cor11 o sistema, definidos tkslra 
prov1rnen:o 

Seção Ili 
Da Certidão Digital 

Art. 35. As L.ílld'.:ldos de Rc;11st"os ele Imóveis forr·ec:eráo certidões em meio e,e•d,,,icu r.lirel~,111,,,r·LEe na s1:,rventia 0'1) d1sposillvo removível 
dei armazenarrelllo de dadcs, e pela internet, por 'Ylc1:::i Cél Central dos Reg stradores de h1cive1s (C:RI-PF) 

!13 
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____________ R_c_o,_tc_. _-_"_E_. quarta-feira. 23 de março de 2016 

§1°. As certidóes em me10 eletró1'1co são do,~umentos nato-d g1tais ou d g1t<11izados erT11!1da!;: pelo::; serviços ce reqist·os de ir,ovP.1s. colll a 
A;,,;,w1lu1;; 01yr . .c1I Ju titular :_,u res:-:rn1;,avel µelc1 d~>le-Jaç8o seJ substItu10 ou f,ropostos r1uto:1.7 :1clos 

§2n. E:nquantn ':l Ass:ncitt.r,1 D,g1t,;I m'in ,:nnll\it"· .-1t1du.tc, ru,1c1u11c,I 1:e,11f1cm·o por F.:nt1dad& Emissora d,1 AtribuU:; (t:1::A para a 
assír·atura eletrônica ca cert1di'lo, o Ofic1DI de Registro rle lmDvP-1s n1J ;1rPp-7stu 11t,lí1c1·c'1 --1 softw:c1re '·Assi·1ador Diqit81 Registrai" (versao cortór1::;) 
Alternativ1'lmen1e. podeni ut1lizm outro software similar, desde q11e hi111::kJgr1clD pP.l;i C:nn""H'=drni+Geral oa ~ustça, CO'llC· o e><Ist0ntc r,o 
sIs1ema do malo:c rng1tal ou. arnda, ambiente e11 ss::,1 d,~ conf aI1ça da CenlrFJI :los R,,u1~trndr,rr,:,. ,le lrn,YJc>is, Jesece quo compro-✓8d3s s1...,1 
i1°leroperabilídade e a capaci:jade de iden:ificaçào ca se1,•e·1tia regi:,tral expedidora ao carr10 .:u fin1r,:iíu llo subscrím- e oe outros elementos 
de conhile da certidão e)(pedda 

§3º. A :ontr;:il dos Rng1str<idorm; de lr'1ove1s dIspanIbil17aril ilU'.> w;u;.irio,, flpliecil1vo gratuito parn leitura e v,2,nf1r:,ciçAo l'<1 0 11[.;tc'"l\ d;i 
;iutsnt1c1riarle, d<i integridarJe dei cer1i:1Ho j1g1:a, belll cerno do atributo n;i d,1t,1 de Sl.i'l CfTJ1ssf10, de quem a flSsirou e de outroc; Pleme11tnc; rJe 
contml« da certidão expedida 

A.rt 36 A u~· t1ddu d1!cJi'.c1! t<xped dd prn Oriucil di:' r-.>eg1stro Je l1T1óveis sHr.l gerada uI1Iccimentf! sol.J a íornw de ::iocumcr,to ele1rônicc r;e longa 
1!111;.,i)ii1. 11·:l11i11!lc11•111c;1-111:1n,lei'11·n;; ;;trilit,ir,:.'in d,c, ··112tc1dcK1o-s" qu1> ;:it;,ndél él(•s rE1quis1tos ,JcJ cJrquI:etura ,,.PING f--'3drõcs de lntcr0reratJil1l:élde 
de GrivP1:10 FIAl1{>11in, 

§1~. G interessado .;oderá sclic,tar a qua:quer oficial de Registro de l111r'1\1e1s 111lqJr;,nti., ,a C:er·tral -Jus RegistréldorEes de lrnov81s. que 
urnn L:er1idfio jA disµor-í,·e! em formato elet 0 ôn1co. rresnio n,'io tenco sido exped1Jc1 peld sCl\'lir,ti;; ,i é,P.IJ L:c11rJo. se1a f"l31erial1z2dc1 em p;1pcl de 
:;e~uror1çn, observados ()S emo1urnen1os correspondenl~s H umn ce1tidão de bL'5Ul 2té 5 Ano~. a :;ada 2 (cluH~) ,n'h;cis (fre1te e \if'.'>'S:J) r1n cmt1d,io 
mc1'c•Ial1zadc:; 

§2". A certiaãu lavra,ja nGs termos do pa·ágrafo :,interior tera a mesrn:J vol1dndc ,:: scró rcveet1de da nes·na fé pública ri1.,-, .=i e,,, L,tl<io 
ele1rôn1ca cwe lhe <leu origem. Será cors1derado o ;:1<11;1 ::le val·ddde d2 datd ,Jn emI:;sdo 1r,dcpcndcntcm1:nte da ::la:a de matc1-ial1zaç.'iu 

ArL 37. A c':'rl diíu d !Jil<il ,-r_d1r.:il,1dc1 Uura!il<ce l' hur;ério ue expecifcn:e c:1r imJ1ciç80 !ll' número da mstnc~l:i ro Livro rf 2 :::iu do reg1;;lrn nn 
l i\im 11º .1 '-ser;.i Pmil d>1 pi,,lo :)rili,11 do Reuistru l1e lrnr'lveis e disponibilizada na Central dos R€9Istrad0res ,je !moveis ::,té o próx1rno dia Uti e 
desde iu!Jo f1cêlrcÍ clíspun·vd pc1r,1 '.iuwn.'oad pt'lu reljuerw11l! ~elo prazo rr í111mo dG 30 (tr nta) d as. 

§1º. Na hipótese de e1istll' prerioti'lçi:ic. :lentro da sua validade na ri1dtnuil,1 u1J;, u:1t,r.liio ,hg1tal fui sul1utc1da, o prazo do sL.a o~pod1çau 
será de até 3 ,Jrês) dias deis 

Art.38. ~JcdIc1n:e solIc tcç;10 de 4uolqucr pcssoz. r:;odera ser exped d.J Cert1dóo Oi91tc,I C::msolidé!da. tarnhP.m rlenor'iina,_JcJ de Certidão de 
f-'ropnedac.le e Ór'uS, estruturada em arquivo n:ito dIg1!JI, no fomw1o PDF1A ou XML. que rel"ale 0 atual situação do irnível e du.,, tfüe1tos re,;is 
v-1qentHs da matricula no mornen:o de swi errnss::io nclus1v0 ~:obru cvon1urns '.)nus, gmvarrcs e título;,; rircnotcdos que i1-.._tnrnwr1'.1sr11 cir;,i.os 
contracitórios. que serão mencmnados por rerrn;;sao 

§1-0_ Da ce'lidâc consolida:::a d;,verá constar expressa menção de que "a presontc ccrt1ciaê! rwc- aDr:m_qo o ccntcr:•do do~ de1>1a,s atos 
rd,-;r:1r,1r-J(f1~~ r·orr1 ,1 ,,11(,n/e:. rlfl~'r,as ,)/,J111ns rmr r_:fc'rtl(/é'ro de mtei.'D teur ,~D n otrlcuia · 

§2º. '.) of1ciaI do Registro de lrn:;ve1s dispo111b1lin;rH 11c:i C:enlr,1I r1nc, RPu1s.trddo1es L.:e lr110"1e1~ a cert;dào dentro d:1 pra?o rn,il.-1rno d(' [H 
'.três)dias úteis que. desde ogo também 'icará disponi,el para dow,1/'.Jad pP.l,1 r-=!q11PreI1t,". w·lc fJfdt:O r11i111n1c de 30 (trirta: di;1s. 

Art. 39. /\ poslügcm diJ :::crttdéo d1g,tol ::cio oricIal do Reg stro de Imóveis for-se-il exclusivan,p;t;, rrv 1n-c1u cJ.J Cerual dos Rilg1st1odors,s 
rJe lmo•1eis, que taMbem prop1cIar;~ o do.,yn/oúd e sua contcrC1·cIa cu.os sistemas compL,tec,onais e f111xo P. ,~trfmiu~- de 111ror'11,içô~is lleverâo 
atenclor aos paclróes ;Ja lnlrnest·uturn de Cha11ec Públicas Brnsllc1r□ ICP-8rns1I e 8 D1qu1tc:u-n e-PING '.Padrfü\c, rl,• lnl(•ropc>1c1hilíélade Gowrno 
:':letrC:n co) e, ainda, pelo sistema do ·nalote dIç;1tal 

§1~_ As i.:f:'rtidúf::'':i r e:.:ess;ití,is para abertura de matricula na nova circuns:::riçáo i'Tlob lIórI0 qucmdo solr:-;1:adas pelo registrad::,r --:onq:H~le11tc>, 
snão pr-efr:renci:cdmente, er·1iticas '18 forma digital, podcr1do, nessa hIpotcsc. ser enca,11 nt1ad;1s :i nov3 SCí\'C'llia pele r1alok, dio1t;-1I 

§ 2n. As u~rt1rlôí,s :fifondns mi pa-,lar-t'o -tnler,nr S(•·-;~u resr.:nmlitJa;; sern ,1 rsx:olh11ne11to do ta~as o P,i1Wlu1T1entos, quc1ndo o re~li:'llrcdor 
scl1c,tanle eriu1minha o respectivo pedido do Porler Pt'ihl1c:o er"quadrcKlo 10'> c.JSO',, de Í<:;enção Jrév1;1 

Art. 40. As certidões em formato elelrô"1ico recel::idas dever:!ío Se" arquivadc1s nas 1mirfodr1s de mnas e d1; 0 e9Istrn de 1rn(JVeis, <:1n1 n1e o d,çi1lnl 
segure e:: c11c1cn1c. com s1stcnm de lflcII husca. recuperação de cados e leitura. que prcser✓c as ir,torni;i.;:i",r•s r, "'!J<' "usce·.ivel de élt.Ja i2açi'iu, dic' 
substitL,ição d.i m1dIa e t1e ent;ega e'11 c:md1çcc11 de u~o 11r,cdIat:::. cm caso de tmnsferêrd,1 do acervo da servRr<licJ 

Seção IV 
Da Matrícula Online 

Art. 41. As u11idades de Regist-o de móveis preslarâo, r:or rn,-,iu ,1..1 (:pr,t, HI du~ Re,J1,W<1<;ores :Je Imóveis. serviços de VISUCllL7.LlÇà'; eletrô111cn 
de r1éltn::uln'.; (rr,alricula or·.lme) mediante d1spo:iíbili?HÇ2ÍO 1med1ata de 1maçe,n d;-i rintri,;11I,i. por ca111IdDcnd1re,t'.J lm· ;m1bIerne corni1ar:ilh;u!o ou 
per 8(!oça::; oe SO!i.JC.30 de comur.1c.1ç;'io SlllC"Onlléldi'l ~VubSéHVICe. 

Art.42. A díspo·1ít1í•12aç:'.lo do arqu vo para a ,13ualiLnr/io <lilver3 ser re11a cxc u:,I'1cmenh; na Cen:ral civs Reg1s'.r<1dores dt! ti·111,1r1s vedado 
n tr,.:,f,.,un. ,., riic::r1onif11I· zar,,ão por correio el0trórn,:o ( 8-mail) oc1 po1 outro 1ne>o 5111111,ir o d Oo(;tas;c'11 cnl o,1tro:; :;I\l.::o. 1nclu:;,vc o dcJ 11i-1,s 111,1 ,a11tl,1oJ(~ 
dP. SP.rv1r,n, rlA i111a9Ans d,, Tl'>1lrir:ulic1-, 

Parágrafo único. Frca ressalvada n hipótese de a serventia rlisp,nih1li,;ir ,h 111.;;!Jem, (:Ir0\;-11r1e·1te BOS interessados, em :c~m1n □ l 
de autoatend11nent:i (quiosque multImId10. ou qumsqu<2r out'os d1sp::sit,vos elelrônicos). c.es(le '1IJH op.-r,c,d::ó. e -11<"11.icos exclus1"amen10 nas 
depcrd8nc1as fisIcas da propna serventia 

Art.43_ C:,c,d-i 1111<1 cl<1s IrrIa(Jt'r1s das rr1<1crículas sera nrrescntada ncs usu,,ros corn (1cit.i, hord dfl visuHl1zução e (XJrn uma 1,1qd u,rn n-; 
sequintes di.::eres:" Para sirnp!es ,:onsulta N!i~, vaie uwio cpr,'irhi;· ·, 

Seção V 
Da Pesquisa Eletrônica 

Art 44 As u ,irla,!fc'-; d"" Re~rslm dr> Imóveis do Es:ado prt!HHrâo, pot rlf•ll' rJc1 Centrol doe, Hcqt,Jtmdo·e:c llc lmóv(:i:;, SO'il ço 11e PP'"-1rm--,;,i 
e!e'rónica, a rartIr de 111Jr01P.rt} dn CPF 11 ,lu C\.JPJ. '.Jue c0l(Jme. ern tempo reDi, Inrormoções pus1tIv3s ou ncqLlt va::, sobre titularida::Je d" ht'!r-,s ,-, 
de d1roilos 'egIstrnd,Js O s1slern& deverá ofert:cer ,ir, u:,,11Arin ""' sPu11,r1i'='" !1µ0', tle µp;quIsas 

D4 
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1 - Pesquisa Geral ·rata·se ce forrra de pt:squIsa que terá por fir1al11adF q1,,mdc· pusit1·J<.1. o1per·as indicar ao usJàr10 os cwrtórim, once o 
núrrcro do cp:: ou do CNPJ pcs4111:i;1<lo io1 encontrado. A abnwg8ncIa dess::i ocs:IuIsa s.:~ri'í ~eI11:1n! lüi..lds é!':,'. ,;crveriti'ls do Es1ado e pot_;Slb I tma 
a~ 1...su;,no refinar a sua busc,1, por mo10 dn Pesquisa Avança-:Ja 

li - Pesquisa Avançada trata-se de lorma de peSQJIS3 que possIb1l1t::iró no Jsuório e:scolher um ou rnais ,.,1r1óri1Js unllc:' deseja qui 
p1c-;qL isa-; 111c1i~ ulc:':alt1;,1dd':,'. ";ej,cirn re,;l,zada:.. Essa pesqu sa. qJando positiva, alem êJe Ind car no usuar10 as servent as 011d~ o nt",.,,,,., J du CPF 
1i.1 1kJ C:t,JP J r1p.;111Jis;-id11 f(1i P11( n:1tcmln, ta1Tbé1T tnforrn;:ara o número :la matricuia e ofercconi ao usuar o <G scgcJl'1t,~s orições 

a) o lin-. :mra a imagem di:1 rri:ltrícula. quic podf'r,\ sfffv,s11<1li/cid,1 e111 l8rr1po 1t•d. lic' conformidade com o inoculo r.1ntr1culfl 01l1ne e 

t,; .. ci r:rosscgu1rroI1to :Jo retinnmer·to êa pesquisa avançadn, ern formulário prór,ri,1 11--: r1'1.il o usuario dever;i i1d1car se deseja. (i) sr'>rrH:,1\1! ns 
1T1atricuI-1s n;is qL,O·S o pe~;quIssdu ·Igur<J coiro li1ular de domínio ou de: uulros d11e1tos re;i s :1, (i1) se tcwihérn d<H.Jueles que já forrnr trans11111ldos 
Nes:a hipótese o usi..a:10 devw:i mforrriar Ll SDfvc11t 0 n dc1lfl i111cIal él purt1r dei qual desejo 1nformaçõc:c. sn~rr-- rvr>,1ILi:11s inovris :cu outr::s d-reit::•, 
reais transm1t1dos 

§1º. R~vEcl.,iri;irJas;e po!>itiva c1 ocorrência de be11·~ ou direitos re~1stmdos ern nolW do pc3quIsndo <crn quôl(luer 1m1d,od8 de Regs:ro d,;, 
lmóvi-,is, pmfr,r;i n 11c,uilrin. riu ·11e-;rnu éilu, s;wlicitc1r d 2xped ção da respcctiv:01 Cl'.Htid3o d1qItnl 

§2º. Serão i11formocos DS ri úmeros d;-,s mntrir·11lrls cité u 11,1,,ll.' Ufa' • O ,:dez) irnóveis por serventia 

§3º. Aplb:Hn-se à pe:,qui;iH eletrôr-ica as mesrras regrcis e µ'on,d11m!11tw, lf•1:111L·os pwvIst::s para a pesquisa efetivada no Ol1cio Eletrônico 
exc.e:to quilnlo /1 s~Jl1sfflçãn c:las despesas dev das, /ló 2cesso d0 us·Jário com lo[1i11 P. ~i-;·1t1,i, wa·1t,d:1 :J ;)mLo para ms:10s·.a em t:i ic1nco·1 dias ú•.eis 

Seção VI 
Do Protocolo Eletrónico de Títulos (e-Protocolo) 

Ar1.45 O rP-,~P-hi1m,nln u a dcvuluÇdu de titulus ele:ióI1icos pelas u11 dados de ReqIstro de lmovc s dar-se-ao exclus1vnmentr• 1:-u, wtcrmécitc 

r:ia Central dos Reg1strarlores rle lm7veis, vt>r'd'lo u 1,dfego rJe tIIL:los eletrónicos Jor PrctocolD de lrnnsfcrênc1a de Arquivos (FTP) f'-111:,íl 
ser11iços [:ostais, serviços de e11trega, .1u haíx;idm; 1 m quc1lr1u8r ou1rn f.'.)ff"l3 pela I111ernct. ,essalvado o uso Inst tuc1onal do ma ore díg1t;-1I ?.d:.lc1r_i·.1 
pela Corregedoria-Gera/ da Jus·ic,o E~tcirl.J,il 

§1~. Aplica-se o previsto no Gaput inclusive pma os tI!1.,lo;; e etrôrnc::s r<·mi>t dn,;; pc1Iec1 fins !Jc prcnotaç/lo (Lrvro n" 1 Pro:o::oloJ e exwne 
e calculo {L vro de Recepçno de T,t1.,los) 

§2°. O tilu o eletrônico poclerá ser aprese1·,tadc diretarnerh.: nu 3crve1'\Ia reg1~tr:1I, QLianco o 1nter,~ssa:!o rJ f,n;r pessoalmente, port,1111.Jo·o 
1-i1r1 r.1ic;pos1tivo de arma;;:eriamenlo port@t l. têil C~)rr,o CD, c:~rtáo de memoria pordnvc, cnt·c outros 

§3º. Os títJlos e dou.rr.r,nt,-.s,.. .-•trór,icu;, a'..ln,s0111,1dos às u111<1;,des du Ru~11strcs de lni::ivc1s dcvercio conter. Al~m Llc1 As;,ir·,atur'" DiSJil,1:, 
metadados □ tribuido::: em corformioade cnm ns req"i"itu-. d;,i arqui.eturn e"PII\G Padroes de lntempcrahil1dadP. dP. Go•1f<rnn Clelrfiriicu e com 
o con1ur1to seT1ántico publicado pela Ceritral dos R!--<g sI1adores (1rs Imóveis 

§4°. Até que o c011Iu·1tc: scmjn\I:::0 a que se refere o parágrafo a11lf!n"r ~>"jél ,·Jell;li::o. f c,1 ~uton2ad<1 a recerç.::io de d,>CJ1re,1tus eie!rl,1·i :us 
en1 PDF.'A. sern a:nbuIçoos de me!."i(k,do:, 

§5°. A recepção {íe ti'.u os eletr:'lrncos rotariam o,, p<1rtIculare~. Jemdos sob a forn;i de) rl;1do:, :cslrutur;idos Gom ut1lI;.:w;ao cio X!I.-L, fica 
cnnrl.c,011ada à o·.1se1vJ11ua llos m:Jdelos oficia,s e ins1ruçues publicados pela Central :Jos Re;;í,;trarlon.cs ele ln oJeis 

Art,46. O Reg1strarlor dP.vP.cá 1Jl:'rif1car S!:c o '.itJlar 80 e&rt1ficadc, d 9Ital L 1I11.::adc 110 traslado ou certidélo e tahP.liiio de ·10:as. subs11:uto, 
prei::.103t::i autori?ado. ou se possi1:a un;i clr,sscl-; Lor1d1~·ões rrn da:a da assír·:-iturn uo dcctw1cnlo, mediante V(:nf1caç.?.o dP. ;-ilrit:uto ;Jor rn01o jc 
consulta il base de dad:is do Colégio N:it;,riFil rl,7 Rr<1sil - CENSE::: ·- Cent·al Not;mc1l ,:Je Serviços :::lctr::'n cos Conpartilhr1dc,s 

§1°. /\ consul1n n bf1sc de dados do Colégio Notari;il rln R,,,,.íl par d vc:rificaçâo de <ltributo pocera ser .:iutornat zar1n e re11liLada .1P.l;i Cl:'111"3I 
dos Registradores de Irno•1E,1S 

§2°. f\ co'"lsulta sera d1spe1sa:la caso o docu-iircnto :x,ntenha. alem da Assinatura D1grt,-il dn tabel1ào cio noms. substItu10 ou p1·~po:;to 
il1Jtnn1c1Uo, Certificado de Atnbu:o, em c:onlorn,i<Ja,:1P. c:orn .l IC1-'-8°<1ci1I 

Art. 47. O titule 2prese-1tad,J 1,11 ;•rq11iv:: elelr'.'nico, d sponiv!-ll cin Ofic1.il rio Req1stro de Imóveis n:i Centr,1I ric,s f~.,.uislr;i(1ores dB lmcive1s 
po::Jerá ser baixado ( download;. med·a··1tP. imr,rnla,,'.2o para o sistema da servenha. ou rnciterinl1zado A ma1eriahz:'lç;in :;,~ ddrcÍ meci1<H1te a 
1mpressiio gráficfl do arquivo PDI/A. 0.1 dn ;irq11ivo I1,sulhmle ela ::cJ11v01sBo d:; arqui".10 X11,1L para PDF1A Lrn todas ess;i,-, hir:úteses. dE:veni 
ser cons,g1ado 118 relato~io q.Je o an;uivo origiri2I dn dr-cur11"'r1l0 roi ot:11cto dire1am~n1e n2 Central do::: ReÇJistrad::res rlH liró-Jr;is e que rur;:rn1 
ventIc:c1dos sua origem htegr1dade e os demais elerienlos rlP Sc'!JLHcam;c, do certIf1cad,J dI;:iiLJI com que to 2ss111ado 

Parágrafo único. O docu,nento as3inndc d1g1ta mer0 te deverJ ser arqu1va,k, 11>'! s,.,1vw1t1;, H!\Jistral 01r1 S1storna , , GorcncLci11·er1to [le;trô1 11 ci1 
r,e Documer1tus (GED) 

Art. 48. O Oficial ·11for11a1a r,u pra,:o de 24 (vni.e e ~1u,~l'n) hora,:, o '✓iJIC1r coe; erro unientos r. demai;, ta~af; ,1evIrl:1:,;, no :"'AIr1:1O vo 
1
,ri:1 

::lo sistema. anexando a respecth,A g11in rio SICASE - emitida com base I\a l.1ci !::~;la~ual dE: Custas e [rrolurnentos - p:.ira pagBniet'lO p8 I:c 
Intereé;s:.1do e "HJUArd8ra · sufJ q11it;K . a·-J no s1:c.1r.mé! ·11r\pr o 

Art.49 O Regrstrgdor ;:iquardma a ou1tação d,; uu1a SICASE' I1..ira l'"IITIIA'er c1 regular pronotc1ç-10 Uo '.1L1lu rir) Livro ri'' 1 (P1ot,1tolri'1 
r,-,o,salvc1d,1 d l1ipulese de 1mposs1t.Hl1dade de se mfcrrrar, ::-cio sistema, a guia SICASE no pr;im defir1iclo no ortrgo ::inter or, :;iuando, enráo, 0 tiLJ!;; 
será prer,olaoo lngo ,111,\s, u te11nirirJ das 24 (vmte e quéltroJ horas cor tacas cio receb1rre1t:l dl'lr'inir.u i:1, 1 lilulo para as;;egurar su;:i pnorIcadc 

Paragrafo único. Será lançado imed1;it,mie11te riu Lrwo :Ic Rccop.;ao ::lo fltulos (l,xamc pnra o Cúlc11lo e Orçamt,ll'o) o titulo 010'.rônico 
qua·1do ar,s m for cxpressflrne1te req.1er1do pek1 mtArns'.drlu 

Art. 50. O registrador. em caso rj.,; quallficac a-o negativa. co1~1 ·ecus,; co reuislrn. nu na h1p ô tBS!-l da 1nrl1ca ç,i o dos aios r1ecess à r-os ;i 
s~rnm praticado$ 11a matr ( cuia. ccmur'rcara· o fato, mediante respos:a no ca11~0 p·n·r"io w· 1eque1entt!. inseri11(Jo 110 $1Slcma. parn d0wnloac:. 
co p1<1 da notil de nf>voh Ic • .,i~ri f.'x;.1e(lida ou a msp,,c!iVfl ~u n de rl:colhImento dos cmolumcntoo, r'n.-. i:c1'<us de·Jidos 

§1°. Hnvcnrlo e1<igênc:1as rlc qualquer ~1.-IF•1r1. a.,; r11<><;r118s dl,vt,r'«o ser fornul.,rt,s ,J,:; uma só vez. por esc:n:o. cü-, L,rma clc1ra, objetl\lH e 
funcarnentaja em formato clc:tr'.:Jnico, cor. den1ifica,;2o P- nssi11d1ur~: do respo1•sá1.,e,. 

§ 2°. Evenlud1s ·101as devclJt1vzis pern1Jneccra-o dIs:)Oíll ·veis aos interessados llii si-;· v, 11 licc1 ~,ma cunsultéls pwsenc1a1s 
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Art. 51 . . l\po s a qual1fIccic D-o pos1tIva do 11·tu o eletro" r-ico e sari;foi!n,a ª" 1e~peui 11as !ax:is e erY1olume11tos. o ol1t:1al o r<ogistrma 
ell7 ate· 10 (dú2) dl8S 

Art 52. O 1--""'Lu 1--'<lr c1 qué!lilicaçãc e informação 1:0 sistemcJ aui1cn ,lnc; cx1oé11c1<1s formulndas será rlP. 1 :) (ueL) dias ú:01s, conta,:Joi; 
data da coní1r71êlçJo do paocm1er,lu IHJ sisle'1la SICASE 

§1º. O prazo mencionado no caput 'ir:ari'i rwl1.11ido 1--'ara 5 (ci1·co) d as útl:liS, se o titulo /c,r apr8sentcldo cm documento elet-ônico P.'ilrutL rado 
cm XML 

§3º. ::i.1ando o titulo 1mpor1ar a élber1ura de mais de 10 (de7) m 0i1r·culit~. -.111 lirlllV"'r i-l a~veseritaçfiG s111,1ltàroa ae mais de "O (de?) 1it11los 
h'- ,_:, mesmo apresentante. ou , .• ,. mesmo e11r::reend mento •J r,ral',; r·rpv1<.rn r,r, ("<cfH:I ser:~ estendi<Jo para 1 2 '.doz-:c) dms úteis 

§4º. Oua1do o título import.:ir 2 abertL.ra de mais de " ' c1nqueritE1) nntrí:,lil<1s. O.J t10uver a apresenL3,;~iu <Je rn.iis de c1nquer1to) 
t1tulus i:nr um rr,esrro aprese ir.a 1te. 01.: por um mesmo 8mpreend111c:nto, o prazo pre1/1st:.: r'o ca(Jut será estem!1dn para 15 1quinze) d1,1s uteIs, 
e os pr,170-; pev1s'.n, ,o§ 1' S("r'" (·s1e·1(.)1do pma - O [dE!7) d as ÚWIS 

§5º. Em ocor'endo d,ficuldades na qual1/1c;,11,:,'.ieo rii(Jistral rl ;intc (1;:i compl0:,,-I(j;i,.:Je do li'.u o, nc1VI(.1tdc du rr:fl:Ô'la ou do volumR d,:· tí:ulos 
apresentados no me::mo d a o i:;ra,:o Jrevisto no ,:a;iul poder d, .iinda ser prorrogado até o máximo de 10 (CcL) d,as somente uma vez. 111P.did11le 
jcsµact·,o tunddrnentado do delegatário ou resp:::nsi\vP.I pP.111 ,;e1ve1 t1c1, r~uP ,;er;ô, ;cirqui'lddü ,,:om :.:i d·.:curnent;i·,;ao do titulo 

§6º. As dIsposIçoos deste rnt1qo e s0us paeágrnfos ·ião se aplicam a~ h1pót•:se--; tiP. pr.-1,os; rnms r(0du:.-i:Jos w0vIstas om 101 ou caso f1.-1Ja 
e~p:essa c1eterm naçào pdiCiol 

ArL53. O.s aios sorr,wite SE rã o eferuadêls apjs ;:, de·1Id8 qual1fIcaçao 'ec1slr.:il po::;1tivo e depe 1derílo de rec::lhi,rlt---11t11 véviu dos emolumentos 
e TSNR p;:la ui1TP.spurnh--'11I~: \Jl i;; l1o SIC.~SE que será 1rrpressa rio própno sIstel'"l8 d.1 Cer-tréll Rc-;wwacores ele lmovt"1s 

Parágrafo único. O pagamento Sf\riÍ cnn-;1dc1ciclo r·eyular d pós c1 dev d~ •.111itaç.'L 111foirnclc1;i ·10 ié:Istcrra SI CASE. Hdm1t11s·rado rn:-to T11!JLm2I 
ds ,,usl Çél do Estado de :,e-nambuco. 

Art.54. hcn aut-::mzodci, nc iimbi1o da sis:emót1ca eletrônica t:r;i rPg11lan 1••.1tddd,;; d1-cvolução ,--Jo tílulo ser--i a dev1dc, qu81if1cação ou prMIca 
d,:is atos 0 equenjos, caso o recolh1rr1ento da guia SICAS[ nào te1ha sidr, ro11pnvndo até e l1ltin,o dia Ua vigénci:, J,, 

Art.55 . . 4 part r da data de funcionamento do 1--'rotoco!o l::ldró111r.o de l ilulos '.e-Proto::olo) os Oficiais Je Registro de Imóveis 11cr t1cr!ráo, 
nhtl!.Jd!orldme11le. r·;,i al:(!iil!'a e no encerramento do oxped1ente, b,:;m como, pc)lo menos. a cada interv.-'lln m,:.Xi111u Ue 4 (qJatro) horc,s . se existe 
coc111nic;,iç,lr, de -e1·1e,,;s;1 de l1tt..lr.; Pª"ª prenotaç.l::: ou prot:;coli2cly.3o poro e1<timc e calculo 

§1~ Sem implicar dispensa dn <'r.or·1par 0 hame11lü ~-eriúd1co :::brigatÓI" o, o sIsten1a podero Q'.orar av sos e/etr5n1cos ao Oficial dP.slmaltlr o a 
tí1ulo d2 cnL1tela. de q:;e existe s~licitação per dtcntP. r.le r:1otucc:liLd(,:Jü 

§2°. Fic;,m d1spensndAS dél ·von'iu1,.:1fo cont111uat1va prev1st,1 no ,-a;i111 ,1,-,s1,, c<··li,~o as s2rv0ntIas que a(1o'.8rCJn ::ornur,1caçào corri <1 Central 
dos R8g1slradorns de lrY-ôve1s vi·a WobSGtV!Ce , configurada para c::nsulta en1 mtsrmr pra10. tlus<.le que atendideJs as de'.<Ym1nocões e no-mé\s 
lél'riicc1s t1e segJrança ut1l1.zadas :iara 1nteqrnça:J co sIsleméls 

Art.56. Pillil fin-, drc re.m18;,sa d8 documento eletrônico e respoctIv0 croccd1rrentc 1·cgIstrnl, os ofic1a1::, de: r\-cLl slros ele imóveis receborao 
dos agentes firfl11ceims '""tn iLéLlus pt.'lrJ Bimeu Centrdl jo Br'.1s1I a lunci::rwr no amll1!0 d::; S1s1ema f"'inrnce1ro dP. H-c1bilc1(,:<k (SFH). do SIstomr1 
Financeiro lrnotJ1!íárfr., (SFI) P. d,1s 1;c,rnpanl11ds de 11.:it.Jitaçáo integrantes da adm 11Istroçél0 p_1bl1a::·a, E".x.ra'<o de l11stnm1w1t:J Parfü;ular ,-:um Ers·1•os 
c1e E9rn\ura Púbica (E':xtrato) 

§P. O Extrato, p,ir;1 ser recepc1011,;d:::. deveri1 s;er cl[Jre,ar,ntc1lio s_;lJ <t f:Jrma de clocurre·1t:i Dlotrõr1ico c,;t"utumdo em XML e·11 c:m'rn ·11111,1déc 
:-:oin ac; instruç.oes e ,1ocumc11tos tec,11cos publicnd::s pela Centr;:il dn" R,'!c.ll~Lrdd1irps de lmc\vms e est:4r :iss nc1do pelo representflnte IP(Jdl u,: 
emissor, co·1tendo r1eclaraçáo de que os dados :::orrespo-1dem ao ws1rumento p;1r1,culd1 r:om eft1tos de esc1ill11'3 pub/1en. dsvidar-iente ass,ni'ldfl 
;1elas partes 

§2º- . l,mt«me11le t.o'n .i 11r:rese111aç/lo eletrônica c1o Ext·ato. a::. Inst1tu1:;x'ic,i •1na'1ce1ras dcvP-r.'io 1,nr:;111in,1ar í11tpgra do nstrumento contrnt,ml 
que Ih~ ,:J~1J rni[Jf-Jm, por ;ir'--luivo eletrô1'1Co em PDF. assinado dI9 t3lmente pclél ins1itu1ção fin;;;n:::eira 

§3°. Os documentos anexos ao título eletrôr11c.rJ µo<Je,~u ser aprnsen1ados e111 formci de 

1 - co:::umentos t1sIcos ::iu ele:iónicos, ::irev1stos em le,. ::li··etarreI1t~ 1 ;i ;,,m,1,nt a 

li. doc.unentos eletrónicos assw,ados d1íJ !Dlr1entc µcio ngente errissor 

Ili - r:nr·1;cis rl1gi1ct•·uad,J'> autentic;idas na form,i pn;;v1sta nu ,11;:;1sc V d,J r,r1 ?º da Lei r" E,.93~ ,le 1 R de nov,:m1'.Jro de 19911: 8 

IV - c5p1as d1g1'.alizadas s1111plf,'i, qu<1 ido;; -c1uter1t1cIdadc puder ser c.onf 1111ada pelo 1cc;1strado1· junto ao órgdu de .lfl!JfHn 

§4~. Nos t:tulo,; públIr:os :::iu contratos pArt,nilarf's fom1r:li,c1doc- pr l;,is erndades vIr1cul8das ao s11,tcms 'Inance1ro di-~ h;,ihitc>yiiu. c1 
comprovoç:io do rccolh1menlo do 1mrosto de lmnsmissdo e cio 'fl1Klê111in q1,ar1r.1o 'or o caso. podert sw lB1t::i r,o" rn~'º de cópw1 sin· pie-. '.IR'>r.ie 
que a iden:if1cação do pogDrrv;nlo sc1a fei:a ·10 título. Cüm indicação J0 valur do :mpc_·,-s10 p8go. ca data de reco1!11me11lo e dos elernento<; de :ciL1lcnt1caç80 quando houwJr 

Art, 57. Será ums1drc1,i,-J;-1 IT'lJ'llar a reprr!Sl''1\;1,::,~c,. d1sf·,en1Cw.r1a a t!Xlh ç;i(, r1(,:; dncurm,11l0,o (\ confo1fü1c1,1 pdo Of1Li,.1I elo Rr,c1é:lrr.1 ·Je 11·1(,vrn;;, 
quando houver a expresse m<onçào no [xtrnto: a1 A rl,11;i, ,10 l,vro. ,J folha e ao rartório ern que foi la•m:ida a procurnçào e/ou o suTistabd("r.irnénto, i•1clus·1ve com o n(.mer::, do Cr-JS; b) ao tipo de ato constItutvo. si'!ll ni'anrnu de !'='\J stro nci Junta Conmrc1;~1 ::io f-::.;t<.1Jo ou outro órgdo (if: rf\/1...,110 
rlri en1i'.1ad@, e 111díca:;;)o desta, quanco se trnlar de rJcs:,oa 1ur'd1(~il. 

Parágrafo lmico. Sl=r~ dispensada ;i apresen:,,çao d~1 csci-1tJHl de p;icto nnlP.r·u;1r.i;·,1. dpsd,- •11,e !e11t-.:1m s,do indic~id:::s no f::x1m1o 
o reqIm0 de bens. a datn do :::asnrnent,,," iümern do registro e a servent,8 :cnde o mc::,mo foi efetivado 

Art.58. Adotadas as cctutclas e o fcrmato do [xtralu, p,xlPF,í ">ei re:.:ep,;I,)naco Extrato de Cédul;l ,jc Cr(ld1to ([CCJ. corn a 1n.J1r:,i,;;:i0 l1os r.fauo::, que devom figurar no •eg1stro 

Art. 59. F1c,1 :w,ullcidcJ ,ws :abeli(ies de nolél~ ,~ ;icJoçrio cJ,cs reqrn:, ill:1111a 1irevIstas. rn que cll11bHr p;ira;:; emIssJo e o e11 .. :an11r1h,mwr·,to 
de 1i!Jlos notariais elP.trônirnc; '=' reó,pedl'1c1s anexos, ror me,o dc1 C2ntr;:il :1os hegistradores de liróveis 

Subseção 1 
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1 Ed"1ção nº 55/2016 Recife - PE quarta-feira, 23_~~--rilªrço dÚ 20_: __ ~_] 

Do Serviço Elelrônico de lntimaçocs e Consolidacáo da Propriedade Fiduciàri,i • SEIC 

Art. 60. () St-lrvi,;,, Fl1cli:'.11,1cu l:e 'n:1rnç1ç.'.Jes e Consolidaç~o Ja Propne-::Jadt f-ldLClilflél ~EIC co-1s1;,te e•.71 su ulti do Pro10.::ulo 
E etrô·1ico de Título:, (~-Prc,tnc-Jln) P 1,,-,,11,,1., ,err,ete1 parc1 els unidcJdes cll: ~ocIs1I-os de lmóvoi~. ,Jrc:uIvo:; clctr'.:\nicos ,plat1vo:, ih ,-.,,lw Wçl1f"; de 
int-rriaçàes e de c:::msolidêçào de propriedcJdP firluc·ilri,1 J.;1·c1 fi1 s du prixeC'i17ento de oxecuçáo ext"ajudic1éll co Corihito de Alie/liiç<'ir, Firl; r_ 1<.111~, 
de Bem Imóveis, co1)forme p-evIsL.J 170 d1 26, da Lei n'' 9 :í14. rlA 11 dr~ al.Jril de 1997 

Art. 61. Do requernnento do cre,jor f1ducIór10 dirigido ao Of1c1al co Rcg1;;tro rlP l·11é,ve1s dtoverri :;onstar as segum1es InforrncJções 

1. numero de CPF1CNPJ e ·1ome ou d811oin1riaçdo do dcvcdo1 h.Juc1,cn:e '.e de seu cô1Juge, se for cn~ndo 1•17 regime de bcms ~u,, ex,r,1 
8 iJ1tim,1:,:ão), d,spensar.Ja a ird-cação de outros jadns qual1F1cal1\/0S: 

11- ende·eço residencial atual P- ,i11leri1,r, se> ·1rH111e·: 

Ili - endereça comercial. se 1-'ouver: 

IV - ceclarsçao de que dec:::rrcu o pnJzo de carêr·cia estipulado no co 1t0a1:J, 

V - demonstrai vo co débito e ::irojeção de vo ores pnra paqa·nen:o da divida :::-u do valor total a ser p;iuo pelo lí(Juc,a,W:' por per 10:10:; 
ele ver·cirr,e:1t,1, 

VI - ,1um3ro do CPFICNPJ r, rIor111-' ou dr-•rn_irrii:-1aç2o d:J cn!dc,r f1cJuci;'rno, dispensada .i ir1d1caçtio de outros rlad:::s qualifiu1:i1Jnc, ,i 

V - cornprcvnntc de rcpresc1taçã::: legal, quf ntcste 05 rnd1:rt>c. dn s1011ci!élrio do requi;irinK•rilo mr rGl:1ç!10 00 credor f1duc:a-io qui-lnrln 
íor o caso 

§1". O Olcial fica 1n:::;umbI(Jó de 'Jerificar a requlorrdade dc1 representação e, esptccialme11IP.. sF- qu>c111 r!:.,quereu a i1tirnaçá::: tIn10 p:::dcires 
JJclld torilu 

§2~. No d'·mmnst1-;iti"o do ct'~1lo 1.11. na proJeçi:io da CiVlt1a e ve<Jêl(!él él .n-::lui:üo cc V'~lore-; qL..e r,;1rres1x:ndam a:1 v1:11cwir;nt::: antcic1p:1:10 
diJ ohrig<1çào. 

§3~. NElo cabe ao Oficia do Registro de h1óve1s exam nar a ·e[J11l,ic1!1;-1(le i.lc- cálculo, salvu;.; hipoLese do pará:::rofo 01terior 

Art.62. O requtinmento pcdera se apresentado em uma única via dispc:nsndo o ft-,U,nhe<r rrer1I:: de '1r-i1;i que.rido se tra.l.:ir de onti:::ade 
vinc.ili-1,fa ao Sistema Fwanceiro d;i HaoItaçao, ou qJanclo for :ipreseritado orn d:icumcnto neto -JtlJilal .-issi,,c1tlu c~m Certrf1cado Di~JIlal ICP !:lr,1s l 

Art. 63. Apôs rRc..-,puor,adr, o per.Jiliu, o Oficial mformara·. ri:i prazo rra">mno ckJ 1 1111n) dia :.it:1. o 'Jâlor r1os P.11mlu111en'.os e derm1,s t;Jxas 
devi::las, n::: carnpo pr::, 'prio do síslP.lll2. cmexcmliu a s!spectív3 guia do SICASE - e11,t1do com base nn Lei [sladu,1I d,c, t-w,ias e Emolur""lentas 
- pdrn pagamento pelo i11teressado 

§1°. Apos a compr:::vaçào da quitaçào da guia. o pedido st-.rá rr~not.JrJu e fcn1.XJntr,:11do-sE1 ern orjem o req1,e·1mento dc"erá ser ;iut,udu 
cC>lll as peç,is qL..P. o dCOmpa1h:m1rr, 'o·mando um processo pare cada ,~xrr;11ç,ck1 .-ix!i~11ud1c1éll contratu;il 

§2º. Na hipótesi;; rle n,lo re,:::olt'ir1erito da CJIMl no prazo de 15 (quinze:1 di3s, o of1r.ic1I ,-!P.vr>lverú ·;fedido ao credor liduc1ilno 

Art. 64. O ff"r·1u,-,,i,w.>11lo de solí:jtaç:io de intin·,açães devero ser lançado no :::ontrole geral de titulo,c cor11'.idit(mns, a 'im cH que, ern cos;:: 
de exped1~ào de cert1dilo dn W'tric, 1ld, '>lc'jd ::011signada a G)(iStênc1a da pre101.:içoo do requerimento 

Parágrafo único. :J p-azo de 'J1gêncIa d,':l p1·en.:t;-1c;ii1 f c;-iri'.i ·_1101rogc1do ,it8 a f1nali2;içao d-J proced1mcrito. l11ru!éldo ao riâx1mu d•i 120 (;:ento 
e -✓intt:) ili.is corforme dd1r11do nes1o se:;So. 

Art.65. Deverá o Of1c1::il '.Je f.segistro de ln1óve,s exredir 1ntimaçik:(óes) ::-1 c,er(P.111) r.unipm'a!,;;) em e.o.da uns dos P.mJr,rcv0s fomec1rlci,i pelo 
credor fiduciário. da cual constarào 

1 - c-s darlos ff•l"11ivns ac imóvel ,i "º contrato de, al1e-1aç80 liduc1jrk1 

li - o de·ri::mstrilt vo do cébito rJeo-HTf<ntP rJç1~ ;J1esl;;çües vencidc1s e não µaglis e das cu::: se vencere-i1 até a dilta do pc191rn1eno os 
Iuro:.; cmwc1c1on2is. AS pf.nHl·-dfldes e os rlemcJis ,,rw,-1190-,, cor,trc,tua s, os NIeargos le9aIs. Indus,vc tributos r ,,s r:nntrilmi,,.,-'i ... :--. .. 011Uom1r1Iais 
1mputave,s ao imóvel, bem como a prr.jeção da di-1,da, Píll vnlnres aludliLcid::s, par;J :)urgaçõ::: da mora; 

Ili - "' indicaçi:io dos valor&s correspor,cJcntcs Os despesas de ccb:ar,ça ee dt-i i,11in1a~üu. quando não forem suportndos P<õlo ::;redor fiduciáriu 

IV - a irifu1maçi:u.1 ue que o pagamento poderá ser efetuod::i no 0artório ds: Registro dê lmóv.-;is cr_msIgnanco•se o seu e1·,dereç::, '.ii2,s e h0rári-::;s do fun,~irmarrcr,tu. uu fJur buloto ba'lCiÍr'O. que a;:ompa11h1rn ;1 1·1t11na(<io ou ::,odera scr r2t1ra:Jo 11c1 swvEn'.18, ou ;;iw.da d1retc1111cntc 
a::, credor fiduciário; 

V - o advcr16rcia de que o piJgumento d::; débi1o deverá '..~1 rp,11!1 r·o pra.w improrrogóvel cJe 10 (quinze) dws, c::mtado da d:1t,1 rln '"'cet1i1n 21110 
da intimação e 

VI - ,1 i1dvertém::Ia de que o 1ão p;,gamento ,:;ararte o d1rc1to de corsol1dat,:ilo da JHn;1r1f',L-<dt' ple:1a do 1wovel c1'1 'avor do credor fiduciádo, nos IRw.ns de,§ 7° do art. 26, da Lei n' 9.51'1/87 

Art. 66. A intin>açiio rar-se-,i pessoalmer1l~ ;,o ·irnr1ante, ao seu represent,:irtf: legal ou no seu procumdor, e podAr;\ ser p10'll:,v1d.::i ~~º' 
OfIc1al ce Reg1strrJ de Títulos e Documentos da Cc.;111a·-ca da sil11,1(;;1;; do wóvel ou d:: domicílio Je qLern deva rec:etê-la. med1an1f' sul·,c1tciçcio 
do O'icial rJo RR\Jlstro de In-,ovc1s, ou mnJa pelo correio com Aviso r.lti R('1;cbIrrentc1 (AR.:,. c;::rlvo regm vcvimner"le estabelecida I1r.- uwlrcitn de fir1anciament0 

Art.67. PrAfpre11cieJlrrierite, a in:imação dev8rá ~er feIt:i pelo serviço extriljJdic11JI. Ouando o Ofi,.1al r18 Re9 slro de h1:ivois :::,pt,:ir pelo via 
postal deve cá L..tilIzar-se de Ser:Jr;x re-Jislrc1lio . .:on1 8Viso de recctJImer,to (AH I e dc serv co ::1enominaoo "méiu prc'iprici" (MP1, a afirr de '.;lW 8 correspondcr,c,a seja en:regue. excl1,sivrtmenfR. '"'º ._lestinal~n,1 

Art.68. Ocor"endo o con·,pc1rec1mcrilo esr:0'1l3noo do devedor ;io .~dI lliri1, ;mt,-,c; d3 tentati·v::i dB entrcg0 da 1ntim;::içfi:i, fJ not f1cac?lo se>réi 
feiln dirp1c1nico11te pelo Oficial do Regis1ro de lrnove,s :)u srn. preposto, ficandu i'JS rlr,:-ppc.,-,s c11ctmscnt:is Jos emolurnenloG Inic a,s e à 11oÚíicação ved&da a cobranr;.n d;~ desJJesa;; postas ou corn d I g(!nGl<B 

Art.69. Cuiclcwdn-se de v;;inos Cevcd:ires rn1 ,·ess1onilr1os, 111cIusivn cô·1jLJ~}P',. I1P1:n~;•;,1n.i 'l ~,ro'llUÇ{k; dil In:i•n<H,Ao 111d1v1i.1UA' (\ pessoa 
:Je tod::,s e-es 

97 



Num. 2124068 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: RODRIGO PEDROSA SORIANO DE OLIVEIRA - 06/03/2017 15:03:39
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17030615033962900000002055771
Número do documento: 17030615033962900000002055771

Recife-_ PE. quarta-feirn, 73 de março ,je 20' 61 
----. . ---- - . ------ ----------

§ 1ª. Caso hélj2 cláusula cont1·aua1 je co'lsli:uiçào 1,1cíproca de pror:1iradrJres entrt: os dc11c::loresll1duc1:1ntes. a ir'limilçào p,11·r, UJ'1sli.u ção 
P.111 mmn. rrns h1p:"1lfssPs r.lo ar: 26 § J' d<1 Lei n" e, 514/97. pocerá s1=1 1eit;-1 ressoa11rw11to. 81r11Ja que se trate de ló·1juges. a qualqu(!1· 111n rl,•le'> 
que a receber;\, l,w1bflrr1. em r101J1f' ·111 rnlirll 

§2º. No hipótese de falecimento d: aw,edor, a in!1maçiio seré. fP.ila an irl'✓ -,nt;,,·,antf', d~ver·Llo sior Jµresen:ac:as cópias autént11:.:is ,jo certidão 
de ob1tr) eco termo de compror-m;so de nvGnlHr1f111!e. oL ce1idão passadci pelo of:cio Jud1r1nl ·J11 tFh<•I if,J ,Je nutcls. 

§3Q. Não tendo 11a•11do abnrturd de 1nventáro, sonio 1nt1rnados t:::idos os herdeiros"' le9i-ltários co Ucvrotlrn· ll5 r1u<11s serão 1nc11cdO:::s pnlc 
credcr-fiduc1àno, Neste c;iso. seri'lo êlprese1tadas cór,1;1s auténllca,; da :!;r!1df10 cie ót:,1to e do les1amen1c> 4uan:Jo hnuver, ou Jcclaraç.'.m ile 
inex1s1énc1:;i de testarnerto, eff-il1da pele Registro Central de Testamen1os Ur1-l 111e RCTO 

§4º. As 1nt1mações cfo v,s:'ioi'l:'i 111r'rlir.ns ser;'!·. fe1 ds ,c1us so>us 1epese11le1·1tes l;,gais, 1·1d1caoos pelo credor f dJc1enc. 

§5~. üJando::; devedor ntío for encontrado n-JS e1dereços 1n,~1c;idc,s ptck, credur le11l;,:lívaJ de 111:ir:1ação deve-à ser feita no cndcre:;o d:i 
imovel dado cm garnntw 

An. 70, Quando o dcv0do-. seu representante lognl. ou procumrl::r se erconlrnr i;m hu~I ncer;o ou 11;iu '->.-1h1nn o Oíici,111nc:unh1dn da 
inmnação cert ficc:ra o fato e o Of1c1éll do Registro de lmove1s ::iromovcrn 1111lnwção por edi•.a oublicado por 3 (trt!s; das; pl:llo rnerios. en urn dos 
1o- 1,c,1-, e•= 111mi.Jr dn;uldçilu local ou n~utro do Com<1rca r:lc f8c11 a::.:esso, se no ·0::,11 ·1,w h0us1er irn~rensa diàrin 

§1º. :Juando. por t~s v1:7ec;_ o deved01 Sl)U rcpr\!sentantc lc9;:il ou :>f!lJ procurndor 11.'io f,Jr r:n,;cm'.rarlo en1 sou dom1c1lio. n:sirlfirn.i;,i ou 
em outro er,dereçc indiu1Jo pelo r:rerlor p.1ra seff inti111ado e houver Sl,speila r.120Ave1 <Je ocul1.=iç.'io. o Of1ci,1I 1nl1n1Arà qualquer pessoa prr'1xirn,,. 
parente ou não. do cies1edor de que no dia mer:1i'ilo v,, tr-ir;i a efetuar a 1,1t1mm,Jr) 'la hura quf: designar 

§2º. Considera se mzo,wcl o su:ipeita baseada em atos concret::.:s ou eri 11)Jii:ios clP. ill-'e o !ll-'vHr1or está ste furtand:; de S8r 1n:1mndo, cup:-; 
c1rcuns'.à'lc1as dcvor~o ser in:11cadas e cer:rf1cudus Jc k,rn·a det1Jhar1a pdo Oficml 

§3º. Nn dia f' lmra des1gnddos, ~E o devedor nã::i estiver presente, o Ot1Gial pror:ur;;ir:'1 :,e i'iforn•ar das m.,:ôes d.i a11sf'1x.i,i_ rlcna p;1r re11a a 
inti n'lóío"' rlf'iXc11a ,nt>dianle 1çc1llo, co11trafé com aguem próximc do deve::ior. '::m ca30 de ro:::usa de recebimento da colltcafé, IJ d'-' c1ss1r1:::itura 
d:; recibo, o Oficial cort f1cc1rii o ocnrrido 

§4". 1:::·ct1vm1a a ntimaçAo na forma do parágrafo antenor que sc-ii 1:l-:rlifi1:;,d;; r,o prccernmento err trâm11e na Snrs1ent1a o Oficial e·w1ar,i 
carta ao devecor no endereço dolo constanle do reg1'.:'tro e no do i11:vel ria ,11iP.n,1ç5o f1d1.,c1<iii~1 ,;,;, diverso, ,jcrndo-lhe c1ér",Cid de tudo 

Art 71 Purgad:,i a rnora r::e··ante o Registro de lr-i6ve1s, o ::)ficic1I or,trcg:iréi rec·b::i ao devedor e, 11cs '.'\ 1lr~-.:1 diç1s segL-ir'lbs, con•ur11coro 
•'sse ídlo <lc.J ::H,•dur fiduc18rio p,ira recebimento n,i serventia das ir1port8rc1ns recebidas. ::u proi:cder/1 <1 !rané>f·:n:,r,·:i;-i r_liretarn(-:ritc ao /1duc1ano. 

Art. 72. Decc1rido O prc3ZO J;-i 111!11T1AL,-Jin "'-'"' [Jll!:c)élÇi'.iO d;;i rrora, O (!t1cral d:i R::ig1stro de lmúvc S lanç,irli CCRTIDAO DF TRANSCURSO 
DE r'RAZO s:M PURGAÇAO ')A MOR.6, e d.'lr.'.J cii!rn:ia cm n,fJ,Jere·11e 

Art. 73. A ccnsolldaç:'io d.-i p,cnn propriP.d.'lde sen\ fe1tfl .'l vistc1 d,'I pr,w,i d~ p;,~:;11nr,,nlo do 1rrposto dA tr,cinsm1ssf10 nter vivos· e se 
for o caso, do lau::Jêm10. Para td1S fws. ser,i C011sil"crndo r) pre,;:o OL valor eco11úm1co .1edc1rat.lo pe as p1·tes :)u <> valor tntx1krno du 1n10vtd, 
iruJer.;er1UentP.n:wntc do valor· rem;-rnesce1te rJ,i rlí•1 d:i 

Parágrafo ti11ico. Deu.11r•d(1 o 1irc1Lo (Je 120 i'umlro e vinte) rjia., ;:em él'.i pr:JV1déncias clc1caJas no item .-1n\,c.11,,r ··s autos se•fü, arquivados 
U trapassado ~'.'>'.',lc p1·<'!1ri a n_H1solld;cção da pnpriedade fiduciária ex1q1rci 'lOV::: proccdimentu de execução ex·rajudicic1I 

Art.74. O fiduciante pode, cor1 m1uA11c1,1 rk, fiduciário. d,;1r ::;eu d1re110 e\18ntual ao mõs1el em p<1qomerto do diwh. disr,-•11sad<1 d re;,;lização 
co lc1li'io. 

An. 75. A rlaçan 0.11 ;:mgflmf!rto e·1se_1a o recolhimento do 1mpn'-<tr1 dtc> l·<msrn ssao de bens 1m()\/e1~;, calculado sobre o "✓ Flor du '.',;-il!I: 
oe•1edor e ::!e mais encélrçi::is, :::u sobre o valor vc,nfll do mós1el. prevaleceml.-J n m;-,ioi 11d forma da lag1slGÇáo loca, pürl~:ndo ser adotada a 'ormc1 
publica ou particular 

An. 76. llmn W'7 cun,,;ul t.lmla .1 i;ropriedadG e'll nome co ficuc1ár·o c:;tc deverá promover a rcal17i'IÇ~n sle le1l{io público para vcõnd,1 d::: 
mõvel, nos 3C (trin1a) d·as suhsP.q11AfllF•-;_ cunl;_;t.los c;i d1it~1 d.:. ."lverbaç:io di; :;ono;oi1doçEio do propnerJnde, niln r-.ah,,indo all Of1c1al rJo Rec11st1·J 
de lr1óvcis o controle desse prazo ~ 

§1Q. :-Ja11e,1do lancJ vcncccor. a transr1issao do 1rróvel ,10 lirhm1'° '>erdi f~ila po- mcio ce 0 eg1str,J de ,:contrato de compr,: e ·s1P.rnl.-1 p::r 
instrumento ;:illol coou qarticulor. no QJD! dü"Jeta i1gurar, de um lado, ,-,-.n,u s1,,1,:i,•dc,r, u ,-mt1go credor FiducL1no e, -:k oLlr::-. co 11:-: crn-ip,;;dur 
o lic1iaritç ve'lcedor 

§2". O publrc:o le1lélo para a•ierioção do móvel podera se, d1::;r>vnscJdo, rr ejian1e expressa ;1n.1é1-.c1ê1 do devedor irdu,;;i;:mte cuc :;(:rá as1erbada 
nd rnatrículfl 

Art. 77. A averbc1ç,L.1 dos lcilóe,s m-,g,c;fl'Jos ser.-i feita a r2queritn811to do cre:Jor· f1útc1;1110 ou de µess:a 1r,tc1esõõc1,J;1 111struido com cóp·as 
autenticas ,:Jo:, publ1caçóes dos le,lões e dos .'lutos 11,,9.-;l vo~. c1ssinc1(1os ;1or l'-lilo8iro of c1al 

An.18. Na cortagem elos pr::iL:>f, do controlo de alien1çào f ducii"r1a. ex.clt,1-c,r-, (1 rlii--l r1o corr'eço e incl .11.se .1 :j13 do vcrc1rr,erilo. [nce-rn,idn
·""' n pd.c:cc rnyularr,er1t2r em saba,jo, oorrnigo ou ter ndo, r::rorroga-se ~ara o primeiro di;i li! 1 s,1b'.>equente 

Art.79 A:s ciíspos,ç0G.'> µ,·e~1s!ci,-, ,,, .. ,tP Prov rnento para o encam1r1harrc-1to de títulos eld1ôn1cos por 111rnu do f"-Protocolo, apl1G8iYH;c;, 
18.mti/im, ro qu) couber ,is s-:1i1citaçôf!S de intimações P. ri!" ,;ur,sulit.1;,i.çáo de JYOpnedado f1:juc1an;1 

Subseção li 
Do Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE) 

Art.80. O Re:::ios11õrio C::infiável de Co.:i1m1-mtn E e:rónicc ( qccE) cons1sle em a111b1cnle seguro e controlad:·, ricl,1 r.enl·al dos Registrndwres 
(J9 lrnovets cJest1nado ao armazena11ento e acesso ,;rn1f1nv,0 I por l':ngD p1,170_ d8 cln:;umertos eletrón1c0s de sc1portc acs atos rP.[Ji,;t1,-1i,; presenws 
ou íutur:::s, encam1nnados clctron1cnmente. e qL:e assim c.nmo ._,.,. li'.ul0,; eleu-:irncos, pod<er:10 ser corisul1ados ou baixados ( duw:11:.aô) pelos 
Ok1c11s de Reg1strn ae lrnõve1e e por outros u3uár-os nutorizarlm; 

Seção VII 
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Do Acompanhamento Online do Procedimento Registrai 

Art. 81. A Central dos Registradores de lmó11P1s pussilJ11ilmJ qu2 ") 111ter-essaco a,~onipa11'1e gra1u1tamentc a lram1tação d:: '.itulo pP.·a 111ltm1~1 
rr,cJIanle Indieflçáo d::: núricro do protocolo elou da s1:nhil rlF ;1rx,,c,s·1. fu·11,ccllus no :-110 dél sol1c:11aç80 do swvIçrl. 1x1rél 'IÍSualizaçflo de Iodeis 
as etapas ~,ercorridos pelo titulo nD serventia regístr3I 

§1 •. Do proto:::olo a ser t:mlre~L,e ao op-cscnt::mtc do titulo deve·á conter, recessarinrnentP. nl,i.rn Lle uL1lr'.;s dados, o 1umsJro do pro:ocolo 
e/ou a senha e o ender"1ço eletrõnico d8 Central dJs Rcg1strildorcs do lnióvc-s lwww registradores -)ra h,·:,_ 1:,ar;-i i-;o,as1b1 itar ;;o ntoressJdo o 
;1r,:Jrrpanh2men10 pel,1 Ir1terret do procec1111ento regIst 0 ,11 

2º. As cor1s1Ji1M, Jlf'r,11 tí1.l · a lon,li..:aç~m ~i KJentificação dos cados llasicos de pr1x:e1J1mcnto registrai ,;::n1. pelo nenn,-. as s,;guintes 
informaç,Jes 

1 - dDl<J e o número cJa protoco ização do tituh 

11. data prcv,sta para rotirdda do tItul0; 

Ili. dmlns d;i 1101.-'I, h• ,fovu!u:,:;'.;u ç0rn i11cJ1_;;,iç::io da~ (1x·gi)ncias :i soren1 cumprid,Js cm caso de dcvoluçáo do tih1ln 

V - data cc cvc1tL..c1I cJn rcaprc:c;entaç.i'ío do titulo 

VI - v.Jlur tlas cust.is e c11clumentos; 

Art. 82. A Ceri:r;il rln"i qrnJistr,~dores cie lmó·1e1s poderá re11eter 2.vIsos AIAtrórncos do Ir1lcressadn. n--ormando as etapas -:lo pr()uir.111n@nto 
rer;;1stral 

Art.83. Quando ocorrer pr::;toco/o lrn:H::iona! de ti1ulo ern papel. umil 111;c d..i J1ola de e:.:igé·1c1a será mantida em Célrtório para entrega 
G~:n-.;omit::mte c~rn a dcwoluçüo do titulo 

Art.84. Js ,:erv ços previstos r•esta Seçao püdcroo :1m1bé'"11 .ser prcsta(!O'.> d1rc:IF1nie11te 1,1e lh ,Jfü:1i-11s de ··1"oi1stro (10 imovois. -,os c;1i;tcr-m:c; 

infrn llldliLados ou sitios na internf:t :te sJas 'espect1v:Js servc11tIns, scrr, pre1ui;:'.; da ahr1ertF1ção d'.;s d"!dos 11c1 Central cos R8g stradores de 
lmóv"ei~ 

Seçào VIII 
Do Monitor Registrai 

Art. 85. O Mo111lor Rrqist'al cor-sistc cm fcrromen:a de su:iorte e elró-1ir,o quf' n·;rnlc;kí o ir teressado perrn~inentemen:c atualizado sobre 
ocorrências relac10 1aclas à ma1r·cula que 1nd1car 

Art. 86. O \1-milur Re!.Ji,tr;.il fL,nc1orará rned anto apl1caçào aa :ccnolo91u push Js1stem?1 de distr1hu1çfo1 dF, r.::or'teuco do SEcrv1dor feito 
de acor'.:lo com as especificaç,r)!,!-i di- 11s Ja1Ir.,;, "Jor me'o d8 qual <l 11forrraçoo sma pri::!:;Uid □ ou d1sro•1i::il1z;Hfa an inter,css:Jdo em 1nm;:io rc:,I 
adm1tica a possibilidade ce retardo i' rh,l"<y) 111al'.1mo :1e 48 (qu8rent8 e 0110_1 11'.Jros entre o ato de re91stro ou dverl.:<1çho,., s11o' cor1unic.8çao 
pela scrvor·tia ··ey1stral 

Art.87. A comurw:uyé10 d() alteação ria watrin1,a sera detuada pr:r :Ji,;por·itJ1i12aç~o da rr:sp9ct1·.i8 111forr1aç~,o ern arnbicrite da Cm1trrll tlu;, 
Reg,str;:idores do Imóveis. Jr:ess1ve ,10 In·.eressaoo, ou por cornunicélç.ib vi,1 ~1/H!JSH1v1c•e. ::iodendo ;:i Cerilr,.:il, orr1-1rwlmen:e. remt~ler r,vic,o<, 
elcclrC::n cus 

Art.88. O sP.1111!,:n de rnoriitorarnento ::!e rratrícu as, tambem denornmod::i certidão permanente :!a niat, 1cula. ser:i prestado exclus1van-e·ite 
pela Ce-,tral dn.<. RelJi<.t:-adore~ dP lniúve1s. É ve::Jado d seí\ient a o envio de mfommções dessR Ç;êm!ro prn P•rrail, ou sua post;,~Jern :1rn outcos 
sítios de despachantes. rrFslndnres de serviços. :::omér:::io de ce'1Ic10es ou outros anóientes de inl,c,rnHI, r1;iu o'icialmen!e 8ulorizados pera 
Corrcgcdor·a-Gernl de JustiÇi'l 

Seção IX 
Cadastro de Regularização Fundi.íria Urbana (CRF-U) 

Art. 89. O Cadastr:::; de Reg1...l2ri;rnção Fund1ün<J Ur::iana (Cc:l_F-U) e desliníldo ao ca'.la~!r;iriwnto dos empree11d11nentos oriundo:-; de pro,etos 
de reg1,lnrh1çãu fu!lciiáric1 rc!g1s1rados nas un dades :::te Reg1~>lros de hnóve1s ::Jo [stado 

Art.90, O CRF-U é const1tuí110 p[:r S1">1ema de Gfc>rEnciarnento de 8;wco de Da::10s iSGBD) e cstatishc-'l"'. ;ilérn tle iriterface de ccc~so 
d1sponrvel pela ·nterret. com 111fm--ri,--i,J12"i dc1'< ,eyl'l;,rizações fu'ld anas t!fetiv□ddf; n port,r da ed1,;.ão da Med.d,~ P1nvisóri.c n" 459. (je 2~ de 
março de ~OOD convertida na Lei n' 11.977, rlP. 7 dt-' j1..ll,o d~ 2009 

Art.91. r'\ base de cJ,1.jos CRI--U sera cornposta por 

li ~ corna"ca 

Ili - riúrnero do matrícula 

IV• noniti ciu P11J11idpin_ distrito, ;;ubdistntu e bair'0 de locoli:wçflo da àrcil rc:gular1zada 

V - qun1tIcJadt; de unidades: 

VI - àrei, do irrovel: 

Vil· ,_-a:a da p1er1nl;1~:Jo do reqL.e'r!T'ento: 

VIII~ dn!n dei mg slro da ~egula"iza:;ão fur1diilrin 

IX• tipo de 1nteress8. s::ic1.1I. c:,pccH1co ou parcelém,c1tos élnt: nor!cs i1 l ·;1 6 166.11979; 

X• aqeI1te prornulm rlr1 reJulari.1ação. (poder púthc-:.i ::iu port culnr) 

XI - a dot:::i do primeiro registro de direito r\"óill u·,n.c.till.ido !,'rn favor do ber1eticIar o do rcgulnr :.::açrio fund1fmil 
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XII - a espécie de litulo de st;porte :::,ara o reqistro ileqIti11Jçoc., c1e IK,ssc, usucnpIõc, e co·11pra e verda). 

Art.92 Os é1aclos c'o sIsleI---ia serão pllblIcos e a-~essíveis pt1la I:1t~met. ser-1 ôm.s e poc1eroc ser comp1lc1d::.:,s e livre-i1ente drvuigadu:-, 
t'XÍ!.jW,dU-~!c' l"diccu,:.:iu dn 'u,1le 

Art.93. C) oficial de registro de imóveis devr:ra lam;ar os dadr)., das ·t;g11l.-111/c1\.ÕP.., l1111d1;-irn-1.; reuIstrnda,; ·10 sistema err ate 0'.) :ccrnco) d ué; 
úteis após a prática doª'º· 

Parágrafo único. Os cJados rela'ivos às regul,m2:.JÇC)cs tundIm18S urha1\as re;Istcadas anlenvmen1e (a >-"<'rt1r de 25 dr: mc1n;o de 21)09) 
suâo ,ançados ·10 sIs10rna C!e""\téo do prazo maximo clú 60 (sessentaj d:c.s. d;i 111cJú11cu :1c3tc µmvIme-1to 

Seção X 
Cadastro das Aquisições e Arrendamentos de Terras Rurais por Es1rangeiros jCATRE) 

Art. 94. O Cadastro cns /1quísi:;õos e Arrendnmentos ce Terras flJra1s por [strange1ros (CATR;:-; "' d•!~:ir-~do do cad3str;-Jmti1ilo r:tas 
acuIsIçoes o düs il'TOndomo 1tos de amas rur.:iIs por cstr.ingciros. ai I1clL,sas ns c'l1pres,1s brasilc1rns con pilrtir,1pAç,'lc, p.:;.trdII~I;II,1 ne11cri:;ir,a 0 
pcsscas 'ir,Iu1,;. 0:c1tas ultimas qu,JncJo cm unido ct,1nvcl oL. cnsBdas com estr<1ngcIro cm conunhfio dr: ben~-- o1i11,;a qL.e II o1pliuil:1,,,<; d" T<-:tnçi"ies 
estab8lecIdas ra Lei nº 5.709. de 7 de outubro :Je 1971, e no Decreto n" 14 U05. ,:Jo 26 cJe nuve111tro de 197-1 

§1°_ Os d;,;d._'.s d,_, ;,;quis1,;i:es e arreri'.1rnnentos de ir1óveIs r,waIs pO' estrangeiros serao lançados p8lo ()11001 de Regist:o Je lr11611e1s e11 
cclrnro pióprio do Sisterr,a. IId ri1~:-;111,1 ;!õ1l<1 dõJ prática do ato regIsl 0éil, ainrJa (llHõ I·1apllc:lvois ;:is restrIçoos 1:\;lubc!cddas na Lei nº 5 70:,J. de? 
de outubro dP 1971, e n:i DP-C:rP-ln 11·' 74 SfLi, ,le 26 de no11ernlws de 1ç,;4_ 

§2~. Tr1mestrnlrnente, m, n-esmes transaçbes de·✓eriio ser comun1cclda:: ao INCRA. 011,mdn 5e lratar de cquisiçâo ou orrencamEJnto de 
ll'1óvel rw;:il s;tt,;:ido cm êlrcil mdIspcrnável a segurança co temtóno 110c1onaL a comunicação ta11"lJém :c.er.-1 le1t;.i nbr1,;atoriéirw,mte, a,J Co11sEcltw 
de Defesa \/ac1011JI. 

§3~ Os dddos das aqu1s1i;õe; E 8rrEndamentos a1ter1ores serao lançados n0 prazo de 12 Irlo;:c) meses, :;011tnrlos d:-, Inic10 do :um.10·1nm0r,1'1 
de,le módulo 

§4ª. Serão 1ambém lançada5 nu siste1'la. lãu loµu m.orr,n1, ;;;. Ir;-mslHr/>11c1as 2 brasile1rcs. Ce inoveis ·urm; anteriormente adquiridos po
estrargeicos. '.Jem c::rno a rcscIsã1J do contrate- de élrrcnda1re11tc, 

§5~. Na hIpotesH (le Irex1stflncI~-1 de aquIs1çfüJ ou drrcndamcnto de 1rnó11d rural por c,;trargcI·0. o la11ç,'lm,'11t"J ,Ja 111forrnaç80 nO!Ji-11I11,1 
tambérr é obrigatório e stw8 feita tnmestralmsn·s:1 

Art.95. O r.ATRf'.' e cr_w,l1luii..!o µor Sisten::1 de Gerenciar1ent1) de Bancc, de Dados ISGB8'1 e cstatIs!Ic<1s capazes de mform,1.- c1 snira dci-, 
Ar;i,b rurc1Is rr:rtPmT,11tt,,s a ptJ-,,,;u,1,, e'>lr;-mseii.-!'> 0;; '>O'!kl dds are,:is ruraI,; pertencentes ds pcsso3s ~e mcsri-il m1c1onalidade, bfa11 ui,n..1 c1 

rc;li,çâo ;;e<;ta~ com as .-iri--,;,, dr: -.upf'rríc f> d11s rn11nicIpi11s n·1d& se IOCílllLam, rios tstados-nembros ou do üIstnto Fc::Jera! e [l do \Prritório nad,-n-'ll 

Parágrafo único. Aêo rotinns ser/lo gererciadas pel"J C.:rrf'\l'"Oori,;-G,c,HI de Justir;,1 e conl;::rtio com 3 p-oduçtw de rclntor0s pwn fins rJr, 
coI1ti11uo 3com::in°1hm'lenlc e fscflllZflÇãu das unidades de r~gistm de IIHJ"JeIs 

Art.96. Os dados do sistema seffio publIcos i:· ;ice:ss1v1.;1s µdfl I11\fõn,et. sem (.,nu:,. e µcderao s,~r co,11pila1Jo:, é? livremer1lf: d vu!']iHlos 
c-riyi11do-se 111di,:<1ç80 d..; fonle 

Seç.ão XI 
Das lmfü,ponibilidades de Bens 

Art.97, /\.plicam ::;e Els mdr:cponIbIl1dades de Oens 1ào 1nd1v dualiz:ados. devet;Kl/ls prn M,;a1strados d1J Egréqio Tribunal de JL,::;t1çil c10 Estado. 
as d1spos1cbes c:m:Idas no ProvImcrtc; ri'' :J9 de ~'.5 de Iulho de 2014. dil Co-rP.Jf'rlnr1,-; ~J,K1011;-.il de Justiça, que d,spôs sobre c1 ir-stitu1çAo i! rJ 
furcioriamento da Cern3I NélcIonc1I de lndIspor11b1l1dadc de Bens -- CI\IB operadil na 1nfrnPslnJ!L,rc1 dd ::entrai dos R.eg1str::1dores de Irn6vc1s. 

Parágrafo único. ;\s indispo'1ibIlIjad€& de bens nao 1nm111élualI;oados, ass,m corno seus respectivo-, r c111celarre11tos ce-ve1ó'.r: sm 
1mP.rl1;citpmcr·tn céldaslrê1dc1s m.1 CN B, •1edadi1 a expedição de of1c1::s ou manda:Jos 21r pilµel COl7 tal fInalidadrc r1 pc;tci Correaedori.-:i Gorai d,-'! 
Justiça e aos respectivns Ofir:1a <; dp Reyi~l1:.'s d;-, Imóveis, salvo p;ira o fi11 I~~p8c1fir:o ::Je ind:spori,b lidnde de imóvel de!Prn·1na,Jo hipótese Rnl 
que a ordem será enviada d1r;,tame11te "1 sArven1ia Ce c:.m-pelénca registrai, i'1dicando -:J IIorne do :Itular de duml'l10 ou direitos "f'ª'~ dl11,g,dus 
o endereço do -móvc e o n.Jrr-ero da matricul2. 

Art. 98. As comunic:içoc5 de: ndIsponibihdades gcnérkas de be11s. ,mu·1di'l<: ,1,-, ,iu(rcas, Hul0r1dad•es JurJiciárias e adr1InIstrat,va0 desttc e do 
outros Estados da Fejeraçao, enc3'11inrisdos ó Corrcgod::iria-Ceral da ~lust1ça e aos Juí,~'f, r.nrreue :1,,-es µermar,entes a fim de scrc·n noticiadas 
élOS of1ci.:1s ae Registro ele lmo,;eI3, s0roo dovolvIdE1s aos respectivos remelenles ClJm ai 1forn-;i,;i,;n d1• r.:ue. p;.Jra t;JI d0sIdernto. podem utll1zar él 

CNIB ou fa.1é-'o de forrnc1 ospecif ca. d.rotamente a servw1tIa r_Jc cor1pe!~nc1f1 wgi.c;tral, im:i-:i-lnr10 u 11unie do tllular d,:, Uom1nI0 cu dIre tos rc:-iI~; 
at,nqidos. u e'1de1er;u :.io in1óv1cl e o número ca matricula 

Seção XII 
Da Correição Online 

Art.99. O modulo dE CorreIçã::: ürilInc pcrni'.ir'i o acomp;iriharnen'.o r:011t11111t1, n e ·,1tiul,-..., ,-1 fisuiliz<1,;â:.i da~· unIcladcs de t--iea1str:;, de 
lrrioveis pela Corregedoría-Ger3I ca Just1,;:.:1 e pcl::::s Juízes Corregedores, ·10 ilmbito de s,ld.., 'P.'-,p,-1(:li"J;is c:i111petênuas, quanto aos -scrv1çc,3 
p,·e,;i;-idu, f,.--,1,..,..._ serv,.111,as ~mr m<clú (Ja Certral dos Registradores de lmovc1s 

Art.100, Os relatórios destinado::= à d:amad21 "C:;J11e1~:i'n Online" f1carào dspo11ive1s no portal co :J'íc10 [lct-ôn1co cujo ac,:,,;:;u ~e J;i,:, 
mocI::in:e certItIcod8 dI91tdl ICl'-Bras1I 

Parágrafo único: N.i h1potese de eventu:1I de~;qm1prime11l0 de pra.:,):,; legais e r1ormatIvnc,_ n c,I);te,ni;1 informar:\ auton'atIcaI11en·~ o talo. 
pr111·e11arne111e. ao dele;.iatário ou I·esponsavel pelo scrvcntIil e, npos 2(dois) dias G!ei~ à Co1reyfidnri:1-G1•r2I :::1a Justiça e ao Juiz C;irr5q2do1 
Pr:rnc;,17r,i1t,~. 1.1cuct que o of 1.:1al escIareç;i o motivo do ;~trasc 

TÍTULO Ili 
DA GESTAO DE DADOS E DOCUMENTOS ELETRÓNICOS 

CAPÍTULO 1 

1'.)0 
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DA DIGITALIZAÇÃO 

Art.101. üs oficiais de registro de imóveis de11e1·ão rrant~r. f<m sr.gII,·,711çc1 e sul~- seu exclusivo controle. i1f1efn1(1a 2 pcrrrwnentemenle, os 
lI11ms c!ass1fI:::8dorc~. (iccuricnto:-i e daéios eletrónir.os. e resr:;onderP10 por<;Uil. 9u,1nl,c f' n, 1<.er·Jcçfü, 

Art.102. Os documentos po<hó!rão ser arqwv:Jdos pelos rcqIstrndore:3, en· brrmro d1g1tal ou 'niuofi1111ado:-, n.::in h;.ivf'nlio nt'CE!ss1d,c1de da 
gu,1rda dos originais eri ::iapel, Sé!IVC c;uando houver exigência ler;al do orquIwirncn·o de original em papel. 

Art.103. º" rnprY,1fór º"' Pªfl"Slrciis el1ctrGn,c1.1':, n,.ceberào os dacos relativos a ·.o,:Jos :is atos de r0ÇJIstr:i e: aos tilulos e docL..nientos qI1<' 
lhes serv rnm de base 

§1º. l-'cm1 criaçEio 81uoliza-:;:Ao, rr:ariu1e11çâo e gudrciil perff<neI1te cios rcoosrtóm:,:; wrJ1slr;,i s r•,etrünIc:cs d1•verão se- otiserv<"<déls 

r - a especifice1ção têcnic.,i de- modelo dü sis:ema dIgIhil p;ir,; 1mplantaçflo de sistemas de registro rlP. 1mn'Jf'ÍS t!-c•trô1ico. s,1u1mcL a 
Recc,nienr!ação nn 14, de 2 de JUll10 ele 2014, da Corregedoria f-Jac1onal de Just1ç0; 

11- :'JS Recome1daçôes para Dicji:,J 17.'IÇ)in d.,. nrn:un,er'lr_,., Arquiví»t1c:cs Perrianentes de 2010 baix.Jdos pelo Conselho Nac10né'll dcc t>,1q úvn.., 
Co,iarq; e 

Ili - a 1ndoxc1çao l10f, (Jo,;urnc:ntos nato-dIgItc11s '.;u dig1t<1li?i--J(bs. cur:i serei fe tcJ r•r, m,r11r1u, cum ·(iféir(,ricia aos atos (m)mero do woto,:olo} 
em qce foram utiliZ8dos ou em rilZ'lO do ,1ual fnrn1Tl procJULldOói, de moco él focili1c1r SU':1 lo:;,11t,a,.:,'ir, P c.n 1f,,rt•r1:::ia uor sistema de G8rer1c1nmri11to 
Eletrónico de Dccumentos (GED', 

§2º. P;ir~~ fl gm~1ção de rnc>lriL<~~ te dtmvadas c1e•,er;:'io ser 8dotad,)s, ;;emprn quo posê.11,·cl, o::; f,crnatos abe1os '. open sn11rr:es ). uu1f,.Jrrr1e 
prcvIst"J ro Documento de Reforf:w.1c1 dn f'-PING e11I su;, Vf"S-80 vigP-nle 

§3u. A s:.ibstItuIçào :Je f'lrquI1,·amenlo d::s or1~11nais ou cif: m1rrnfilmr19e111 por <rquivos (iecorrnntes de d 9It~1lIL:1çu:::i dcpo1derá lic conterem 
Assmoturci JIqI\.:il cem !·fr:fcr6nc1as para Arou varnen!o tAD-qAJ do lih,l,ir 011 rccê.pnnsével pela dEolegaçáo, S8U substi1ulo ou pri:;postos Dulorizados 

CAPITULO li 
DO ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Art.104. Os dados e 1nIc1ger1s (iP.vPr;'i(i su arnazeriados de torrra se,;u":ci 0 etIcIe111tl, que ~1aranta f,íc1I lr;calização preservRçfm. ,n·.c•,cir1cl;1dl! 

e que ate11c1a aD Plano dê! Cortin1,1r!wle rle ~e,1uc º"' {PCN), mediante soluçbes :ompr:vadamenle cl1Cazw, de 'iecuperação de º'"~;i~l!Ps; (RD) 
O(J'1!re elas. testes pen(/d co:; 

§1°. Os arquivos 
0

0durl(Jcmtcs,: backup) devoráo ser gravaoos ~IT niíJ1c1 d1y-l.-1I 'if'yi.r,1, se,1do uma cóp1,1 local. mantI,:J;1 m:i U'li:Jadc de 
serviço. e 01.trn remota, man1I::Ja fow d.:i . .1111dncc de serv:co. 

§2~. O c111r;ue11;;111,_.r,1n relTloto pedem ser feno. a crIteno de: Of1c1ol. rici Introostn..,turn dfl C:entrel dos Regis·1ndnr,.s de l•wíve1s. o,J em Oat:i 
Cenler o:aliLad[-' no twrit,-'inu 1;c1c,011.;I, o qual de·✓era obser✓ar a legisl3çJo que rcqula o L,so ela i'ltccrnet no Rrasil 

§3u. A loc,i izaçi'ío f1s1ca do DFJta Conter E, o eI11err:çn clr~ rFJUD (eIIdereço log1co IP] drwor.10 :;cr cornuIi cados ao Jui? Cnrrn(Jt.·d:.:r 
:,o,manente, ns~.;Im como eve11tw1ié' flllernçôes 

§4". F<1cLJllrH1valTlente P. sern prejuízo do armaze·1.imunlo em lmckup f ca aLlorIzarl0 ,. c"rn1aL.f,rHri·eI1t::: sinrroniz;:irJo em servidor dedicado 
ou v1rt1.al, t'm r11J'✓ "tn privada ( pr/·12/e c.loud ;., alocado em Ot1/:i Ccn!e~ locolizado no temló1ic, n,icn.:rul cujo enderoço será, Igualn1en1t: 
conIur11cadc ao .Jui; C::r11:ur->dllr Perrn1mer1te 

Art.105. Extinta a de esiação. e -1cF:1,m ,:li9i·oI, (ILI!' ,i:irnn(_Je o s,s1ernc1 do Gorcmc1amc1tc ric Bcinco de Dado~ (SGRI)) si"slen- nc; OfJeuciornJ1s. 
arquivos u!etrônicos. rricrnfilmes e ,:ópias de ~Hg<H"cnH,'ca será 1r;msferido para o oficial detw111ado que. iJOf sua vel., o -.11In,.9cHà ,10 novo mular 
d:., dc;eqaçóo, o assim sucessivamente 

CAPÍTULO Ili 
DA MICROFILMAGEM 

Art.106. No pmcP.d1mrn,k, rJe ·11icrofilmager'l, :Ji:werão ser ;iterd1d<1t, os r::rIuIs•tos da Lei ri'' 5 42.1. r!e 8 05 68, do Decreto nº 1 /lJrJ, de 
3D.C' 96 e da Portaria n" 1 ?. ne R íl/_1 09 Jd S!:!•;r,;;taria NaciGnal de Justiça_ do M1nistcr10 da Jus:iça 

CAPÍTULO IV 
DA GESTAO DO~ DOCUMENTOS EM PAPEL 

Art.107. Os t1ocurnen:os apresertJdos cm meo f1sico ~,;ir,-1 lnvralLm-1 dP ,n1~, 1eg1sl1dI!:- poder~io ser devolv1d:is iis partes. após ~u<1 
di!Jital1J:ar,ã~1 uu 1n1crof1lmagem, salvo qxrndo 11c-uver ex.gene 0 legal do arquivame11to rln .-,riui11,,I c!rn µacel. de conform1dodc- com c1s d,retrizes 
estabc'ri,~idéls pela Cur1D8Cd1.111<1 Nacional da Justiça pelo Pr:;v1rnc11to r," 50. de 28 de setccmhm ele 70" 5. que d.spôc sobro ,i conservai,:i"io :ie 
documentos rios 1;mlririns extmjurir:"iais 

Art.108. Os docume1tcs em meio lioiir.n ,lffJ 11·J<1d,.1s nas unidades CP- rflgistro (!e 1môvc,s rlesde que m1crof1Imm1nc; r1I, rJ1g1taliza(fos corn rs 
req-J1s1los previstos nestas normas, poderõo ser in~t1liz:2dns pnr 1m1ces-,_;o de trituração uu fragment,1çjo de papel resgua-dad,1s e p•ec,ervadus o 
interesse i"',istórico e o s1q1lo. e.:celo oi, lIv•os e outros Oocu'Tlentos de i'lrq 1iv"1ni,.r,tu ,1br1(J,-1tc'1rio de :;ri!JinRI er7 popcl qur jevcrã:i ser r·n11'i!c'rw-1d•·.s 
imJef1nidamente. 

Art.109 •. A.s fichas dos indi[i'ldc,res 'i->al e pessoal. confeccio11adzis anterIormcntc em papel. poderão sFer mir.,or,lméldas o.J dIqitol2adas e 
seus dados digitados e armazemidos elll S1sterm, de Gereric·;:irnento de f3anc:: {JO Uac1on 1SGBJ'1 dIsr.,er'sf:lda a mcir111tM1çdu ,1rn 1;e1c físico 

Art.1i0. Os of1c1os recebidos, ;1s cópias ce ofic os e.:pedIdc,é. P. ::,; ,:.-mIp'ovantos de devoluç:~o (1Ec; t1tulos pocerão ser sub~tit11irlus µrn 
11iuil;1li/;cição c::mum ou a 0 quIv;:imento do nativo d1g t8I, dispensad,:i a rna 1ute·1çlin Pm rneIu f1sico 

Art.111. E vedad2. A i11,~11·era(,i;io dos d:::;curwntos 8117 p:?i~•e· ou s,;u descarte eri .Jtt:rros e l.xbes, (I\"' clev<:>r5o sercest-nados a rcc clê!qem 
med1nntc coleta seletiva ou d:::-aç;Ao p;:;r;i ,J'i,o,oci<1r,,üe;, c1e c~tador1cs de p::i:.iel ciu ent1dc1cl08 sem fr-1s lucrat111os 

TITULO IV 
DAS INrORMAÇôES E.<:iTATÍSTICAS 

Art.112. Os Oficí,,f-, ,IP Rt=gis.ro de ,móveis de'✓erão fo"nec-~r mcnséill11Fnte à Cent'al dns R"''J'"-l1c1,Jores je Imóveis d::ldos :,obre opern:;:tieé', 
,rr,o!:Ji,iárias rio [slado, destmadr.õ.;. h)Hll<H,:;,io de índices e 1n:1icadores rel3t,vos elo mercfldr.l •nH)l:-iliáru 

101 
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Recife- ,'E. quarta-feira ?~ rle ma1i,:o de 2016 

Parágrafo único. A Ctcn 1;il rios R<cu1strdd:.:res ele lrno'J<21s fcarj rospo11sa•1e1 :x,lo a-r11aze1am,J11to pro:eçâú. St(Jurança e cu 11,·~f~ dl' 
acesso aos dados enu11nnhad:s 

Art.113. /\:; 1nformuçbcs cs:a:1sticas conJJntwais e estruturn1::; relativas ao mP.r·:.-1rk, 11nolJ1lid1iu '-'er;ic1 pocnssa<J,is :1e confo-m dade ,;c,m os 
dados remetidos pelas unidades de Req1stro de l11óve1s, de forma o possibilitar a consult;, un1f1r:c1da -i., foritec. oficra-s sobre o setor. 

TÍTULO V 
DOS PRAZOS PARA INTEGRAÇÃO 

Art.114. As senmr·tias de Reg:slro de lrnóvPis do Fstc1L10 1d i11legraJ;-1s c10 Serviço Eletrô11co de Registro de Imóveis, rios molde:; do 
1--'rov1mcnto Conj1m1o n'-'02'2Ci3 do TJrE, executado pela Centrnl rinc; R,•g,-,tr;,r! . .Jrns 1je lr'lov2is. deverão lllêlnter seus ::1ados ,liual12arlos rn 

Central, nos termoc, deste 1ornialivo, weparando-se pa'a desemperhar as 11,,v.'ls f1111r,n ·1dl1U;i1..h:"s f:'lt::lrón:cas, além de U'ic10 Ele:rõnic:o 0 Per1hora 
On 1·10 (1 ~ Matricula Or',hne; 2- Pmtocolo Elctrô'11co cc Titu os 1e-r>roto,;olo]: J - Se1v1ço E dn'lrnc:' cJe ll'tirmtr,:ü(:s e C~nsolldaç8o da ;;;ropnc('WJE: 
Fiduciária (SEIC): 4 - r.tlor11tor Rcq1stral, t,. - Cert1d60 C1gital e 6- Pesqu1sc1 Eletrón1cG), ai~ e- tjiiJ 11 DE JUN70 DE 20"113. de modo a cumrmr o 
prazo de 3G0 (trezentos e sesser'18) 01as estabe ec1dc µcio Prov mer·to 1.712015 co Co,1selho Naci::.:nal de .Jusl1t;.-i ;i rartir da sua p;Jblir:açào 

Pru-,l½g,-afa único. C prazo :1ara a integraçào obri,;atóna com o C,i:Jaslro Uêls Aéju1s1çooa., e:. /\rrondaMcntos ele 1emis ~urF11-, ,-,r,r F -.,\r cHllcJé'lrc-s 
(C:ATRE) prevrslu 11esse Pmv1n:e·1t0 será p:Jsteriorn1e-1te clefiniclo pola C(,rregrJdona Geral de Ju3t1ça 

Art.115. A integraçáo dos órgãos -lo Egrégio Tnh1111nl dR .iw;tiçr1 do Eo-tcadD dPvHá occrrer no mesrro prazo previsto no migo Anter,or. err1 
alençâ') ao refende í'rO\Jimt:1110 do CNJ 

Parágrafo único. f>, Assessoria de Tecr1oloqia di:l !l'torrn1:1:;;ilo díl Coireged:cria-Geral da Justiça d,uFi n su;Jrnte que se f12er necessóno às 
Corregedorias AU)l1liares ;:iara o Serviço El<traJud1c1al, ben como ,ius cor"toCl(!doces permanentes, r·o loc<1nte ao Cêldnstre1me,1tu '=' lrr•inamelllo dos 
mnui~ti.-1:1os'" st-nvidnms ao sistema ,ja Cent'al, com o a-Jx1lio dos registradores 1n1ob1lràrios e pessoas 111d1cados pela Certral rins Rel)'s!r ;idores 
de Imóveis 

TITULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Ar1.116. Para efet1v1::ade dos sen;1ços elctrô1icos e u:il12a:;.fw pc-r usuirio~ r:mr.cdJs. "nq11,i7t,, ,,;;,o houver nençao expíessa n::1 le1 l:::stadunl 
de Custas, os emcl1..mentos serao cobrados da sequ1nte foiwn 

1 - À tocla cert dáu dry,L;.JI c1pllcéJr-se-á o '✓alor da certrddo p'ev1sto no iterr, VIII, letn ·u· da ldbela "E"' da I e1 de C11s!w, e E111ol,Jfnentos d'.J 
[sla'.]o de Pcnamhw:n c1cncs~-i(la;, l SNR d(• 20% (vmte porcento;, ltldDpendDnt,:,monte d,, qu;mt1d11dc ric !:;lha:-, ou paginas qUf'· ser<'! atualiLcJd:J 
na forma e periodicidade dos e1'1nl1m1tcr1los er11 !Jeral 

li A Ccrt1dáo Digital Consolidaja aplicar-se •a valor c:-:rrtsr,nnrl.-,1tc" à C!c'r .1di1.:J r!:'feric1a n,J inc1;:;o I des:e artiQo. somm1o ao va or de umil 
'o'lla ca certd:'io m:g.Jt1vJ de ónus reais ou pessoais. por 1móve :;ontonnc item VII Ir+;., ""1;· d;., Tdbelc1 'F" dei Lei dio Cust:fü e C:molumcnt:cs do 
=:stado d8 Perna'nbuco. acrescida a ISNH. de 20'1/0 (vinte rior cen:o) 

lll - À \Jic;, ,nli.'.d:,:<io Elc!lrônica de: Mat0 ."cula 1Matricu a Cn;ine) aplicar Sil ;:; o valorcocrespondenle n JQ';,;, (tr111ln, ,rn Lw1\::,) 1joc; ernolumontos 
devidos pda expedrçàu dP. ar1;-i CPrtid2o Digital; 

IV-- À PcsqutsA f'letrónic<1 aplicar-se-á valor confcm'le a llHJc:al1'...lc1dc, como dofinic1o a soguir 

Á Pesyuis:~ Ger:,I corrni;pondcril a "% (um por cento) do val:;r dev do pela ux.nidu,:.-ío rll' unm Cort-dáo Di!Ji1al. mul11pl1c,1do µdo riúrncro 
total ::e seíl,·entías do Estado; e 

À Pesouisa .O.vançada correspon:Jerá a 10% Wc.z por ccnto1 do valer Jc•;id: pe a e>l'.pe'."!iç{l/1 de urnél Cer:ídã'.) Drg,tal, por c.:idn cartono 
uw,;,1/t,1_lu 

V- Ao serviço Monitor Regis1ral ,1rhc:c1r--,e-aéi v;ilor r:,.me;;p:mdente a 10·\{, 1dez por C8n1o) do v:JIDr ,jn certidão Jir;ital, po' n-,,:..o- de ul1l1 .. nçào. 

§1º. A utilizoç::io dos scrv.ços c:leh)nrcos d,sponíveis 11cs endereços Plf>t1ó 1icu~ 1'1 ir1dicildos 'lesse Provimento su1e1til-Se ils 0 egras admir11stra1i·1as 
o 1arifánas ali provist3s 

§2º_ Os registradores do 1móve1s, serr,pre que houver rcµassc de 11i:1lorcs pelc1 Central elaborar ao ri ;-irq11iv;i-;'io n"lcitório rnerisal c:Jw r-1 ou,1ri:iJa:::e 
rlf> ;.it:-,s pr<1lic11d{1s e o vc1lor re:Jass;cid~ em razão das snl1c1taç,:ies fc1\os por intermédio da Central de Reg str;1d 0 ·rp<. rle Imóveis, rncolhenco, !l\é 
o quhto dia lltrl do ,w':s s11h5.ecqc0e11le, urn.i gu,a do SICASE f'O valor ·.otal C(WS1<ntc do relaLo."io feito, eial::orarfo na fuir11;,i cJe guia co1npl1,íll(õn·.ar 
a uma gu,a SIGAS[ "1T1i'le" espP.cinlrnfintA ae,od.-i ~,;;r;,i v111culartcdas BS dernai;; nui<1s r:omplencntare:, dos valores rer;P.hirl,_,-s pd,i centré-ll e qL,P 
não tennnm s,do airda recolhidcs pOf intern1t\d1~ co SICASF: 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÓES ESPECIAIS 

Ar1. "117 A Uefmçdo de padrões tec11ológ1cos e J aprimor,m1c-1tc conthuo da Central tios Rr'LJ151tddcm.:s de lwóveis ficará ,i caqo da 
Assou;iç,in dos Regis'.rddor~s l11cb1I ários rJe São Pat.l(' ARISP ri dê l1°sl1t11to de 9egistro lrnob1lifno rln Bicistl - IRIB, sob m; Pxpensa:; da 
primeira. sem nenhum ô 11Jc, p;ira o Puder Público 

Art. 118. A Assoc,açáo dos Heg,stn:rdcres ln1obil1ànos d,-, S~iu P,-1111" - ARISP e o l11sti\L.to ce Regrslro lmob,\ióf',O do Brasil l'llO obnr;am-<;1-; ,1 
manterem s1gi'o relativo a 1dent1t1cação dos órgáos públicos e cios ~especti·1c.-. ~e~11d·-,r1•-s quP ;.ic1•;,s,1rem ::s sistemas da Ccmtral ,jos Reg1st:ado1-c.'> 
ce Imóveis. ressalvados casos da requ1s1çóes lormulada:, polos ôrqãos jud1ci:'irios e adrrnnistrr1t1vr,:,, u! l1Lc1dores e por determrrwçao 1ud1ci:il 

TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

All. 119. Ü Reg1s110 de lmO.'CI~; C iltlVldélde CXCICldél en· c:arà:er· p11va,:ln prn fHUÍ ',S ür1!-llS do Ül"últo 1~1od1antc i..!c C']8Çéü outor9ada por lllt,io 
-1p r:or,c.Jr~,J pllblico de provas e títulos e estéi .su crt;, ,10 reginie jurídico i, ,:roccd1me11l<'1~, pc;f,ll!P.lel·irfos nc1 Constituição Ferl2ral. néi le910lnçao e 
subsicl1ariatrn!11le. nos atos nun1ativos, CJS quais de'inern sca cun1pdência, alribuiçóes. cr9arizaçi'in e funci,_marnento 

Ar1. 120. Ao oficial de Regis:ro de lnówiis curn:.irrc, prestar os sen;rços 8 seu c·cirqo (lc modo âdc:quedo. obsf.rv,1ndo 11uumc;,11ri,,n1e os 
,:JovBres proprios du delegação públic"l cm cue esU nvec,I ri,," l,·11 dr, sF-r;inti" H aurnn11Gid;-11io. pL.b 1::1dndc, scgurc:n:;:a. :lispor·ibilrd&lf•,.. dic;.it:r;i 
c1os atos juri<11ccs consl1\ut111os, tra11slat1vos mod1fica1ivos 0,1 exti11liv;;s dP- di·t>i1ns reais sobre imóveis e a,1,;1,j[1des correlatas 
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§1u. Sc'VIÇo prestado de modo adequacio P. n 4_1e ater,dc> ao meresse r:uDlico :J corresponde as f,><:ig,ã1w,c1-, de :iual dade, continuidade. msula'1daoe, c'1c1cncia, atualid2d~. genernl1dc;1de, rnotl11.1:l;i11f-;, cor1esi;. e SC'cJl.lranç:= 

§2". l::111~•nde-se p::,r atual1dad(' do serviço o uso de r111todos 11:-.lnln,,:t,r,-.. e e:;u paml'll!OS quo corrw;ponlmn i-i padrõ"'s d,-, 1'1od("rn·c1ade e nvam;n lf'cnolóç:1co ber1 ,~rno a su.i ;1rn~liaçoo. no ,ncd1da das necessid;i(if,s, 7o<; 11sui1r1os e em aprno ;.;o 1;1t)0r .urid1co do re(JiMr,1clo e seus prepostus 

§3°. Par2. os fins do cfü;rn'>t,, 10 pari1grélfo anterior. os ofic1a1s de He~I1st··o ·fo lmc\ve1s ado!ar"lo 1·ma:, prM1cas r,e govonançil c::.-rporatIva do set::ir ,')úbl1co adm1n1s1rat11/O e aquela-; d1~sf'1111nadJS pe as en11:lmJes d,:, re:rre~;cntrn,:iio n-,t1tuc1on<.1I 

§4". Para atender 30 pnncIp o dn eficiên::ía na prestaçiin rir, ,--.erviço pi'1blico cJeleg<1d::, dpver:, ::i 0J;cIal do Heg1stro r.e lmcivc"1,,, e1dotflr s,lll,ÇÔHS para dar celeridade e rapidez ao tr.'.v111tc dn docJrnefllaçác a seu tilrq,-, lil_u~1w'd<>-<1 em praios interiores nos rnáxl'TIOS assinalarln-,, 
§5º O ue1er1ciélrne.mto adminrstrm,vo e financeiro do scr.tentia e d'..: exclus1vê: rR,c,p,J1,s,1liil1diJde do respe-:.tIvo ::leleçi<ltàrio, inclc1s·1ve no que di7 reiueitu ils rlesr,Rs;i-,; d1° cush!1(>. 111vestimentos o gostào de r:cséioal cabendo-lhe c::o1a1JdPcPr r,mmas, ccnd,Çlies e obº1g,'.lçór;.'\ relativas à.-. a1ribuições de funções e d,-, rern1m,.·a,,iío de set..s prepostos de rn0do a CJbtcr n mell1::ir qualidade na r,r.,sra,~áo Jos serviços 

§6". Us otic1aIs de Registro de lrnóve s \J0.7<1111 d~ ir,:.;e:Jencência jurídica 110 e)(ercíc10 l1e suas fu11ções e exNCf_•n1 e:;:,a prerrogativa qu;::mdo i11t0rr:retarn dk;po~içüo lugal ou rurrnativa. A 1·espcm5ahil zar,.iio pelos dano,; caJsacos a t0rcc1ws, •1a préitica de .-Jtos poprios lLl f.er.,;entI;1 incepell(ie ria responsabilizoçfio adnl111istmtiva. Sorm,nte <,Pr~ c:or1sider;ida t;:i t;, e! sciplina', a sr~r p1JntOa ria form21 lei ri rn11dul;1 rJolo!'ri ou praticada com ,rnpi-udé11C:il, 11cqli(Jênc1a ot.. imperícia 

Art. t21. Qudr1do d lra-i1i1aç§o do títJlo depender de mformaçbes c1spo11íve s 11a 1rr',pr1il w111..lé,dl:' c1e servrçc., cu e'11 ccrv1ços de nfonril:;:ó,-,s :je uryf.o'> of cI<1Is putilic..irlas r'a i11ternet. mwera o of1cIal de Req1~ko de lmove s obt!':-la::; e ::n11fic:,u,., for le (I1w acM>SoJ, evitando se a devolu~•ifü do 1ítulo para cumprn111-mtn ue e)C1gêI1cias. Haverdo 1nc1aenc1a de t:JxJs ou on1oiumenlos, o ça0,rn1prlfo µuder;í ser 'eito n8 reticodn cto l1tL./o des:Je qL,e as buscrlõ. d"'õ. mfu,rr,ai,:'::es unerosas tenharr, sido prevI,1mc111c m.tonzadl-ls pele nprw,eI1tanie ~ 11;êi,J r,a;a a :::obranç.s (ic despc,:,c1.> éllheias a:: cito de busca vPne11dn--;e <1 11llerrrwd1ação do ser.tiçcs 

Art. 122 este Prm11mento entrcm-i em vigor no prazo tiR '.'líl(lr nlél} a::1ós a sua p.Jbl1CélÇ<lO, llca1do :-0.vogc1d,1:.; as dispos1çfR"- ,~111 cuntnno 
P1...bl1cue-se 

Recife 22 de riorcr) de 2,J" ô 

0E;!sembargador ROBERTO FERREIRA LINS 

Correged,,r-GF-ral Ud Ju;;th,:a 

Corregedoda Auxiliarpa-,a os-Serviços Extrafudic-iais 7 
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EM RESPOSTA, SEGUE O OFÍCIO Nº 041/2017-CGJ.
RESPEITOSAMENTE,
 
WELLISON LUÍS SANTOS DA SILVA
DIRETOR DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA.
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Ofício n!! 041/2017-CGJ 
Macapá/AP, 21 de fevereiro de 2017. 

A Sua Excelência o Senhor 
MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 
JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 
SEPN 514, lote 9, Bloco D - CEP: 70760-544 

BRASÍLIA-DF 

Senhor Juiz, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de 
prestar-lhe as devidas manifestações, conforme requisitado por meio 
da decisão exarada nos autos do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 
0000665-50.2017.2.00.0000, que versa acerca de expediente do 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, encaminhando para ciência 
e providências do Conselho Nacional de Justiça a minuta do Estatuto 
do Operador Nacional do Registro de Imóveis - ONR, para os fins a que 
se propõe o art. 54 e seguintes a MP nº 759/2016. 

No que compete esta Corregedoria Geral de Justiça opinar, 
cumpre enfatizar, primeiramente, que a Associação dos Registradores 
Imobiliários de São Paulo - ARISP, com o apoio institucional do 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB, atualmente é a 
operadora da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos 
Registradores de Imóveis, sendo esta a plataforma eletrônica de 
suporte ao funcionamento do Serviço de Registro Eletrônico de 
Imóveis (SREI), possuindo 04 serviços eletrônicos (indisponibilidade 
de bens; ofício eletrônico, penhora on-line e rede de r: íst dores), que, 
por sua vez, receberam a adesão deste Conselho aci a d ustiça e a 
totalidade dos Tribunais e demais órgãos judi ári 
compartilhamento de informações daquela 

Rua General Rondon n!! l.295- Centro- M apá (A - CEP 68908--080 
Tel.; [Oxx) 96 3312-3300- Ramal 3145 A>< (Oxx) 96 3312-3336 

Home-Page: www.tjap.jus br/c:orre"i>doria E-mail: corregedoria@tjap.jus.br 



Num. 2116366 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: WELLISON LUIS SANTOS DA SILVA - 22/02/2017 08:07:01
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17022208070149700000002048276
Número do documento: 17022208070149700000002048276

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Sendo assim, considerando que o mencionado órgão detém 
toda a estrutura logística e operacional para o funcionamento daquele 
serviço, realizando-o, inclusive, em consonância com os ditames 
fixados no Provimento nº 47 /2015-CNJ, bem assim que seu 
acompanhamento e regulação continuam sob a supervisão e poder 
decisório da Corregedoria Nacional de Justiça, particularmente não se 
vislumbra óbice de qualquer espécie no que diz respeito à sua 
implantação na forma estabelecida pelo aludido ato normativo. 

Atenciosamente, 

/ 

Desembargador, CARM<yÁNTÔNIO DE SOUZA 

{ /J'"edo, GITal de Ju,Uço 

Rua General Rondon n2 1.295- Centro- Macapá (AP)- CEP 68908-080 
Tel.: (Oxx) 96 3312-3300- Ramal 3146- FAX (OX)() 96 3312-3336 

Home-Page: www tjap.jus br/corregedoria E-mail: corregedoria@tjap.jus.br 



 

DESPACHO/OFÍCIO Nº 417 / 2017 - CGJUS/ASJECGJUS
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI N  17.0.000003842-3 
 
ORIGEM: Brasília/TO. 
REQUERENTE: Corregedoria Nacional de Justiça. 
REQUERIDO: Corregedoria-Geral da Justiça. 
ASSUNTO: Minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico - ONR 
 
Referente: de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.000
 
Trata-se de Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.000, da Corregedoria Nacional de
Justiça, em que o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, apresenta minuta do Estatuto do
Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR, pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, constituído pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), nos termos
do § 3º, do art. 54, da Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 759, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos
aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia
Legal, institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis
da União, e dá outras providências.
(...)
CAPÍTULO VII
DO SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO
Art. 54. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb[1] serão feitos
preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 2009.
§1º O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI será implementado e operado, em
âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR.
§2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.
§3º Fica o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB autorizado a constituir o ONR e
elaborar o seu estatuto, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação desta
Medida Provisória, e submeter à aprovação por meio de ato da Corregedoria Nacional do
Conselho Nacional de Justiça.
§4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer a função
de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto.
§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal
integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR.
§6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário, ao Poder
Executivo federal, ao Ministério Público e aos entes públicos previstos nos regimentos de custas
e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de investigações
criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos.
§7º Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça disporá sobre
outras atribuições a serem exercidas pelo ONR.
Diante da minuta apresentada pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, o Juiz Auxiliar da
Corregedoria Nacional de Justiça, por meio da Decisão, Id 2103591, determinou a oitiva dos
tribunais para manifestar-se sobre o desenvolvimento e aplicação do sistema.
Pois bem,
Inicialmente, cumpre-nos registrar que no âmbito do Estado do Tocantins foi criado pela
Associação de Notários e Registradores do Estado do Tocantins – Anoreg/TO, o Sistema de
Registro Eletrônico (SER), onde os serviços extrajudiciais serão prestados por meio da Central
de Serviços Eletrônicos Compartilhados, desenvolvida e mantida pela Anoreg/TO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 103 Norte, Rua NO 07, Complemento N2 CJ 01 LT. 02 T 01C - Anexo III - CEP 77001-032 - Palmas - TO - http://wwa.tjto.jus.br
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O Sistema de Registro Eletrônico está regulamentado pelo Provimento nº 09/2016, de junho de
2016, desta Corregedoria, com observância nas diretrizes gerais estabelecidas pela legislação
federal (Lei nº 11.977/2009) e pelo Conselho Nacional de Justiça, (Provimentos nºs 46/2015, 47 e
48/2016).
I - LEI FEDERAL
LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009.
(..)
DO REGISTRO ELETRÔNICO E DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS
Art. 37. Os serviços de registros públicos de que trata a Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973
, observados os prazos e condições previstas em regulamento, instituirão sistema de registro
eletrônico.
 
II - PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
Provimento nº 46/2015.
Revoga o Provimento 38 de 25/07/2014 e dispõe sobre a Central de Informações de Registro Civil
das Pessoas Naturais - CRC.
Provimento nº 47/2016.
Estabelece diretrizes gerais para o sistema de registro eletrônico de imóveis.
Provimento nº 47/2016.
Estabelece diretrizes gerais para o sistema de registro eletrônico de títulos e documentos e civil
de pessoas jurídicas.
A Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados é operacionalizada em plataforma eletrônica
única na Internet, sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins ou para a
Administração Pública, nos seguintes endereços:
I - http://www.extrajudicial.org.br, destinado ao acesso de órgãos do Poder Judiciário, da
Administração Pública e os Serviços Notariais e de Registros do Estado do Tocantins; e
II - http://www.cartoriostocantins.com.br, destinado ao acesso público de usuários privados.
Ademais, observa-se que nos termos do Art. 54, § 5º, da Medida Provisória 759/2016, as
unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o SREI e
ficam vinculadas ao ONR.
Diante do exposto, ante a previsão do Art. 54, § 5º, da Medida Provisória 759/2016, entendo que
o Sistema de Registro Eletrônico implantado no Estado do Tocantins, integrará o Sistema de
Registro de Imóveis Eletrônico (SREI) e ficam vinculados ao Operador Nacional do Sistema de
Registro de Imóveis Eletrônico (ONR).
São as informações, que neste momento, este Censório Estadual tem a apresentar, motivo pelo
qual aguarda a regulamentação da matéria pela Corregedoria Nacional de Justiça,
Cumpra-se.

  

  
  

 

[1] Regularização Fundiária Urbana
Documento assinado eletronicamente por Océlio Nobre da Silva, Juíz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, em
20/02/2017, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 1347202 e o código CRC 222F3543.
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De ordem do Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, Corregedor de
Justiça da CJRMB, encaminho a Decisão/Ofício nº 039/2017-SEC-CJRMB, para conhecimento e
providencias entendidas cabíveis.
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PODER JUDICIÁRIO 
7T'FIHBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAOO DO P~RA 

COIFIRlEGlEDJOiRiA IDE JUSTIÇA ID>A REGIÃO MIE7rRlOPOU'1J'ffe.N~ l!]ll: IBIEILIÉM 

l?>lr\l<O>CIESSO i'l!Iº 20'1!7.6.000297-8 
IRlE!Cllll.lllERIENlflE: IOIR. MÁRC80 !EVANGELISTA FIEREIRA DA Sill.JfA - J(IJJOZ AIU){IUM DA 
COlfiliRllE:(;l!EIDOIRJA l\!ACUONAl DE JUSTIÇA 
IRlE©JllJIEIRll[!)O: COIRllRIEGIEDOIFHA IDE JUSTIÇA IDO ESTAiDO IDO l?AIAA 

!DECISÃO / OFÍCIO N°Ü 3 9 /2017-SIEC/CJIRMISl 
Trata-se de expediente encaminhado eletronicamente por Dr. Márcio 

Evangelista Ferreira da Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, solicitando 
manifestação quanto à Minuta do Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro de 
Imóveis Eletrônico - ONR, proposta pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil-lRIB. 

A Minuta tem por finalidade implementar e operar, em âmbito 
nacional, o Sistema de Re9istro de Imóveis Eletrônico - SREI, sob o acompanhamento e 
r$gulação da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos 
termos do §4º, do art. 54, da MPV nº 759, de 2016. 

É o sucinto Relatório. 

IDIECl!DO. 

Analisando os te-rmos apresentados na referida minuta, não há 
qualquer óbice por parte clesta Corregedoria que impeça a implantação do Estatuto do 
Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico, e da mesma forma, não apresenta 
sugestões que altere a proposta atual encaminhada nos autos do processo nº 0000665-
50.2017.2.00.0000. 

Diante do exposto, considerando não haver a principio qualquer 
outra medida a ser tomada por este Órgão Correcional, IOIEülERMDINIO ofü:õe-sie aio 
Cons-slllho !Nlai11:õo111al <lia Justiça, dando-lhe ciência da pu-eseníe decisão e spós, 
~RQUBVIE-SiE o presente processo. 

Dê-se ciência à parte requerente e requerida. 

Utilize-se cópia do presente como of ício. 

À Secretária para os devidos fins. 

Belém, 13 de fevereiro de 2017. 

Oesemli>ar-gador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁIRBO 
Corregedor de Justiça da Região Metropolitana de _Belé(JI 

Avenida Almirante Barroso. 3089 - Sala T A-15 . Térreo . • 
· Bàirro: Souza - CEP. 66613-710 - Belém-Parã 
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Petição anexa, em atenção à intimação 233295.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA - MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA 

 

 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 0000665-50.2017.2.00.0000 
Requerente: SÉRGIO JACOMINO E OUTROS 
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA  
 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL – ANOREG-BR, por seu 

Presidente, atendendo a r. determinação de Vossa Excelência no processo em epígrafe, 

respeitosamente apresenta sua concordância com os termos da minuta do ato constitutivo 

do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR, elaborada pelo Instituto de 

Registro Imobiliário do Brasil – IRIB, conforme segue: 

1. Em bom momento o Poder Executivo Federal, por meio da Medida Provisória nº 

759, de 22/12/2016, complementa lacuna da Lei nº 11.977, de 7/7/2009, visto que 

essa lei prevê em seu art. 37 que “Os serviços de registros públicos de que trata a 

Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, observados os prazos e condições 

previstas em regulamento, instituirão sistema de registro eletrônico”, todavia, não 

disciplinou como os oficiais de registro de imóveis se organizariam, para 

implementação do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI. 

  

2. Tendo em vista estudos realizados no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

essa E. Corregedoria Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 14, em 

2/7/2014, e disponibilizou o modelo para criação e implantação, nos cartórios, do 

Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário (S-REI), com o objetivo de replicar a 

plataforma em todo o país. Posteriormente, foi editado, também, por essa E. 

Corregedoria Nacional, o Provimento nº 47, de 18/7/2015, que estabeleceu 

diretrizes gerais para o sistema de registro eletrônico de imóveis. No art. 9º, desse 

provimento, foi fixado que “os serviços eletrônicos compartilhados passarão a ser 

prestados dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias”. 

 

3. A despeito do prazo de 5 (cinco) anos fixado pelo art. 39, da Lei nº 11.977, de 2009, 

bem como, do prazo fixado pelo art. 9º, do Provimento nº 47, de 2015, ambos já 

expirados, é certo que mesmo com os esforços já empreendidos pelos oficiais de 

registro de imóveis e por suas entidades representativas, ainda não foi possível 

implantar o registro de imóveis eletrônico, tanto para informatizar os 

procedimentos registrais internos e de gestão das serventias, quanto para promover 

a interconexão de todas as unidades de registro de imóveis do país com o Poder 

judiciário, a Administração Pública e os usuários privados.  

 

4. Com efeito, a necessária interoperabilidade de dados, prevista na Lei nº 

11.977/2009, na Recomendação nº 14/2014, e no Provimento nº 47/2015, EXIGE o 
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funcionamento uniforme do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI, em 

todo o território nacional, com ênfase: 

 

 (1º) na adoção de governança corporativa para o Sistema Nacional de 

Registro de Imóveis (SNRI); 

 

 (2º) na inclusão digital das serventias registrais de pequeno porte; e, 

 

 (3º) em promover um barramento nacional de integração, 

interoperabilidade e acesso das bases de dados das serventias.  

 

Esses requisitos, categorizados como essenciais para o funcionamento do SREI, 

constam da minuta apresentada pelo IRIB para constituição do Operador Nacional 

do Registro de Imóveis Eletrônico – ONR.  

 

5. É de ser destacado que como critério de respeito ao Pacto Federativo e às Entidades 

de Classe em funcionamento nos Estados e no Distrito Federal, e outras que forem 

organizadas, o Estatuto proposto pelo IRIB prevê no § 5º, do art. 5º, o seguinte: 

 

“§ 5º. A interligação de que trata o inciso I do § 4º e a execução dos serviços poderão 

ser feitos diretamente da unidade de registro de imóveis com a infraestrutura do 

ONR, ou por intermédio das centrais estaduais de serviços eletrônicos 

compartilhados, autorizadas por ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça da 

respectiva unidade da federação, mediante convênio”.  

 

5.1. Merece igual destaque que, nesse mesmo espírito agregador e de respeito 

às peculiaridades estaduais e regionais, o IRIB propôs na minuta apresentada 

nestes Autos, que sejam formados, além da Diretoria Executiva (DIREX) e do 

Comitê de Normas Técnicas (CNT), os seguintes órgãos de direção do ONR, que 

terão representantes de todos as unidades da federação, a saber: 

 

 (1º) o Conselho Deliberativo, Órgão Colegiado de deliberação superior 

do ONR, que será composto pelo Presidente do IRIB e pelos vice-

presidentes do IRIB de cada um dos Estados e do Distrito Federal, e seus 

respectivos suplentes; 

 

 (2º) o Conselho de Administração, composto pelo presidente do IRIB e 

pelos representantes dos colégios e associações de registradores dos 

Estados e do Distrito Federal, e seus respectivos suplentes;  

 

 (3º) o Conselho Consultivo, formado pelo representante dessa E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, que será seu Coordenador, e pelos 

representantes de todas as Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados 

e do Distrito Federal; e, 

 

 (4º) o Conselho Fiscal composto pelo representante do IRIB e dois 

representantes dos colégios ou associações de registradores filiados, e 

seus respectivos suplentes.  
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Acreditamos que a interlocução entre as dignas autoridades judiciárias e oficiais 

de registro de imóveis dos diversos estados brasileiros funcionará, de forma 

muito positiva, na redução das assimetrias hoje verificadas na prestação de 

serviços registrais pelas diversas unidades, bem como, na redação de atos 

normativos, pelas diversas Corregedorias Gerais da Justiça.  

 

6. Diante da natureza jurídica das atividades dos registradores, na forma prevista no 

art. 236, da Constituição Federal, como um serviço exercido em caráter privado, por 

delegação do Poder Público, o ONR obedece uma tendência moderna da chamada 

Administração Consensual, no sentido de descentralizarem-se, para o setor privado, 

aquelas atividades de interesse público que não demandam o exercício de 

prerrogativas de poder público, para entidades que representam uma forma de 

descentralização por cooperação, na consecução dessas atividades de interesse 

público.  

 

Para esse desiderato a MPV nº 759/2016, sábia e percucientemente, prevê em seu 

§ 4º, do art. 54, que “Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 

Nacional de Justiça exercer a função de agente regulador do ONR e zelar pelo 

cumprimento de seu estatuto”.  

  

7. Pelos termos propostos, a plataforma do ONR será um importante instrumento de 

apoio à gestão da Administração, mediante implantação das seguintes ferramentas: 

 

 (1ª) do Cadastro Nacional de Regularização Fundiária urbana – CNReurb, de 

finalidade estatística, que conterá informações sobre os núcleos urbanos 

informais no território de cada Município e indicadores dos projetos de 

Regularização Fundiária Urbana registrados a partir da vigência da Lei nº 

11.977, de 2009; 

  

 (2ª) do Cadastro Nacional de Aquisição de Terras Rurais por Estrangeiros – 

CNATRE, para fins de controle das aquisições e arrendamentos de imóveis 

rurais por pessoas estrangeiras, físicas e jurídicas, na forma da Lei nº 5.701, 

de 5/10/1971; e, 

 

 (3ª) de interconexão do Sistema Nacional de Registro de Imóveis (SNRI), com 

cadastros técnicos multifinalitários de imóveis urbanos e rurais. 

 

8. Em conclusão, entendemos que a criação do ONR, na forma proposta pelo IRIB, em 

consonância com os termos da Medida Provisória 759, de 2016, representa um 

grande passo no aprimoramento da qualidade e eficiência do serviço público de 

registro de imóveis, prestado por delegação administrativa, o que, evidentemente, 

significará uma melhoria no ambiente de negócios imobiliários do País, e de 

informações registrais e tráfego de documentos eletrônicos, contribuindo para o 

eficaz desempenho dos misteres das dignas autoridades judiciárias e administrativas 

de todo o país, com evidente impacto de redução do “Custo Brasil” e do “Risco 

Brasil”.  

 

8.1. Consideramos importante destacar, ainda, que o ONR será um importante 

instrumento de apoio às atividades das Corregedorias Gerais da Justiça e da 

Corregedoria Nacional de Justiça, pela implementação de sistemas e formulação 
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de indicadores de eficiência e critérios objetivos de fiscalização permanente dos 

serviços de registros de imóveis, de forma remota.  

Esta é a manifestação da ANOREG-BR e a fazemos com a máxima consideração, ao tempo 

em que nos colocamos ao inteiro para prestar outras informações que Vossa Excelência 

porventura entender de direito determinar.  

Pela oportunidade, os notários e registradores do Brasil renovam a Vossa Excelência os mais 

expressivos cumprimentos e os votos de elevada estima e distinta consideração.  

 

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2017. 

 
ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR 

Presidente  
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PROCURAÇÃO 

 

 

Pelo presente instrumento particular de mandato ANOREG-BR – ASSOCIAÇÃO 

DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL, sociedade com sede na SRTVS 

Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Salas 601/604 - Centro Empresarial Brasília, doravante 

denominada Outorgante, neste ato representada pelo seu Presidente, Dr. Rogério Portugal 

Bacellar, nomeia e constitui como seus procuradores, que poderão agir em conjunto ou 

isoladamente, independente da ordem de sua nomeação, ANDRÉ MACEDO DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 15.014, GIOVANI 

TRINDADE CASTANHEIRA MENICUCCI, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na 

OAB/DF sob o nº 27.340, SARAH RORIZ DE FREITAS, brasileira, solteira, advogada, 

inscrita na OAB/DF sob o n.º 48.643 e PEDRO PAES DE ANDRADE BANHOS, brasileiro, 

solteiro, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n.º 52.613, todos integrantes da sociedade de 

advogados BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS, com sede no Setor 

Comercial Sul, quadra I, bloco F, 7º andar, Brasília – DF em conjunto doravante 

denominados “Outorgados”, aos quais confere os poderes de representação para, em 

conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação, defenderem 

administrativamente os interesses da Outorgante perante o Conselho Nacional de Justiça, 

podendo praticar todo e qualquer ato necessário para o bom e fiel cumprimento do 

presente mandato, inclusive substabelecer esta, no todo ou em parte, com ou sem reserva 

de poderes. 

 

Brasília, 21 de outubro de 2016. 

 

 

 

Rogério Portugal Bacellar 
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ESTATUTO ANOREG Aprovado A.G.E. 02.04.14 

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE 
CAPÍTULO II - FINS DA ASSOCIAÇÃO 
CAPÍTULO III - ASSOCIADOS 
CAPÍTULO IV - PATRIMÔNIO DA ENTIDADE 
CAPÍTULO V - ÓRGÃOS DA ENTIDADE 

Seção I - Assembleia Geral 
Seção II - Diretoria 

Seção III - Conselho Fiscal 
Seção IV - Conselho Consultivo 
Seção V - Conselho de Ética 
Seção VI - Associações Regionais 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO E 
SEDE 

Art. 1°. A Associação dos Notários e Registradores do 
Brasil - ANOREG-BR, de natureza civil e de âmbito nacional, com 
intuitos não econômicos, é constituída por prazo indeterminado, 
com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal. 

§ 1 °. A ANOREG-BR é regida pelo Código Civil, pelas 
demais disposições legais aplicáveis e pelo presente Estatuto. 

§ 2º. A Diretoria da ANOREG-BR, para atender 
situações exigidas por legislação específica, poderá constituir 
Escritório Regional em qualquer unidade da Federação. 

CAPÍTULO II - FINS DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 2°. A ANOREG-BR tem por finalidade congregar 
titulares de delegação dos serviços notariais e de registro do Brasil, 
e especialmente: 

I - promover-lhes a união em defesa dos direitos, das 
prerrogativas e dos interesses legítimos; 
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II - representar os associados em juízo ou fora dele, 
em qualquer instância ou tribunal; 

III - fazê-los respeitar a disciplina e a ética 
profissional, assegurando o prestígio e a dignidade da função; 

IV - propugnar pelo aperfeiçoamento da legislação 
concernente aos serviços notariais e de registro, auxiliando direta 
ou indiretamente os poderes competentes na redação de textos 
pertinentes; 

V - promover a divulgação de matéria jurídica e de 
outras matérias formativas e informat ivas de interesse da classe; 

VI - promover concursos e estabelecer prêmios para 
estímulo a estudos e pesquisas sobre assuntos de interesse da 
classe; 

VII - com a colaboração de associações congêneres, 
propugnar pelo engrandecimento, pelo congraçamento e pela 
solidariedade da classe em todo o País; 

VIII - quando solicitada, assessorar as entidades de 
âmbito nacional, representativas de cada natureza de serviço, e delas 
receber assessoria e 

IX - incentivar a informatização dos serviços notariais e 
de registro, oferecendo aos associados consultoria na aquisição de 
equipamentos e programas. 

§ 1°. Para consecução de seus objetivos, a ANOREG-BR 
realizará cursos profissionalizantes, simpos1os, sem1nanos, 
encontros, conferências, palestras, debates e Congressos sobre 
assuntos jurídicos, técnicos e outros de interesse geral da classe, 
participando, quando possível, de realizações dessa natureza 
promovidas por outras entidades. 

§ 2º. É vedado à ANOREG-BR manifestar-se sobre 
matéria de natureza religiosa ou político-partidária 

categorias: 

CAPÍTULO III - ASSOCIADOS 

Art. 3º. Os associados classificam-se nas seguintes 

I - fundadores; 
II - titulares; 
III - titulares aposentados; 
IV - titulares beneméritos e 
V - honorários. 
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§ 1 °. São associados fundadores os que assinaram a ata 
de fundação da ANOREG-BR. 

§ 2°. São associados titulares os Tabeliães e os Oficiais 
de Registro. 

§ 3°. São associados titulares aposentados aqueles 
que, por motivo de aposentadoria facultativa, deixaram de ser 
titulares de delegação. 

§ 4°. São associados titulares beneméritos os 
associados fundadores, titulares ou aposentados que tenham 
prestado relevantes serviços à classe notarial ou de registro e que 
assim sejam declarados pela Assembléia Geral. 

§ 5º. São associados honorários aqueles que, sem 
serem titulares de delegação, prestaram relevantes serviços à classe 
notarial ou de registro e que assim sejam declarados pela 
Assembleia Geral. 

§ 6°. A qualidade de associado, em qualquer das 
categorias, é intransmissível. 

§ 7º. A filiação far-se-á na ANOREG BR ou nas ANOREGs 
Estaduais ou na ANOREG do Distrito Federal, cujo Presidente 
regional representará os interesses desses associados junto à 
entidade nacional. 

§ 8º. As ANOREG Estaduais e a ANOREG do Distrito 
Federal enviarão à ANOREG-BR, ao final de cada semestre, a 
relação de associados admitidos ou desligados, bem como 
comunicará a aplicação de eventual penalidade. 

§ go. Ainda que filiado à ANOREG Estadual ou à 
ANOREG do Distrito Federal, não poderá votar nem ser votado 
quem não for titular de delegação, observadas ainda outras 
restrições estatutárias. 

Art. 4º. Os associados de qualquer categoria não 
respondem, sequer subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 

Art. Sº. Até que a ANOREG-BR tenha subvenção social, 
a Diretoria determinará a contribuição de cada sócio, levando em 
conta a espécie do ofício e sua entrância. 

Parágrafo único. Caso a subvenção social evidencie-se ~ 
suficiente, a contribuição a que se refere o artigo será reduzida ao 
nível complementar necessário. <xj-
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Art. 6°. São direitos dos associados: 
I - freqüentar as instalações da ANOREG-BR; 
II - sugerir medidas de interesse da classe ou de 

caráter social; 
III - participar das Assembleias Gerais, podendo 

debater as matérias constantes da Ordem do Dia e votar, 
obedecidas as restrições deste Estatuto; 

IV - promover a realização da Assembleia Geral 
Extraordinária, desde que o pedido conte com o apoio mínimo de 
uma quinta parte dos associados e 

V - utilizar-se dos serviços da ANOREG BR, ressarcindo 
eventuais despesas financeiras. 

Parágrafo único. Nenhum associado poderá ser impedido 
de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente 
conferido, a não ser nos casos e na forma previstos na lei ou neste 
Estatuto. 

Art. 7°. São deveres do associado: 
I cumprir as disposições estatutárias e 

regulamentares, bem como as determinações da Assembleia Geral, da 
Diretoria e do Conselho de Ética; 

II - zelar pelo prestígio da ANOREG-BR, colaborando 
para a realização de seus objetivos; 

III - desempenhar - gratuitamente e com diligência -
os encargos ou as comissões para que for escolhido; 

IV - comparecer pessoalmente, sempre que possível, às 
Assembleias Gerais; 

V - prestigiar as promoções que a ANOREG-BR 
patrocinar; 

VI comunicar à secretaria da entidade, 
preferencialmente por meio eletrônico, as alterações em nome, 
estado civil e endereço, bem como na situação funcional e 

VII - abster-se de tratar, nas Assembleias Gerais e nas 
reuniões, de assuntos que não digam respeito diretamente aos 
interesses da classe. 

Art. 8°. Perderá a qualidade de associado quem: 
I - requerer, e tiver deferido, o seu desligamento do 

quadro social; 
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II - perder a delegação de serviço notarial ou de 
registro; 

III - ao se aposentar não manifestar o desejo de 
permanecer como sócio titular aposentado em caráter definitivo e 

IV - for excluído, por decisão da Assembleia Geral, pela 
prática de ato que resulte em prejuízo ou desprestígio da ANOREG
BR. 

§ 1 ° -A proposta de exclusão do associado, de iniciativa 
da Diretoria ou do Conselho de Ética, será decidida em reunião 
conjunta da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e 
do Conselho de Ética, pelo voto da maioria dos presentes; se 
aprovada, será encaminhada à Assembleia Geral. 

§ 2º. A exclusão de associado só é admissível havendo 
justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure 
direito de defesa e de recurso, nos termos estabelecidos neste 
Estatuto e no Código de Ética da ANOREG-BR. 

CAPÍTULO IV- PATRIMÔNIO DA ENTIDADE 

Art. 9°. O patrimônio da ANOREG-BR é formado por: 
I - contribuição prevista no art. 5° deste Estatuto; 
II - contribuição e subvenções sociais consignadas em 

lei; 
III - doações e legados; 
IV - imóveis, móveis e valores mobiliários; 
V - resultado de operações financeiras e 

VI - arrecadações esporádicas. 
Parágrafo Único. No caso de dissolução da entidade, 

desde que pagas as dívidas decorrentes de sua responsabilidade, os 
bens terão o destino que lhes der a Assembleia Geral, observado o 
disposto no Código Civil. 

Art. 10. Compete à Diretoria a administração do 
patrimônio da entidade, constituída pela totalidade dos bens que a 
mesma possuir. 

Parágrafo Único. Os bens imóveis somente poderão ser 
adquiridos, onerados ou alienados após prévia autorização da 0f-LJ 
Assembleia Geral. "'-..

1 
-

CAPÍTULO V - ÓRGÃOS DA ENTIDADE ~j 
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Art. 11. São órgãos da ANOREG-BR: 
I - de caráter institucional: 
a) a Assembleia Geral; 
b) a Diretoria; 
c) o Conselho Fiscal; 
d) o Conselho Consultivo; 
e) o Conselho de Ética; 
f) as Associações Regionais e 
II - de caráter facultativo, os Institutos Membros de 

âmbito nacional, representativos de cada uma das naturezas de 
serviço. 

§ 1 °. Os cargos eletivos serão exercidos por três anos, 
gratuitamente, permitidas duas reeleições. 

§ 2°. Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal 
serão arrolados entre os titulares de delegação com mais de cinco 
anos e os do Conselho de Ética com mais de dez anos, em ambos os 
casos, de efetivo exercício na atividade, todos eleitos pela 
Assembleia Geral, observada a norma do § 5º deste artigo. 

§ 3º. Os membros da Diretoria não se responsabilizam, 
pessoalmente, pelas obrigações que assumirem em nome da 
ANOREG-BR, mas respondem pelos prejuízos que causarem com 
infringência à Lei ou ao Estatuto. 

§ 4º. Os Institutos, a que se refere o inciso II do caput 
deste artigo, poderão solicitar sua desfiliação, observado prazo de 
seis meses entre o pedido e sua efetivação, desde que não haja 
obrigação pendente. 

§ 5º É condição para o associado candidatar-se ao cargo 
de Presidente da ANOREG-BR, observada a norma do § 2° deste 
artigo, ser ou ter sido: 

I - Presidente da ANOREG-BR ou 
II - membro eleito de Diretoria da ANOREG BR ou 
III - Presidente de ANOREG Estadual, da ANOREG do 

Distrito Federal ou 
IV - Presidente de Instituto Membro de âmbito nacional, 

de Estado ou do Distrito Federal. 

Seção I - Assembleia Geral 
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Art. 12. A Assembleia Geral é o órgão máximo de 
deliberação, constituído de associados fundadores, titulares e 
titulares aposentados em gozo de seus direitos sociais, sob a 
presidência do Presidente da ANOREG-BR, ressalvado o disposto no 
art. 14 § 3º deste Estatuto 

§ 1 °. A Assembleia Geral considerar-se-á constituída 
com a presença de qualquer número de associados, sendo as 
deliberações tomadas por maioria de votos entre os presentes, salvo 
as exceções previstas neste Estatuto. 

§ 2°. Para participar de Assembleia Geral e votar, 
ressalvada a hipótese do art. 14 § 3º deste Estatuto, é necessário: 

I - estar no gozo dos direitos sociais; 
II - estar associado há mais de um ano e 
III - estar em dia com suas obrigações financeiras, até 

trinta dias antes da data da Assembleia. 

Art. 13. A Assembléia-Geral reunir-se-á na sede da 
entidade: 

I - ordinariamente, no mês de março de cada ano, para 
apreciar o relatório das atividades e a prestação de contas da 
Diretoria, referentes ao exercício que findou, bem como outros 
assuntos constantes da ordem do dia; 

II - ordinariamente, ressalvada a hipótese do § 3º deste 
artigo, no mês de novembro, a cada três anos, para eleger os 
membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética e 

III - extraordinariamente, quando necessário, para 
apreciação dos assuntos indicados na convocação. 

§ 1 °. A convocação da Assembléia Geral, contendo dia, 
hora, local e Ordem do Dia, far-se-á mediante edital publicado no 
órgão oficial da União com antecedência mínima de quinze dias e 
máxima de trinta dias, com divulgação inclusive na página eletrônica 
da entidade. 

§ 2°. Um quinto dos associados, em pleno gozo de seus 
direitos sociais, poderá promover Assembléia Geral Extraordinária 
mediante requerimento protocolado na Secretaria da ANOREG-BR 
com indicação explícita dos assuntos a serem deliberados e com ~ 
identificação dos nomes dos subscritores e seus endereços, inclusive / 
os eletrônicos. ~ ..... 
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§ 3°. O Presidente da ANOREG-BR, após verificar a 
regularidade do pedido, terá prazo de cinco dias úteis para publicar o 
edital de convocação. 

§ 4°. Não havendo número válido de assinaturas, o 
expediente será arquivado, dando-se ciência ao primeiro signatário 
que poderá recorrer, sem efeito suspensivo, para apreciação da 
próxima Assembléia Geral. 

§ s0 • A Assembléia Geral para eleição da Diretoria, do 
Conselho Fiscal e do Conselho de Ética poderá realizar-se durante os 
Congressos da ANOREG BR, em ambiente físico do próprio Congresso, 
em dia e horário fixados no edital de convocação. 

§ 6°. Em caso de comprovada urgência, o Presidente da 
ANOREG-BR poderá convocar Assembleia Geral Extraordinária, após 
consultar os demais membros da Diretoria pelo modo mais adequado, 
dispensado o prazo mínimo previsto no § 1 ° deste artigo. 

Art. 14. Compete privativamente à Assembléia Geral: 
I - eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal e o Conselho de 

Etica; 
II - destituir qualquer membro da Diretoria, do Conselho 

Fiscal e do Conselho de Ética; 

da Diretoria; 

III - deliberar sobre as contas da Associação; 
IV - aprovar e alterar este Estatuto; 
V - aprovar e alterar o Código de Ética; 
VI - aprovar e alterar o Regimento Interno Eleitoral; 
VII - instituir e definir valor das contribuições sociais; 
VIII - deliberar, em grau de recurso, sobre as decisões 

IX - deliberar sobre matérias de relevante interesse da 
entidade; 

X - deliberar sobre a exclusão de associado e 
XI - deliberar sobre recurso voluntário de associado 

punido com penalidade que não a de exclusão. 
§ 1 °. Para a deliberação sobre os temas tratados nos 

inciso I, IV e X do caput deste artigo a convocação será específica, 
podendo ser cumulativa. 

§ 2º. Para a deliberação sobre o tema tratado no inciso 
II do caput deste artigo a convocação será específica e não 
cumulativa. 
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§ 3°. Da Assembleia Geral convocada para deliberar 
sobre as matérias constantes dos incisos I, IV e X do caput deste 
artigo somente poderão participar e votar os integrantes da 
Diretoria eleita, os Conselheiros Titulares do Conselho Fiscal, os 
Conselheiros Titulares do Conselho de Ética, os Presidentes das 
ANOREGs Estaduais, o Presidente da ANOREG do Distrito Federal e 
os Presidentes dos Institutos Membros de âmbito nacional, 
considerando-se aprovada a matéria que obtiver voto favorável: 

I - da maioria absoluta dos votos válidos dos aptos a 
votarem, em primeiro escrutínio, e da maioria simples em segundo 
escrutínio, na hipótese de eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e 
do Conselho de Ética e 

II - da maioria absoluta dos votos válidos dos aptos a 
votarem, na hipótese de alteração do Estatuto e de exclusão de 
associado. 

§ 4º Para a destituição de membro da Diretoria, do 
Conselho Fiscal e do Conselho de Ética é necessário o voto válido 
favorável de, pelo menos, vinte por cento da totalidade dos 
associados. 

Art. 15. Para organizar o processo eleitoral, haverá 
uma Comissão Eleitoral composta por cinco associados, dentre 
fundadores e titulares, com mais de cinco anos de exercício da 
titularidade, escolhidos, na primeira quinzena do mês de agosto do 
ano em que se realizarem as eleições, em reunião conjunta da 
Diretoria, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e do Conselho 
de Ética. 

Parágrafo único. O Regimento Interno Eleitoral 
disciplinará a atuação da Comissão Eleitoral, fixando prazos e 
condições para o registro das chapas completas para a Diretoria, o 
Conselho Fiscal e o Conselho de Ética. 

Art. 16. O Regimento Interno Eleitoral será aprovado 
em Assembleia Geral e qualquer alteração em suas normas dar-se-á 
por igual procedimento, valendo para a próxima eleição, desde que a 
aprovação ocorra antes da publicação do edital de convocação da 
Assembleia Geral destinada à eleição. 

Art. 17. Os trabalhos da Assembleia, destinada às 
eleições, serão abertos pelo Presidente da ANOREG-BR que solicitarág 
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ao Plenário a indicação de um associado para os presidir, vedada a 
escolha de membro da Diretoria1 do Conselho Fiscal e do Conselho de 
Ética1 cujo mandato esteja findando1 ou de qualquer candidato. 

Art. 18. O Regimento Interno Eleitoral estabelecerá a 
sistemática dos trabalhos da Assembleia, em especial os relativos à 
votação e à apuração. 

§ 1 °. Se apenas uma chapa estiver registrada1 a 
Assembleia poderá optar pelo sistema de aclamação para a eleição. 

§ 2°. Havendo duas ou mais chapas registradas e se 
nenhuma delas obtiver, em primeiro escrutínio, a maioria absoluta 
dos votos dos aptos a votarem 1 haverá nova rodada de votação entre 
as duas chapas mais votadas, sendo considerada eleita a que obtiver 
o maior número de votos. 

§ 3º. Na hipótese de nova rodada de votação1 serão 
admitidos a votar os eleitores que não tenham comparecido à votação 
anterior. 

§ 4°. O Presidente da Assembleia convocará três 
associados para auxiliarem os trabalhos eleitorais, vedada a escolha 
de membro da Diretoria1 do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética, 
cujo mandato esteja findando1 ou de qualquer candidato. 

Art. 19. Será nulo o voto que, por qualquer forma, 
possibilite identificar o eleitor ou que seja dado a chapa não 
regularmente registrada. 

Parágrafo único. O voto será presencial1 vedado o voto 
por procuração. 

Art. 20. Após proclamar o resultado, o Presidente da 
Assembleia Geral dará posse aos eleitos e fará a declaração de que 
eles exercerão o mandato a partir do dia primeiro de janeiro do ano 
seguinte. 

Parágrafo único. Os eleitos assinarão o Livro de Posse 
nessa ocasião ou o farão na Secretaria da ANOREG-BR até o dia 
trinta e um de dezembro seguinte. 

Seção II - Diretoria 

Art. 21. A Diretoria constitui-se de associados, eleitos 
pela Assembléia Geral, obedecida a seguinte composição: President~ 

SRTVS Qd. 701 Lote 05 Bloco A Salas 6011606- Centro Empresanal Brasília CEP: 70340-907 Brasilia-OF- Fones: (61) 3323-1555- Fax: 3226-5073 

E-mail: anoregbr@anoregbr.org.br - http:\\www.anoreg.org.br 



Num. 2113725 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 17/02/2017 18:35:20
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17021718352029000000002045926
Número do documento: 17021718352029000000002045926

****** 

Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil 

1° Ofick, de ~r2"'.::!z. DF 
Nº de ProtGCOIO 

t20782 

Primeiro Vice-Presidente, Segundo Vice-Presidente, Vice-Presidente 
de Notas, Vice-Presidente de Registros de Contratos Marítimos, Vice
Presidente de Protestos de Títulos, Vice-Presidente de Registros de 
Imóveis, Vice-Presidente de Registros de Títulos e Documentos e Civis 
das Pessoas Jurídicas, Vice-Presidente de Registros Civis das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Vice-Presidente de Registros de 
Distribuição, Secretário-Geral, Primeiro-Secretário, Segundo
Secretário, Primeiro-Tesoureiro, Segundo-Tesoureiro. 

§ 1 °. Observada a reciprocidade, os Presidentes das 
ANOREG Estaduais, o Presidente da ANOREG do Distrito Federal e os 
Presidentes dos Institutos Membros de âmbito nacional têm o direito 
de estarem presentes, por si ou por representante credenciado que 
seja titular de delegação, às reuniões da Diretoria, inclusive 
participando dos debates e das deliberações em igualdade de 
condições com os demais membros da Diretoria. 

§ 2º. Em caso de vacância de qualquer cargo da 
Diretoria, far-se-á nova eleição se faltar mais de um ano para o 
término do mandato; se faltar menos, a Diretoria escolherá o novo 
titular que, em qualquer das hipóteses, completará o mandato de seu 
antecessor. 

§ 3º. A Diretoria será assessorada por um 
Superintendente Executivo, remunerado, de livre escolha da mesma. 

Art. 22. Compete à Diretoria, além de outras atribuições 
fixadas neste Estatuto: 

I - cumprir e fazer cumprir o Estatuto; 
II - administrar a ANOREG-BR com vistas à realização 

de seus objetivos, defendendo seus interesses e zelando pelo seu 
nome; 

III - executar as deliberações da Assembléia Geral, do 
Conselho Fiscal e do Conselho de Ética; 

IV - elaborar o orçamento anual com a previsão de 
receita e despesa, bem como os balancetes sujeitos à aprovação ou 
requisitados pelo Conselho Fiscal; 

V - relatar as atividades e prestar contas à Assembléia 
Geral, com prévio parecer do Conselho Fiscal; 

VI - admitir associados e readmitir os aprovados pela 
Assembleia Geral; 

SRTVS Qd. 701 Lote 05 Bloco A Salas 601/606 • Cenlro Empresarial Brasllia CEP: 70340-907 Brasilia-DF · Fones: (61) 3323-1555 • Fax: 3226-5073 

E-mail: anoregbr@anoregbr.org.br . http:\lwww.anoreg.org.br 



Num. 2113725 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 17/02/2017 18:35:20
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17021718352029000000002045926
Número do documento: 17021718352029000000002045926

****** a 
~ 
Associação dos Notários e 

Registradores do Brasil 

íº~{idO de Rrasi'!z·DF 

\ 

Nº de Prole.colo 

, 20782 
~eofstro de p85seas Juridicas 

VII - autorizar a aquisição onerosa e a alienação de bem 
imóvel, e respectivos gravames, com aprovação da Assembléia Geral 
e 

VIII - autorizar a assinatura de contrato e convênios. 

Art. 23. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada 
por seu Presidente, pelo meio mais adequado,deliberando por maioria 
de votos entre os presentes, assegurado ao Presidente apenas o voto 
de Minerva. 

Art. 24. Compete ao Presidente da ANOREG BR: 
I - representar a ANOREG-BR ativa ou passivamente, 

judicial ou extrajudicialmente, e, de modo especial, nas relações com 
poderes públicos, associações congêneres e outras entidades; 

II - convocar a Assembleia Geral; 
III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
IV - redigir o relatório anual de atividades; 
V - contratar serviços profissionais, quando necessários 

à consecução dos objetivos da ANOREG-BR, ad referendum da 
Diretoria; 

VI - abrir, encerrar e rubricar os livros necessários às 
atividades da ANOREG-BR; 

VII - assinar cheques e outros documentos bancários, 
sempre em conjunto com o Tesoureiro; 

VIII - nomear procurador da ANOREG-BR, nos limites de 
sua competência; 

IX - delegar atribuições próprias a qualquer associado e 
X - assinar a correspondência da ANOREG-BR e, 

juntamente com o Secretário-Geral, as atas das reuniões da Diretoria. 

Art. 25. Compete ao Primeiro e ao Segundo Vice
Presidentes: 

I - substituírem o Presidente, observada a ordem de 
enunciação, em suas faltas ou impedimentos; 

II - auxiliarem o Presidente no exercício de suas 
atribuições e 

III - executarem as atribuições delegadas. 
Parágrafo único. Compete aos demais Vice-Presidentes ('rJ i 

auxiliarem o Presidente no exerc1c10 de suas atribuições, \ /\J 
especialmente na interlocução, interação e integração da ANOREG-BR / / 
com o instituto nacional da respectiva especialidade. :<f 
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Art. 26. Compete ao Secretário-Geral: 
I - coordenar as atividades de Secretaria, distribuindo as 

tarefas a serem executadas pelo Primeiro-Secretário e pelo Segundo
Secretário; 

II - superintender os serviços administrativos da 
ANOREG-BR; 

III - manter em ordem os serviços e arquivos da 
Secretaria; 

IV - prestar aos associados informações atinentes aos 
objetivos sociais; 

V - lavrar as Atas de reunião da Diretoria e assiná-las 
com o Presidente; 

VI - encaminhar ao Presidente, com nota informativa, 
expediente de admissão, readmissão e exclusão de associados; 

VII - manter o Presidente informado sobre atividades do 
Congresso Nacional, em especial a tramitação de proposições 
legislativas de interesse da entidade e 

VIII - cuidar da correspondência da ANOREG-BR. 

Art. 27. Compete ao Primeiro e ao Segundo-Secretário, 
observada a ordem de enunciação, substituírem o Secretário-Geral em 
suas faltas ou impedimentos, bem como executarem tarefas que lhes 
forem delegadas ou encaminhadas pelo Secretário-Geral. 

Art. 28. Compete ao Primeiro-Tesoureiro a gestão 
econômico-financeira da ANOREG-BR, com auxílio de pessoal 
qualificado, e, especialmente: 

I - receber os recursos financeiros; 
II - cuidar da escrituração contábil; 
III - apresentar mensalmente boletim de movimento de 

caixa ao Presidente; 
IV - redigir a proposta de orçamento anual; 
V - redigir a prestação anual de contas; 
VI - emitir e endossar cheques, assim como assinar 

outros documentos bancários, sempre em conjunto com o Presidente 
e 

VII - executar as atribuições delegadas. 

Art. 29. Compete ao Segundo-Tesoureiro: 
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I - superintender o serviço de arrecadação; 
II - substituir o Primeiro-Tesoureiro em suas faltas ou 

impedimentos; 
III - auxiliar o Primeiro-Tesoureiro no exercício de suas 

atribuições e 
IV - executar as atribuições delegadas. 

Seção III - Conselho Fiscal 

Art. 30. O Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral, 
é composto por três Conselheiros Titulares e três Conselheiros 
Suplentes. 

§ 1 °. Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar as contas da 
Diretoria e emitir parecer sobre as mesmas, para apreciação da 
Assembleia Geral. 

§ 2°. O Conselho Fiscal reunir-se-á pelo menos uma vez 
por semestre. 

§ 3°. Presidirá os trabalhos do Conselho Fiscal o 
Conselheiro com maior tempo de exercício de titularidade. 

Seção IV - Conselho Consultivo 

Art. 31. O Conselho Consultivo é composto pelos ex
Presidentes da ANOREG-BR, pelos Presidentes das ANOREGs 
Estaduais, pelo Presidente da ANOREG do Distrito Federal e pelos 
Presidentes dos Institutos Membros de âmbito nacional. 

§ 1 °. Cabe ao Conselho Consultivo emitir manifestação 
sobre matéria relevante, trazida ao debate ex oficio ou por solicitação 
da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Conselho de Ética ou de vinte e 
cinco associados. 

§ 2°. Presidirá as reuniões do Conselho Consultivo o 
Conselheiro com maior tempo de exercício de titularidade. 

§ 3º. As deliberações serão tomadas por maioria de 
votos, presente a maioria dos membros do Conselho. 

§ 4º. O Conselho Consultivo reunir-se-á, 
ordinariamente, a cada seis meses e, em caráter extraordinário, 
sempre que houver solicitação de, pelo menos, seis de seus 
membros ou de vinte e cinco associados. 

Seção V - Conselho de Ética 
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Art. 32. O Conselho de Ética é composto por sete 
Conselheiros titulares e igual número de suplentes, eleitos em 
Assembleia Geral, representando cada uma das naturezas de serviço. 

Parágrafo único. Presidirá as reuniões do Conselho de 
Ética o Conselheiro com maior tempo de exercício de titularidade. 

Art. 33. Ao Conselho de Ética cabe apreciar casos 
concretos que digam respeito aos princípios éticos e às regras de 
decoro que devem orientar a conduta de notários e registradores, 
que sejam associados da ANOREG-BR, bem como: 

I - zelar pela observância da ética profissional desses 
notários e registradores; 

II - receber e julgar reclamações sobre a conduta 
desses notários e registradores que envolvam, em tese, infrações do 
Código de Ética e aplicar ou propor a aplicação de penalidade 
adequada; 

III - divulgar editoriais, comunicados ou outras 
veiculações sobre o posicionamento e entendimento do Conselho 
relativos a questões éticas que se tornem públicas e notórias, 
esclarecendo, se for oportuno, as providências tomadas dentro de 
sua alçada e 

IV - adotar deliberações, e o que mais couber, para o 
cumprimento e a defesa do Código de Ética. 

Parágrafo único. As atribuições acima elencadas não 
excluem outras decorrentes da própria natureza institucional do 
Conselho, sobretudo as descritas no Código de Ética. 

Art. 34. É expressamente vedado ao Conselho de Ética 
apreciar conduta de notário ou de registrador que não seja associado 
da ANOREG-BR. 

Art. 35. O Conselho de Ética terá a organização e o 
funcionamento estabelecidos no Código de Ética. 

Art. 36. Todo o processo deverá estar concluído dentro 
de cento e vinte dias, contados da distribuição ao Relator. 

§ 1 °. Em casos excepcionais, o Presidente do Conselho 
poderá prorrogar o prazo por até sessenta dias. · 
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§ 2°. Encerrado o prazo previsto neste artigo, mesmo 
com eventual prorrogação, sem que a matéria seja apreciada, o 
processo será arquivado. 

Seção VI - ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

Art. 37. A ANOREG-BR divide-se em ANOREGs 
Estaduais e ANOREG do Distrito Federal 

§ 1°. A sede da ANOREG estadual será localizada na 
capital do Estado e a do Distrito Federal na capital da República 

§ 2º. As ANOREGs Estaduais e a do Distrito Federal 
funcionarão de acordo com as suas normas próprias, respeitado o 
modelo organizacional previsto neste Estatuto e observadas as 
peculiaridades locais e regionais. 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 38. A Diretoria fica autorizada a criar 
Departamentos como órgãos auxiliares da administração. 

Art. 39. A indicação do nome do responsável pelo 
Departamento que for criado é de exclusiva competência do 
Presidente da ANOREG-BR. 

Art. 40. Qualquer alteração ao presente Estatuto ou ao 
Código de Ética poderá ser proposta à Assembleia Geral pela 
Diretoria, pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de Ética, pelo 
Presidente de ANOREG estadual ou do Distrito Federal, pelo 
Presidente de Instituto membro, de âmbito nacional, ou por 
cinquenta associados fundadores ou titulares, no mínimo, ficando o 
projeto na Secretaria da ANOREG-BR para conhecimento dos 
interessados, desde a data da convocação. 
Parágrafo único. A proposta de alteração será discutida e votada em 
reunião conjunta da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Conselho 
Consultivo e do Conselho de Ética; caso aprovada, será encaminhada 
à próxima Assembleia Geral. 

Art. 41. A ANOREG-BR poderá ser consensualmente 
dissolvida em Assembléia Geral Extraordinária, especialmente/ ( 
convocada. ')<';t-
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§ 1 °. O quorum para abertura da Assembleia, em 
convocação única, é de cem associados. 

§ 2º Do número previsto no parágrafo anterior deverão 
estar presentes associados que exerçam atividade notarial ou de 
registro em metade mais uma das associações regionais. 

§ 3°. Em caso de dissolução, os bens integrantes do 
patrimônio da entidade terão o destino que a Assembleia Geral 
determinar. 

Art. 42. Se lei dispuser sobre a criação de órgão ou 
entidade com atribuições mais abrangentes e que esgotem os 
objetivos da ANOREG-BR, será esta dissolvida, apurando-se o que 
dispõe o parágrafo único do art. 35, deste Estatuto, e absorvida por 
aquela. 

Art. 43. Os casos omissos no presente Estatuto serão 
resolvidos pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de 
Ética, em reunião conjunta, tendo aplicação imediata, facultado 
recurso de interessado, sem efeito suspensivo, para a próxima 
Assembleia Geral. 

F~~gas de Lima 
Advogado 

SRTVS Qd. 701 Lote 05 Bieco A Salas 

Brasília, 02 de abril de 2014 

e::::~---~...._ - ~► ~., 

Rogério Portugal Bacellar 
Presidente 

-----



 

Excelentíssimo Senhor Ministro,

 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Salim Schead dos Santos, Vice-Corregedor-Geral da Justiça,

encaminho Ofício referente aos autos n. 0000131-82.2017.8.24.0600.

 
Respeitosamente,

 

Divisão Administrativa

Corregedoria-Geral da Justiça

Tribunal de Justiça de Santa Catarina
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Conselho Nacional de Justiça

  INTIMAÇÃO
Por determinação do Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça, fica ASSOCIAÇÃO
DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG-BR intimada para, no prazo de
30 dias, responder à presente intimação, dando cumprimento à ordem exarada nos autos.
Caso seja utilizada intimação física, ela deverá ser dirigida ao endereço a seguir:
À ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG-BR 
SRTVS, Q 701,  Lote 5, Bloco A, Salas 221, Centro Empresarial Brasília, Asa Sul, BRASíLIA - DF
- CEP: 70340-907. 
Brasília, 7 de fevereiro de 2017.
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 JS617377203BR - Histórico do Objeto
O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso
do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data Local Situação

09/02/2017 16:34 CDD BRASILIA ASA SUL - BRASILIA/DF Entrega Efetuada

09/02/2017 12:13 BRASILIA/DF Saiu para entrega ao destinatário

07/02/2017 16:52 AGF 316 NORTE - Brasilia/DF Postado

SRO Mobile - Conheça nosso aplicativo oficial de Rastreamento.

SRO - Internet http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList?P_LINGUA=...

1 de 1 10/02/2017 15:26
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Conselho Nacional de Justiça 

 
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Instituto de Registro

Imobiliário do Brasil em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça.

O requerente apresenta minuta do Estatuto do Operador Nacional do Registro

de Imóveis Eletrônico – ONR para os fins do art. 54 e seguintes da Medida Provisória

n. 759/2016.

É o relatório.

Verifico que a Medida Provisória em comento ainda não fora convertida em

Lei. Constato também que, nos termos como proposto o estatuto, bem como nos

termos da aludida medida provisória, o IRIB gerenciará o sistema de registro de

imóveis eletrônicos – SREI no País, conforme proposto no art. 4º do estatuto proposto

que dispõe:
“...O ONR tem por finalidade implementar e operar, em âmbito nacional, o

Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI, na forma dos artigos 37 a
41, da Lei nº 11.977, de 7 de julho 2009, sob acompanhamento e regulação
da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
conforme previsto no § 4º, do art. 54, da MPV nº 759, de 2016. § 1º. Todas as
unidades de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o
SREI e estão vinculadas ao ONR, na forma do § 5º, do art. 54, da MPVnº
759, de 2016. § 2º. No SREI estão compreendidos a universalização das
atividades de registro público e a adoção de governança corporativa para o
Sistema Nacional de Registro de Imóveis (SNRI)...”

As circunstâncias, assim, demanda oitiva dos tribunais e da Anoreg/BR,

mormente pela informação de que serão diretamente interessados no desenvolvimento

e aplicação do sistema.

Ante o exposto, de ordem do Exmo. Sr. Corregedor Nacional de Justiça,

Ministro João Otávio de Noronha, oficie-se à Corregedoria dos Tribunais de Justiça

e do Distrito Federal, bem como à Anoreg/BR para que, no prazo de 30 (trinta) dias,

manifestem-se sobre o pedido inicial.

Decorrido o prazo sem resposta, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.
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Marcio Evangelista Ferreira da Silva  

Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça 
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●

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR-NACIONAL, DE JUSTIÇA - MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.

Ref. MP 759/2016 – OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO – ONR. Submete à

aprovação da Eg. Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça o Estatuto do ONR, nos termos do § 3º

do art. 54 da MP 759/2016.

 
 
Senhor Ministro.
 
O INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL - IRIB, pessoa jurídica constituída em 1974, com sede na

Avenida Paulista, 2073 - Horsa I - Conjuntos 1.201 e 1.202 - Bairro Cerqueira Cesar, CEP 01311-300, São Paulo,

Capital, CNPJ 44.063.014/0001-20, por seu Presidente, SÉRGIO JACOMINO, CPF 656.714.578-15, tem a honra de

submeter a Vossa Excelência, para aprovação dessa Egrégia Corregedoria, o Estatuto do Operador Nacional do

Registro de Imóveis Eletrônico - ONR, elaborado nos termos do art. 54 e seus parágrafos da MP 759/2016, instruído

com os documentos anexos.

 
Apresento a Vossa Excelência os protestos de estima e mais distinta consideração.

 
São Paulo, 3 de fevereiro de 2017

SÉRGIO JACOMINO 

presidente@irib.org.br 

Telefone: (11) 9 9942 9993 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CNPJ.: 44.063.01410001-20 

As 13h00 do dia primeiro de dezembro de dois mil e dezesseis, na sala 1891 , do Hotel Meliã 
Paulista, em São Paulo, SP, previamente convocados na forma do Estatuto Social. por edital 

publicado no Boletim Eletrônico nº 4579 de 2 de setembro de 2016, reuni ram-se os associados do 

IRIB, cujos nomes constam do livro de Presença com a seguinte ordem do dia: 

✓ Eleger e Proclamar os membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, 

Conselho de Ética e respectivos Suplentes para a gestão 2017í2018. 

A presente Assembleia foi presidida pelo Presidente, Senhor João Pedro Lamana Paiva, que 
agradeceu a presença de todos os presentes e ressaltou sobre o número expressivo dos votos 

recebidos, no total de 782 votos. Em seguida pediu para que ficasse registrada a solidariedade do 

IRIB em prol das vitimas da tragédia do voo da Chapecoense. A seguir, convidou os associados 
efetivos, Senhores Adernar Fioranelli, Rubens Pimentel Filho, Ricardo Basto da Costa Coelho, 
Hélio Egon Ziebarth e a associada efetiva Senhora Maria Aparecida Bianchin Pacheco para 

integrarem a comissão eleitoral de apuração, como escrutinadores. A seguir, os candidatos a 
Presidência, Senhores Jordan Fabrício Martins e Sérgro Jacomino, indicaram para compor a 
comissão, como fiscais, os associados efetivos Senhores Antonio Carlos Carvalhaes e Flauzilino 
Araújo dos Santos, respectivamente, de acordo com o Art.1 O do Regulamento Eleitoral do Instituto 

e a mim. Maria de Lourdes Andrade Capelanes, gerente administrativa do lrib, para secretariar a 
Assembleia. 

1. Eleição: 

A uma foi composta por 778 envelopes válidos recebidos pelo correio e 4 votos depositados 
pessoalmente por eleitores durante o período de votação, totalizando 782 votos a serem 

apurados. As 15h00, após o encerramento do horário eleitoral, foi iniciada a apuração dos votos, 
cujo resultado final foi o seguinte: 

a) votos na chapa "Rumo ao Futuro: 354 
b) votos na chapa ·construindo Pontes·: 424 
c) votos em branco: 04 

Total - 782 votos 

Em decorrência do resultado da eleição, foi proclamada e eleita a chapa "Construindo Pontes" 

composta pelos seguintes membros 

DIRETORIA EXECUTIVA 
Presidente: Sérgio Jacomino - SP 
Vice-Presidente - Francisco Ventura de Toledo - SP ( 
Tesoureiro-Geral - George Takeda - SP y 
2° Tesoureiro - Michel Abílio Nagib Neme - PR 
Secretário-Geral - João Baptista Galhardo - SP 
2º Secretário - Ana Teresa Araújo Mello Fiú1a - CE 
Diretor Social - Naila de Rezende Khuri - SP 

Seda: Av. Pauista, 2 073- Horn 1- 12° andar. CjS. 12:)1/1202 -Cercuelra César- CEP 01311-300 -

Fone/Fax, (55 1 ·) 3289-3599 ! 3289-3321 1 3289-3340 

Representaçao: SRTVS Quadra 701 • q O - Soco B - Sala 514/515 - Certro E'llpresar ai Brasila - CEP 70340-907 - Bu,1sAia - DF - Fone (55 61) 3037-43• 1 

WKWirib.org bf 
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Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira - AC 
Jackson Ivan Paula Torres - AL 
Nino Jesus Aranha Nunes - AP 
José Carlos de Oliveira - AM 
Milton Barbosa da Silva - BA 
Ana Carolina Pereira Cabral - CE 
Manoel Aristides Sobrinho - DF 
Kênia Mara Felipetto Malta Valadares - ES 
Gustavo'Faria Pereira - GO 
Fábio Salomão Lemos - MA 
Haroldo Canavarros Serra - MT 
Marco Aurélio Ribeiro Rafael - MS 
Marcos de Carvalho Balbino - MG 
Daniel Marcante - PA 
Francisco José Barbosa Nobre - PR 
Aida Lucia Soares Paes de Souza - PE 
Abmerval Gomes Dias - PI 
Eduardo Pacheco Ribeiro de Souza - RJ 
Cláudio Nunes Grecco - RS 
Francisco Jacinto Oliveira Sobrinho - RO 
Christian Beurlen - SC 
lzaías Gomes Ferro Jr. - SP 
Marlene Fernandes Costa - TO 

CONSELHO FISCAL 
Ângelo Barbosa Lovis - GO 
Mateus Colpo - MT 
Mareliza Alonso Cupolilo - se 
Neusa Maria Arize Passos - BA 
Algmar José de Mesquita - RO 

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL 
Adriano Damásio - RS 
Daniela Rosário Rodrigues - SP 
Ivan Jacopetti do Lago - SP 

CONSELHO DE ÉTICA 
Adernar Fioranelli - SP 
Lincoln Bueno Alves - SP 
Aurého Joaquim da Silva - MG 

SUPLENTES DO CONSELHO DE ÉTICA 
Mmam de Holanda Vasconcelos - PE 
Davidson Dias de AraúJO - BA 
Sônia Manlda Peres Alves - RJ 

2. Data da Posse da nova Diretoria: 

/71( 1 
"r ✓fl 

Sede: Av. Paulista, 2.073 Hors::i 1 12" 3nd3f qc 1201/1202 Cerqueira César - CEP 01311-J#sào Paulo - SP 
Fooe/Fax {55 11) 3289-3599 / 3289-3321 /3289-3340 

RepresantaÇáo: SRTVS Quadra 701 - Cj. D - Bloco 8 - Sala 514/515 - Centro Empresarlal Brasllla - CEP 70340-907 - Brasllia - DF - Fone: (55 61) 3037-4311 

IA'WIN.lrlb.org.br 
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Nos termos do artigo 14 do Regulamento Eleitoral foi dada a posse a nova diretoria eleita 
juntamente com os Conselhos, sendo que o exercício das atividades da diretoria e 
conselhos eleitos, será a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, por 2 
(dois) anos, de acordo com o artigo 6° do Estatuto Social do IRIB. 

Encerramento 

As 16h45min, esta ata foi lida para apreciaçilo dos presentes e teve seu texto aprovado por 
unanimidade. Eu, Maria de Lourdes Andrade Capelanes, secretária "ad hoc", assino a 
presente Ata, juntamente com o Senhor João Pedro Lamana Paiva, presidente desta 
Assembleia e Presidente do IRIB, e com o sucessor, Senhor Sérgio Jacomino. 

~~ Presidente da Assembleia e Presidente do IRIB 

Gestão 2015/2011 

Sérg· Jacomlno · 
L----' ) Pr .idente sucessor gestilo 2017/2018 

••• do o,~ e,,,.,.,~ 
creláría "ad hoc" 

Sede: Av. Paulista 2.073 - Horsa 1- 12º andar-Cjs. 120111202 • Cerqueira César- CEP 01311-300 - São Paulo - SP 
Fonelfax: (55 111 3289-359913289-3321 13289-3340 

Representação: SRTVS Quadre 701 - Cj. D - Bloco B - Sele 5141515- Centro E~resarial BresHia - CEP 70340-907 - Brosilia - DF - Fone: {55 61 ) 3037 4311 
www.,ríborg.br 
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O Presidente do IRIB - Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, João Pedro Lamana Paiva no uso de suas 
atribuições estatutárias, faz saber a tantos quantos o presente edital virem, ou por ele se interessarem, que, a 
partir da presente data, e;t:á aberto o processo eleitoral do JRIB - Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, 
relativo às eleições do b1ên10 2017/2018, para os cargos da Diretorta Executiva e dos Conselhos Deliberativo, 
Rscal e de Ética, com os respectivos suplentes. / 

A eleição será reali2"da no dia 1° de de,embro de 2016, na sede do IRIB, localizada na cidace de São Paulo, no 
Estado de São Paulo. 

Para tanto, os interessados, associados com direito a disputarem tais cargos, na forma prevista pelo Estatuto 
Social, deverão depositar e protocolar na Sccretalia do IRIB, situada na Avenida Paulista n• 2.073, Edifício Horsa 
l - 12• andar, conjuntos 1201 e 1202, Balnro Gerqueira césa-, c'dade de São Paulo, Estado de Sdo Paulo, até o 
dia 3 de outubro do com,nte ano, as respectiva; chapas, contendo os nomes dos candidatos. 

O requerimento solicitando o registro da chapa deverá ser assinado por todos os candidatos a cargos na 
Diretoria Executiva, que são: Presidente, Vice-Presidente. Tesoureiro Geral, 2º Tesoureiro, Secretário Geral, 2° 
Secretário e Diretor Social e de Eventos e, ainda, por pelo menos dois terços (2/3) dos candidatos aos demais 
cargos, autortzando rua inclusão na chapa, tais seiam: a) Conselho Deliberativo, composto por ~ce
presidentes representantes dos Estados da Federação e do Dlstrtto Federal; b) Conselho Fiscal, composto por 5 
(cinco) membros mais 3 (três) suplentes e c) Con5elho de Ética, composto por 3 (três) membros mais 3 (três) 
suplentes, de acordo com o que dispõe o art36 do Estatuto Social do IRIB. 

As eleições obedecerão ao princípio da votação por chapa, votando, cada Associado, cm uma das chapas 
registradas, que deverão conter os nomes de todos os candidatos, considerando-se eleita a que obtiver a maioria 
simples dos votos váhdos apurados. 

Os associados rec~ até o dia I o de novembro do corrente ano, por via postal, o Regulamento Eleitoral, a 
cédula única para votação, além de instruções sobre a forma de votlr e a segurança do sigilo do voto. 
o prazo para a impugnação de qualquer candidato será de 10 (dez) dias após a publicação das ch~as 
reg islrad as. 

Para que todos os associados tenham conhecimento do presente edital, determino que seja publicado por melo 
do Boletim Eletrônico do IRIB, por pelo menos duas vezes. 

São Paulo, 2 de setembro de 2016 

João Pedro Lamana Paiva 
Presidente do IRIB - Instituto de Registro Jmobrhârto do Brasil 

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o ema~ boletin;@irib.org br'eo seu cetá\ogo de 
endereços. 
EXPEDIENTE - BOLETIM ELETRÔN ICO DO IRIB 

O Boleli'n Elel rônico é uma publK".aÇão do Instituto de Reg.stro lmobiliârio do Oras~ - IRIB. 

Presoente do IRIB: Reardo Basto da Costa Coelho (presKlentericerdo@iib.org.br) 
Jorna1Sta respons~vel: A.ndrea Vietra r✓tb 4.188 
Textos: J uiana Nfe 
Consullorla: Fc1bio Fuzarl e Daniela lopes 
OuvOOfia owiioria@iríb.org.br 
Revisao Técrica 
Ricardo Basto 00 Costa Cocho {presidente eo IRIB); João Pladro Lamana Pallla (vlce-preskjenle do IRIB); Frétncisco José 
Rezende dos Santos (merrbro do Consello Oeiborativo e da Comissão de Assunl:os Internacionais); Josô l\ugusto N/ee. Pnto 
(secretario geral}; Sérgio Busso (1° tesourei'o); Eduardo Agosthho Arruda Augusto (c:fre~or de Ass1X1tos Agrc1rbs). Jordan Fabrlcio 
Martr'ls (di"etor Social e de Eventos): Marie do Carmo de Rezende Carrpos Couto (membro do consello editorial); Luiz Egon 
Rich:er (membro do consello editorlat); José de Armatéla Barbosa (vic~presidente par.:1 o Estado do Mato Grosso): Het,éc:io 0 uia 
Caotelo (membro do Conselho Deli>erativo) Mario ~rccrda Bi;n:hin Pacheco (suplente do Conseh> Fiscal) a Ricardo 
Gonçalves ( registrador 1n1erino em Anapurus/MA). 

Nota de responsabildade 

O intui-o teor das notícias e informações voe~ encontra no síte do Instituto de Registro lmobil&áno do Brosil - IRIB. O IRIB não 

rq>:J/WwwJrlO.org.b'lbe,1Joletirs/imp-e:;s~12 112 
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assume qualquer responsabMade pek> teor do que é veict.Aado neste informatvo 
As oP,;ões veiculadas não expressam necessariamente e opinião de diretoria do IRIB e dos editores deste boletim elclrõnico. M 
mat'erias assinadas são de e,cck.Jsiva responsab~idade de seus aulores. 

D ire tos de reprodução 

~ matérias aqui vei<::tJadas podem ser reproduzidas mediante expressa autorização dos ed~ores, com a indi<::a 

Av. Paulista, 2073 - Hor.;a 1 - Con]Jntos 1.201 e 1.202 - Bairro (.erquêra cesar \:-~-=-~"~--!.l.J!al;~ ;,,:;_,,...,., 
CEP 01311-300 • Soo Paulo/SP, Brasil 

{li) 3289-3599 I (11) 3289-3321 
www.irib.org.br 

.I::,t: •• 

httpJ/www.irib.crg.br/be,WetlJl5limpressao'312 
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ESTATUTO SOCIAL DO TRTR 
INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL 

CNPJ nº 44.063.014/0001-20 
(com redação aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária de 17 de setembro de 

2010) 

Capítulo I 
Denominação, Sede, Duração e Finalidade 

Art. 1 ° O Instituto de Reg1stro Tmobiliário do Brasil, também identificado pela sigla IRIB, 
fundado em 19 de junho de 1974, é uma associação de direito privado, pessoa jurídica com 
fins não econômicos, sem cunho político ou partidário, criada por tempo indeterminado, que 
se regerá pelo disposto neste Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, l:om atuação em 
todo o País. 

Parágrafo único. O IRIB, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 
44.063.014/0001-20, tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo - SP, na Avenida Paulista, 
1439, Condomínio Edifício Mário Wallace Simonsen Cochrane, 9º andar, conjunto 94, Bela 
Vista, CFP: 01311-926, com representação permanente no Distrito Federal, podendo manter, 
ainda, representação em qualquer localidade do País, mediante Resolução do Conselho. 

Art. 2°. São objetivos do lR.lB: 

a) representar os associados da classe dos Registradores de Imóveis filiados, ativa e 
passivamente, em qualquer lugar, seja judicial ou extrajudicialmente, conforme previsto no 
art. 5° inciso XXI da Constiluição Federal. 

b) zelar no sentido de que todos os Associados desempenhem fielmente os deveres impostos 
ao seu cargo, visando enaltecer e prestigiar a classe dos Registradores de Imóveis e vigiar 
pelo decoro da mesma e definir normas de ética profissional; 

c) estudar e pesquisar os procedimentos e normas jurídü,;as reforentes ao Registro de Imóveis, 
propugnando pelo desenvolvimento, difusão e aperfeiçoamento das técnicas utilizadas; 

d) promover a defesa da classe e sua união, propiciando a elevação e a dignificação 
profissional dos Oficiais de Registro de Imóveis; 

e) participar de congressos, reuniões e seminários, no Brasil ou no Exterior, onde se trate de 
matéria do interesse técnico ou profissional da classe dos Notários e Registradores em geral, e 
dos Oficiais de Registro de Imóveis em particular, bem como organizar treinamentos, 
simpósios, cursos, palestras e outras atividades voltadas para o desenvolvimento de estudos 
do direito registra] imobiliário e matérias afins; 

f) proporcionar serviços de informação e de comunicação entre os associados e outros entes 
públicos ou privados, podendo, para tanto, manter instrumentos de divulgação, bem como 
estabelecer convênios com essa finalidade; 
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g) armazenar, receber e transmitir eletronicamente dados e documentos, e gerenciar 
plataformas de informações que façam a interligação entre os órgãos do executivo, judiciário 
e legislativo e os Registros de Imóveis; atualizar, monitorar e promover a segurança dos dados 
recebidos a serem enviados aos Registradores, realizar auditorias com mecanismos que 
preservem a confidencialidade, integridade, interoperabilidade e disponibilidade das 
informações registrais, vedada a cessão dos dados a terceiros. 

h) estimular a modenúzação da prestação de serviços registrais mediante o desenvolvimento 
de novas tecnologias de sistematização e annazenamento de dados em banco de dados, em 
meio eletrônico e outras ferramentas baseadas cm Tecnologia da Informação e Comunicação, 
aplicadas ao tráfego de documentos imobiliários e expedição de certidões e outras 
informações digitais, disponibilizando softwares livres aos associados; 

i) assessorar e colaborar com os poderes públicos e com entidades da cadeia produtiva, em 
questões relacionadas com a atividade profissional de seus associados; 

j) promover medidas tendentes a que Registradores hnobiliários possam go7ar de benefícios 
securitários, assistência médica e previdenciária, bem como implemt:ntar mecanismos que 
a<;segurem renda mínima à esta atividade, para tanto podendo criar, manter e gerir fundos de 
compensação com recursos provenientes da atividade ou de outras fontes; 

Art.3°. Para alcançar seus objetivos, o IRIB tornará públicos os resultados de pesquisas 
efetuadas e divulgará matérias consideradas do interesse da classe. 

Parágrafo único. São publicações oficiais do IRIB: a Revista de Direito Imobiliário, o Boletim 
Eletrônico do IRIB e o Boletim do IRIB em Revista. 

Art. 4°. O IRil3 poderá se associar ou integrar entidades na1:ionais e internacionais 
congêneres. 

Capítulo II 
Órgãos do IRIB 

Art. 5°. O TRIB terá sua gestão confiada aos seguintes órgãos: 

a) Diretoria Executiva, composta de presidente, vice presidente, tesoureiro geral, 2° 
tesoureiro, Secretário geral, 2° secretário e Diretor Social, 

b) o Conselho Deliberativo, composto por Vice-Presidentes representantes dos Estados da 
Federação e do Distrito Federal; 

c) o Conselho Fiscal, com 5(cinco) membros; 

d) o Conselho de Ética, com 3(três) membros; 

§ 1 º. A Diretoria executiva poderá criar, " ad referendun" do Conselho Deliberativo, quantas 
Diretorias entender necessárias para auxiliar a administração <la t:ntidade, Diretorias estas que 
serão provisórias, e terão a duração máxima do mandato da Diretoria executiva; ~~ 
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§ 2°. Nenhum associado poderá fazer parte de mais de um dos órgãos ou diretoria<; do TRIB, e 
todos os cargos e funções serão exercidos gratuitamente, e em nenhuma hipótese remunerados 
ou subsidiados. 

Art. 6°. Será de 2(dois) anos o mandato de todos os integrantes dos órgãos de gestão do IRJB. 

.l\rt. 7°. Compete ao Presidente: 

Seção 1 
Diretoria Executiva 

a) representar o IRIB ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todas as suas relações 
com os Poderes Públicos e com terceiros; 

b) juntamente com o Tesoureiro Geral, assinar, emitir ou endossar cheques, receber ordens de 
pagamenlo bem como quaisquer quantias, passar recibos, dar quitação; 

c) constituir procuradores, sempre com poderes especiais e com prazo determinado; 

d) convocar a Diretoria Executiva, os Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Ética; 

e) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva e da Assembléia Geral; 

f) autorizar, com a aprovação do Conselho Deliberativo, a criação de Seções Regionais, 
presidindo sua sessão de instalação; 

g) designar os representantes do IRIB, quando convidado a participar de solenidades, 
congressos ou eventos nacionais ou internacionais; 

h) conferir, com prévia aprovação do Conselho Deliberativo, os títulos de Sócio Benemérito 
ou Honorário, e, mediante proposta da Diretoria Executiva, conceder o título de Sócio 
Conespondente; 

i) presidir os Encontros Nacionais c Regionais, organizados pelo IRIB; 

j) assinar, com o Tesoureiro Geral, o balanço anual da receita e da despesa, submetendo-o ao 
parecer do Conselho Fiscal; 

k) prestar contas anualmente à Assembléia Geral Ordinária, da gestão institucional, 
administrativa e financeira do IRIB; 

l) contratar e demitir funcionários, fixando e reajustando seus salários, concedendo férias e 
licenças, com observância da legislação em vigor; 

m) nomear os associados que devam integrar as comissões de estudo, de organização e de 

:e;:1::~~s; coordenação dos Seminários Permanentes, por ocasião dos Encontros N~a~cionais 
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Art. 8º. O Presidente do IRIB será substituído, nas faltas ou impedimentos, pelo Vicc
Presidente, eleito para tal cargo. 

Parágrafo único. Vagando a Presidência assumirá o cargo o Vice-Presidente. 

Art. 9°. Ao Tesoureiro Geral compete: 

a) superintender o movimento financeiro do IRIB; 

b) juntamente com o Presidente, receber quaisquer quantias, passar recibos, dar quitação, 
assinar, emitir e endossar cheques, receber ordens de pagamento e assinar com o presidente o 
balanço anual da receita e da despesa;manter em dia a escrita contábil e a guarda dos 
respectivos livros; 

c) desempenhar as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo presidente. 

Parágrafo único. Ao 2º Tesoureiro compete: 

a) substituir o Tesoureiro Geral em seus impedimentos ou faltas; 

b) desempenhar as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente. 

Art. 10°. Ao Secretário Geral compete: 

a) supervisionar o funcionamento da Secretaria; secretariar as reuniões da Diretoria Executiva 
e da Assembléia Geral, lavrando as respectivas atas; 

b) assinar a correspondência e organizar o fichário de associados; 

c) desempenhar as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente. 

Parágrafo único. Ao 2° Secretário compete: 

a) substituir o Secretário Geral em seus impedimentos e faltas; 

b) desempenhar as demais atribuições que lhe furem conferidas pelo Presidente. 

An. 11 º. O Diretor Social será encarregado de estudar, propor e promover a programação 
específica de seu setor, dando assistência ao Presidente e adotando as medidas necessárias 
para o êxito dos eventos organia<los pelo IRIB, especialmente os encontros Nacionais e 
Regionais. 

Art. 12°. Em caso de ausência do membro da Diretoria Executiva à reunião convocada, ou à 
atividade programada, será pelo Presidente designado entre os presentes, outro membro para 

substitui-lo na oportunidade. ~ • 'Í\ 
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Art. 13°. Serão considerados membros natos do Conselho Deliberativo do IRIB, todos os seus 
ex-Presidentes. 

Seção 2 
Conselho Deliberativo 

Art. 14º. O Conselho Deliberativo escolherá por eleição o Presidente do Órgão que na forma 
do art. 8° e seu parágrafo único. 

Art. 15º. Ao ser empossado, cada Vice-Presidente indicará, por escrito, ao Presidente do 
IRIB, um suplente, associado efetivo do mesmo Estado do indicante. 

Art. 16°. Compete ao Conselho Deliberativo: 

a) Referendar as Diretorias Auxiliares, criadas pela Diretoria Executiva; 

b) aprovar, pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros presentes, a concessão de 
títulos de Sócio Benemérito ou Honorário do IRlB, proposta pela Direloria Executiva; 

e) autorizar previamente a criação de Seções Regionais, por proposta do presidente do IRIB; 

d) acompanhar as atividades administrativas do presidente do IRIB e da Diretoria Executiva, 
encaminhando-lhes propostas e sugestões aprovadas pelo Órgão, visando sempre ao 
fortalecimento e à salvaguarda do prestígio e conceito do IRIB; 

e) funcionar, quando provocado, como instância recursai das decisões do Presidente; 

f) decidir os casos omissos nos presentes Estatutos, quando encaminhados pelo Presidente do 
IRIB. 

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo deliberará por maioria simples dos votos dos 
Conselheiros presentes. 

Seção 3 
Conselho Fiscal 

Alt. 17º. O Conselho Fiscal, composto de 5(cinco) membros, apreciará e emitirá parecer 
sobre o balanço anual da receita e da despesa do lRIH. 

Parágrafo único. Juntamente com os 5(cinco) membros efetivos, serão eleitos 3(três) suplentes 
do Conselho, que serão convocados para substituir os efetivos em suas faltas ou 
impedimentos. 

, Con,;,~: Ética ~ ,(\ 
Alt. 18º. O Conselho de Etica, çomposto de 3(três) membros efetivos, deverá apreciar todo 
os casos e situações que lhe forem encaminhados pelos demais órgãos de gestão, e que -~~./ 
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envolvam o conceito e a respeitabilidade da classe, emitindo parecer conclusivo sobre o 
assunto, depois de assegurado o exercício de amplo direito <le defesa ao associado interessado. 

Parágrafo único. O parecer do Conselho, juntamente com toda a documentação referente ao 
caso analisado, será encaminhado à Assembléia Geral, para decisão final que poderá ser: 
arquivamento do processo, advertência reservada, advertência pública ou eliminação do 
associado. 

Art. 19°. Os membros efetivos do Conselho elegerão, depois de empossados, o Presidente e o 
Secretário do Órgão. 

Parágrafo único. Juntamente com os membros efetivos serão eleitos 3(três) suplentes, que os 
substituirão em suas faltas ou impedimentos. 

Capítulo III 
ASSEMBLÉIA GERAL 

Art. 20º. A Assembléia Geral é constituída pelos associados, no uso de seus direitos 
estatutários, e reunir-se-á, ordinariamente, no segundo semestre de cada ano, na sede do IRIB 
ou, por deliberação da Diretoria Executiva, na cidade onde deva realizar-se, nessa época, 
reunião, congresso ou encontro de Oficiais de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. A sede da assembléia de eleição para os órgãos será a do IRIB. 

Art.21 º.A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que nccessano 
convocada pelo presidente do IRIB, ou a requerimento de 1/S(um quinto) dos associados no 
uso e gozo de seus direitos estatutários. 

Art. 22º. A convocação da Assembléia Geral será feita por edital publicado em um ou mais 
veículos de divulgação do IRIB ou enviado via postal, onde constarão data, horário, local e a 
ordem do dia da reunião, sendo admilida a convocação por meio eletrônico. 

Parágrafo único. O edital será publicado em um dos órgãos de divulgação do IRIB e remetido 
por meio eletrônico aos associados, no mínimo, 30 (trinta) dias antes da data da Assembléia 
Geral. 

Art. 23º. A Assembléia Geral reunir-se-á em primeira convocação, havendo número legal, que 
será de 50% (cinqüenta por cento) mais l (um) dos Associados Efetivos no uso e gozo de seus 
direitos e, em segunda convocação, com qualquer número, 30 (trinta) minutos depois da hora 
marcada para a primeira, ressalvadas ac; hipóteses de quorum especial previstas neste Estatuto. 

Art. 24º. As decisões da Assembléia Geral são soberanas e adotadas por maioria simples dos 
associados efetivos presentes, salvo quando se tratar de destituição dos administradores, 
reforma ou alteração deste Estatuto, quando se exigirá o voto favorável de, no mínimo, 2/3 
(dois terços) dos associados efetivos presentes, vedado em qualquer caso o voto por 
procuração. 
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Paragrafo umco. O voto será pessoal, exercido ae tom1a presencial ou eletroruca, neste caso 
sendo obrigatório o uso de ce1iificado digital ICP - Brasil, admitindo-se o voto eletrônico de 
fom1a remota. 

Art. 25°. Compete, privativamente, à Assembléia Geral: 

a) nas reuniões ordinárias: 

1) deliberar sobre o relatório anual da Diretoria Executiva e sobre o balanço da receita e da 
despesa; 

2) eleger e proclamar eleitos os membros da Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo, o 
Conselho Fiscal e o Conselho de Ética; 

3) decidir sobre os pareceres do Conselho de Ética, aplicando as penalidades previstas no art. 
21 , parágrafo único, ou detenninando o arquivan1ento do processo; 

b) nas reuniões extraordinárias: 

1) autorizar o Presidente a promover a aquisição, a alienação ou oneração de bens imóveis 
em geral, bem como bens móveis de valor superior a 5% do Receita do Instituto realizada no 
exercício do ano anterior. 

2) reformar ou emendar estes Estatutos, quando especial e expressamente convocado para 
esse fim. 

3) destituir os administradores, na forma deste Estatuto; 

4) decidir acerca dos recursos apresentados por associados, nos procedimentos 
administrativos que estabeleçam a exclusão de associado; 

5) aprovar ou refom1ar o Regimento Interno; 

6) aprovar ou reformar o Código de Ética. 

Art. 26°. Em caso de dissolução do IRIB, com encerramento de suas atividades por decisão de 
Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada na forma legal, e adotada por 2/3 
(dois terços) dos Associados Efetivos, será na mesma ocasião eleita uma comissão liquidante, 
que promoverá a venda dos bens patrimoniais do IRIB e pagamento do passivo existente. 

Parágrafo único. O saldo líquido apurado, depois do procedimento determinado neste artigo, 
será destinado à uma entidade de fins não econômicos congênere. 

Capítulo IV \ \ 

ASSOCIADOS . \ \ 

Alt. 27º. Serão Associados efetivos do IRIB aqueles que exerçam a Delegação de Offoial de 
Registro de Imóveis. Poderão também se a<;sociar, sem a designação de efetivos, os 
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wbstitutos c..lesignados na forma do arligo 20, caput, da Lei 8.935/94 e os Oficiais de Registro 
de Imóveis Aposentados, regularmente inscritos, em dia com as contribuições a que estiverem 
sujeitos. 

Parágrafo único. São considerados fundadores, os associados que participaram do 1 Encontro 
de Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, realizado em São Paulo em junho de 1974. 

Ali.28°. As contribuições mensais e taxas de inscrição para os Encontros Nacionais e 
Regionais, que constituem as fontes de recursos para a manutenção do TRTB, terão o seu valor 
fixado pela Diretoria Executiva, que também estabelecerá o preço das assinaturas das 
publicações editadas pelo Instituto. 

Art. 29°. O exercício de qualquer direito inerente à qualidade de associado será vedado àquele 
que não estiver em dia com suas obrigações financeiras para com o IRIB. 

Arl 30º. São direitos do associado: 

a) participar de todas as realizações e empreendimentos do IRIB; 

h) tomar parte nas Assembléias Gerais; sugerir à Diretoria Executiva medidas de interesse do 
IRIB e da classe; votar e ser votado, apenas quando associado efetivo, obedecidas as 
condições de elegibilidade determinadas nestes Estatutos; 

e) utilizar-se dos serviços mantidos pelo IRIB. 

Art. 31 º. São deveres do associado efetivo: 

a) observar e cumprir estes Estatutos; 

b) propugnar em favor dos objetivos do IRIB; 

c) acatar as decisões emanadas dos órgãos de gestão do IRID e da Assembléia Geral; 

d) comparecer às Assembléias Gerais; 

e) ser pontual no pagamento das contribuições a que estiver sujeito; 

f) desempenhar com eficiência e dedicação as ftmções e cargos que lhe forem confiados. 

Art.32º. O IRIB poderá, por decisão da Assembléia Geral, conferir o título de Sócio 
Benemérito em razão de relevantes serviços prestados à Entidade ou à classe, e de Sócio 
Honorário a professores de Direito, advogados de notável saber jurídico que se dediquem ao ~::.º dos Direitos Imobiliário e Registrai e personalidades que tenham colaborado co~· o ~ 

, , . ' - . , . . ~ Paragrafo wuco. Serao considerados soc1os Correspondentes, mediante propo · 
fundamentada de qualquer associado efetivo dirigida à Diretoria Executiva, professores de 
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Direito e advogados, e outros operadores do Direito, do Brasil ou de outros países, que se 
destaquem no estudo e desenvolvimento dos Direitos Imobiliário e Registrai. 

Capitulo V 
Demissão e Exclusão de Associados 

Art.33°. Qualquer associado poderá demitir-se do quadro associativo do IRIB, a qualquer 
tempo, desde que requeira à Diretoria Executiva e esteja em dia com as obrigações sociais. 

Art. 34°. A perda da qualidade de associado será determinada pela Diretoria Executiva em 
procedimento disciplinar, assegurado o amplo direito de defesa, quando houver justa causa, 
constituída por: 

a) violação do Estatuto Social; difamação do IRIB, de seus membros ou de seus associados; 

b) atividades contrárias às decisões das Assembléias Gerais; 

c) desvio dos bons costumes; conduta duvidosa, mediante prática de atos ilícitos ou imorais; 

d) falta de pagamento de seis parcelas consecutivas das contribuições associativas, quando 
obrigatórias. 

§ l º Definida a justa causa, o associado será comunicado, através de notificação extrajudicial, 
dos fatos a ele imputados, para que, querendo, apresente defesa prévia à Diretoria Executiva 
no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da comunicação. 

§ 2º Transcorrido o prazo do parágrafo anterior, independentemente da apresentação de defesa 
prévia, a Diretoria Executiva deliberará, pela aplicação ou não das penas previstas neste 
estatuto, por maioria simples de votos dos Diretores presentes, sendo o Associado 
comunicado por notificação extrajudicial da decisão tomada. 

§ 3º Da decisão de exclusão do Associado, cabe recurso à Assembléia Geral, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da decisão de sua exclusão. 

§ 4° Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o associado direito de pleitear 
indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for. 

§ 5º O associado excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido, mediante o 
pagamento de seu débito. 

§ 6° As comunicações previstas nos parágrafos 1 ° e 2° deste artigo podem ser realizadas por 
meio eletrônico. 

c:::~~:1 ~ 
Art.35". Serdo eleitos pelo voto dueto dos associados efoti,os da Entidade, a Di,etmia \ \ \ 
Executiva do INSTITUTO DE REGIS1R.O IMOBILIÁRIO DO BRASIL IRIB, os 
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Instituto de Registro 

. d C 11 . . Imobiliário do Brpsil d C Ih F. l d F. . mtegrantes o onse 10 Dehberat1vo e os memoros o onsc o isca e e ,t1ca, com os 
respectivos suplentes. 

Parágrafo único. As eleições obedecerão ao princípio da votação por chapa, votando cada 
Associado em uma das chapas, que deverão conter os nomes de todos os candidatos, 
considerando-se eleita a que obtiver a maioria simples dos votos válidos apurados. 

Art. 36°. As eleições terão lugar no primeiro dia útil de dezembro , de 2(dois) em 2(dois) 
anos, devendo todos os candidatos da DireLoria Executiva e ainda pelo menos 2(3 (dois terços) 
dos candidatos aos demais cargos requerer ou autorizar sua inscrição 60(sessenta) dias antes 
do pleito. Na Unidade de Federação sem candidato a Vice-Presidente, caberá ao Presidente do 
Conselho Deliberativo eleito designá-lo. 

Art. 3 7º. A Diretoria Executiva remeterá, alé dia 1 º de novembro do ano eleitoral, a cada 
associado efetivo e por via postal, o Regulamento Eleitoral, a cédula única para votação, além 
de instruções sobre a fonna de votar e a segurança de sigilo do voto. O voto poderá ser 
efetivado por meio eletrônico, com o regulamento a ser fixado no momento oportuno. 

Art. 38°. Em nenhuma hipótese será aceito o voto por procuração. 

Parágrafo único. O associado poderá também votar pessoalmente, utilizando a cédula única, 
se comparecer à sede do IRIB, até às 15(quinzc) horas do dia do pleito, e desde que não tenha 
exercido seu direito por via postal ou eletrônica. 

Capítulo VII 
Elegibilidade 

Art. 39°. O presidente do IRIB deverá ser Oficial de Regislro de !móveis titular, com mais de 
3 (três) anos em tal condição e 5(cinco) anos de efetiva filiação ao IRIB na data da inscrição 
da sua candidatura, vigorando as mesmas exigências para o Vice-Presidente indicado para 
substituí-lo na forma destes Estatutos. 

Parágrafo único. Em relação aos demais cargos eklivos, ficam reduzidos para l(um) ano, os 
prazos estabelecidos por esle artigo. 

Art. 40°. Será inelegível o candidato que não comprovar, quando de sua inscrição, estar em 
dia com a Tesouraria do IRIB, bem como não ter restrição para disputar o cargo imposla pelo 
Conselho de Ética do IRIB. 

Capítulo VIII 
Disposições Gerais 

Art. 41 º. O patrimônio do TRTB será constituído dos bens adquiridos e que vier a adq nr a 

qualquer título. ~ 
Parágrafo único. As arrecadações do IRIB serão aplicadas exclusivamente no País. 

Art. 42". Os associados não ,e.spondem solidária ou subsi<lfariamente pelas obágações sÓci i ['\ 
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Art.43º. Transcorridos 60(sessenla) dias de seu vencimento, as contribuições mensais dos 
associados poderão ser sujeitas a multa, a ser fixada pela Diretoria Executiva. 

Art.44°. Os Estatutos são mutáveis por deliberação de 2/3 (dois terços) dos associados 
presentes à Assembléia Geral Ordinária, de cuja Ordem do Dia conste expressamente a 
inclusão de sua reforma. 

Art. 45. O IRIB só será dissolvido se ficar comprovada a impossibilidade de conseçução dos 
seus objetivos, procedendo-se, então, como previsto no art. 29 e seu parágrafo único. 

Art.46º. Só poderão participar das Assembléias Gerais, com direito a voto os Associados 
Efetivos em pleno gozo dos direitos sociais, sob pena de nulidade de suas manifestações. 

Art. 4 7°. Os trabalhos da Assembléia Geral são dirigidos pelo Presidente do IRIB, ou na sua 
ausência ou impedimento, por seu vice presidente ou por membro do Conselho Deliberativo, 
escolhido por maioria dos Associados Efetivos presentes. 

Art.48º. É vedado à Assembléia Geral deliberar sobre assuntos que não constem na ordem do 
dia, sob pena de nulidade e inexistência de tais deliberações. 

Art.49º. É vedado aos Associados Efetivos votar em assuntos nos quais tenham particular 
interesse, permitindo-se apenas a sua discussão. 

Art. 50º. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá associar-se ao IRIB. 

Parágrafo único. Os associados não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações 
sociais. 

A.rt. 51 º. O exercício social do IRIB corresponderá ao ano civil. 

Parágrafo único. Os resultados do exercício, acaso verificados, incorporar-se-ão ao patrimônio 
social, se outra destinação não for deliberada pela Assembléia Geral. 

A.rt.52º. A duração do mandato da atual diretoria se extinguirá cm 31.12.2012. 

Art. 53°. Os presentes Estatutos entram em vigor nesta data. 

Francisco José 
Presidente 
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ESTATUTO DO OPERADOR NACIONAL DO 
 SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO – ONR 

 

I – DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE 

Art. 1º. O Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico – ONR, doravante designado ONR, pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, constituído pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 

(IRIB), nos termos do § 3º, do art. 54, da Medida Provisória (MPV) nº 759, de 22 

de dezembro de 2016, é regido pelas disposições legais, pelo presente Estatuto e 

demais atos normativos expedidos por seus órgãos de regulação e 

administração.  

Art. 2º. A duração do ONR é por tempo indeterminado.  

Art. 3º. O ONR tem sede administrativa e foro em Brasília – DF, e sede 

operacional em São Paulo – SP, onde será localizado o estabelecimento prestador 

dos serviços eletrônicos, podendo, ainda, por deliberação de seu Conselho 

Deliberativo, abrir e extinguir escritórios de representação em qualquer parte do 

País. 

II – DA FINALIDADE 

Art. 4º. O ONR tem por finalidade implementar e operar, em âmbito 

nacional, o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI, na forma dos 

artigos 37 a 41, da Lei nº 11.977, de 7 de julho 2009, sob acompanhamento e 

regulação da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), conforme previsto no § 4º, do art. 54, da MPV nº 759, de 2016. 

§ 1º. Todas as unidades de registro de imóveis dos Estados e do 

Distrito Federal integram o SREI e estão vinculadas ao ONR, na forma do § 5º, do 

art. 54, da MPV nº 759, de 2016.  

§ 2º. No SREI estão compreendidos a universalização das atividades 
de registro público e a adoção de governança corporativa para o Sistema 
Nacional de Registro de Imóveis (SNRI), com vistas a: 

I - otimizar a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), para 

informatizar procedimentos registrais internos e de gestão das serventias, 

visando aumento eficiente da tecnologia aplicada, redução de custos e prazos, e 

para garantir a segurança da informação e continuidade de negócios, observados 

os padrões técnicos e critérios legais e normativos; e, 
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II - promover a interconexão das unidades de registro de imóveis com o Poder 

Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na 

protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações 

registrais, visando aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público 

prestado por delegação, e melhorar o ambiente de negócios imobiliários do País.  

 

III – DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 5º. São atribuições do ONR: 

I – implantar e coordenar a operação do SREI, em todo o território 

nacional; 

II – editar instruções técnicas, para promover e organizar o 

funcionamento uniforme do SREI, dentro de padrões de transparência, 

segurança e interoperabilidade; 

III – implementar a operação centralizada do SREI, com vistas à 

universalização das atividades de registro, com acesso em um único ponto na 

Internet; 

IV – supervisionar e coordenar a operação das centrais estaduais de 

serviços eletrônicos compartilhados, a operação de interligações relativas ao 

SREI com entes nacionais e internacionais, e a integração de sistemas;    

V – formular indicadores de eficiência e critérios objetivos de 

fiscalização permanente dos serviços de registros de imóveis, e implementar 

sistemas, em apoio às atividades das Corregedorias Gerais de Justiça e à 

Corregedoria Nacional de Justiça, que permitam inspeção remota das serventias; 

VI – criar e manter o Cadastro Nacional da Regularização Fundiária 

Urbana - CNReurb, de finalidade estatística, que conterá informações sobre os 

núcleos urbanos informais no território de cada Município e indicadores dos 

projetos de Regularização Fundiária Urbana registrados a partir da vigência da 

Lei nº 11.977, de 2009; 

VII – criar e manter o Cadastro Nacional das Aquisições de Terras 

Rurais por Estrangeiros – CNATRE, para fins de controle das aquisições e 

arrendamentos de imóveis rurais por pessoas estrangeiras, físicas e jurídicas, na 

forma da Lei nº 5.701, de 5 de outubro de 1971; 
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VIII – estruturar a interconexão do Sistema Nacional de Registro de 

Imóveis (SNRI), com cadastros técnicos multifinalitários de imóveis urbanos ou 

rurais; e, 

IX - Outras que lhe forem atribuídas por ato da Corregedoria Nacional 

de Justiça (§ 7º, art. 54, MPV nº 759, de 2016), ou pelo Conselho Deliberativo, 

desde que compatíveis com sua finalidade, observadas as normas 

regulamentares.   

§ 1º. O ONR poderá, no âmbito de sua finalidade, assinar acordos de 

cooperação técnica, convênios e contratos com outras entidades públicas ou 

privadas, visando criar condições que gerem maior flexibilidade técnica e 

operacional ao desenvolvimento de suas atividades e atendimento às demandas 

específicas de usuários.  

§ 2º. O ONR poderá integrar a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP-Brasil como Autoridade Certificadora (AC), Autoridade de 

Registro (AR), Autoridade Certificadora de Tempo (ACT), Entidade Emissora de 

Atributo (EEA), ou outra modalidade que vier a ser criada. 

§ 3º. As atribuições constantes dos incisos I a VIII deste artigo, serão 

exercidas, privativamente, pela Diretoria e não estarão sujeitas a autorização do 

Conselhos Deliberativo e de Administração.  

§ 4º. Para a realização de suas atribuições, o ONR deverá: 

 I – promover a interligação de todas as unidades do serviço de 

registro de imóveis do País e prover um barramento nacional de integração e 

interoperabilidade de suas bases de dados, para operação do SREI; 

II - disponibilizar as interfaces eletrônicas para a interconexão dos 

registradores entre si, com o Poder Judiciário, entes da Administração Pública e 

demais usuários dos serviços registrais; 

III - adotar e disseminar padrões de referência e terminologias no 

âmbito do SREI, que viabilizem o Intercâmbio Eletrônico de Dados (Electronic 

Data Interchange - EDI) e portabilidade de sistemas; 

III – manter infraestrutura para o armazenamento seguro de dados, 

imagens, cópias de segurança (backups) e virtualização de servidores, com 

mecanismos de auditoria para a preservação da integridade, interoperabilidade 

e disponibilidade das informações, com alto nível de segurança e controle 

permanente; 
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IV - pesquisar, desenvolver e disponibilizar aos registradores 

sistemas e ferramentas eletrônicas, que poderão ser usados para criação de 

aplicativos, baseados nas tecnologias da informação e comunicação, para gestão 

administrativa da serventia e realização de atos registrais, armazenamento e 

tráfego de documentos e informações; 

V – contribuir para a promoção do desenvolvimento tecnológico 

integral do SREI e promover modernização e a inclusão digital das serventias de 

registro de imóveis; 

VI – organizar, coordenar e realizar eventos relacionados com o 

desenvolvimento tecnológico da atividade registral, tais como congressos, 

seminários, simpósios, cursos, palestras, workshops, fóruns, feiras, conferências, 

encontros, debates, semanas, jornadas, oficinas ou outra forma de divulgação, 

visando a qualificação e atualização profissional dos oficiais, seus prepostos e 

prestadores de serviços de tecnologia, aplicados às serventias registrais;  

VII – organizar e promover visitas técnicas nacionais e internacionais 

para fins de prospecção tecnológica, em busca por projetos e ideias capazes de 

serem aplicados ao aprimoramento normativo e operacional do SREI, bem como 

cooperar e compartilhar a experiência brasileira com organizações ou entidades 

institucionalizadas de outras nações; 

VIII – fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias 

aplicadas ao SREI, mediante a concessão de bolsas de estudo, auxílios e outros 

apoios para cursos de especialização, mestrado e doutorado, bem como apoiar o 

empreendedorismo tecnológico e de inovação de soluções convergentes com o 

SREI; 

IX – ajuizar ações judiciais e administrativas, em âmbito nacional, 

estadual ou municipal, que visem os interesses albergados no SREI, inclusive, 

impetrar mandado de segurança coletivo, nos termos do artigo 5º, incisos XXI e 

LXX, alínea “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil; 

X - cooperar ativamente com o estado Brasileiro e outras entidades 

públicas ou privadas para melhoria do ambiente de negócios de compra e venda 

e financiamentos imobiliários, bem como a Governança Fundiária do país; e, 

XI – desenvolver estratégias para fomentar mudanças relativas a 

eficiência e qualidade do índice de administração de terras, nas seguintes 

dimensões: confiabilidade da infraestrutura, transparência da informação, 

cobertura geográfica, resolução de disputas de terras e igualdade de acesso aos 

direitos de propriedade, via regularização fundiária.  
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§ 5º. A interligação de que trata o inciso I do § 4º e a execução dos 

serviços poderão ser feitos diretamente da unidade de registro de imóveis com a 

infraestrutura da ONR, ou por intermédio das centrais estaduais de serviços 

eletrônicos compartilhados, autorizadas por ato normativo da Corregedoria 

Geral de Justiça da respectiva unidade da federação, mediante convênio.  

§ 6º. Os serviços eletrônicos a cargo da ONR serão disponibilizados, 

sem ônus, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público 

e aos entes públicos previstos nos regimentos de custas e emolumentos dos 

Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de investigações 

criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos.  

Art. 6º. O ONR poderá administrar o fundo destinado à compensação, 

total ou parcial, dos atos registrais relacionados com a regularização fundiária, 

previsto no art. 59, da MPV Nº 759, de 2016, ou outros fundos que vierem a ser 

criados para ressarcimentos de atos gratuitos e complementação da renda 

mínima das serventias de registro de imóveis.  

Parágrafo único. Para cada fundo administrado deverá ser formado 

um comitê executivo, composto por 3 (três) registradores imobiliários titulares e 

3 (três) suplentes, não remunerados, vinculado à Diretoria Executiva do ONR, 

que o coordenará.  

Art. 7º. O ORN deverá observar os princípios da legalidade, 

integridade, impessoalidade, moralidade, publicidade, representatividade, 

eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público, realizando e 

apoiando as ações necessárias ao desenvolvimento jurídico e tecnológico da 

atividade registral.  

§ 1º. No curso de suas atividades o ONR deverá ainda observar 

sempre as normas que regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, 

bancário e fiscal, bem como a proteção de dados pessoais e do conteúdo de 

comunicações privadas, além das disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

§ 2º. A administração do ORN deverá zelar pelo cumprimento das leis, 

regulamentos, normas externas e internas, convênios e contratos, bem como 

coibir a obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens individuais em 

decorrência da participação em processos decisórios. 
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IV – DO EXERCÍCIO SOCIAL, PATRIMÔNIO, RECEITAS E FINANÇAS 

Seção I 

Do Exercício Social 

Art. 8º. O exercício social do ONR coincide com o ano civil. Ao final de 

cada exercício social será elaborado Relatório Anual da Administração e serão 

levantadas as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício social 

findo, a serem apresentadas ao Conselho Deliberativo, com a observância dos 

preceitos legais pertinentes. 

Seção II 

Do Patrimônio 

Art. 9º. O patrimônio do ONR é composto pela totalidade dos bens e 

direitos por ele possuídos ou adquiridos, inclusive pelos eventuais superávits 

dos exercícios findos. 

Art. 10. Dependem de prévia autorização da Conselho Deliberativo: 

I – a aquisição de imóveis; 

II – a alienação de imóveis;  

III – a oneração de imóveis; 

IV – a aceitação de doações, legados ou heranças, quando houver 

encargos ou restrições; 

V – a construção, reforma ou demolição de prédio; e, 

VI – as operações de crédito com instituições financeiras. 

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo poderá estabelecer limites 

de valores para a dispensa da autorização. 

Seção III 

Das Receitas 

Art. 11. São receitas do ORN as contribuições das unidades vinculadas 

e das entidades filiadas, as receitas operacionais, outras contribuições, doações, 

legados ou heranças, a renda obtida de seus bens ou aplicações financeiras, as 

dotações e subvenções do Poder Público ou decorrentes de convênios celebrados 

com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, bem como 
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quaisquer benefícios econômicos que resultem no aumento do seu patrimônio 

líquido.  

Parágrafo único. As receitas do ONR, salvo aquelas que constituírem 

fundos criados para finalidades específicas, deduzidos dez por cento a título de 

taxa de administração superior a cargo do IRIB, serão aplicados integralmente no 

cumprimento geral de sua finalidade.  

Seção IV 

Das Finanças 

Subseção I 

Equilíbrio econômico e financeiro e aplicação dos recursos 

Art. 12. A fonte de recursos para manutenção da ORN são as suas 

receitas, mas a consecução de sua finalidade, prevista no art. 4º não poderá ser 

alcançada sem o necessário equilíbrio econômico e financeiro entre as receitas e 

despesas, devendo sua administração implementar todas as providências 

necessárias para o alcance e a manutenção dessa meta. 

Art. 13. O ORN deverá aplicar suas receitas e recursos integralmente 

no desenvolvimento e manutenção de seus objetivos institucionais, vedada a 

distribuição de qualquer lucro, seja a que título for. 

 
Subseção II 

Demonstrações financeiras 

Art. 14. A escrituração contábil será mantida em registros 

permanentes, com obediência aos preceitos da legislação, das outras normas 

aplicáveis e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. 

Parágrafo único - As demonstrações contábeis e financeiras são 

auditadas por Auditores Independentes que deverão apresentar parecer 

concernente à posição contábil e financeira e ao resultado do exercício social da 

ONR, bem como relatório circunstanciado de suas observações, relativas:  

I - às deficiências ou à ineficácia dos procedimentos contábeis e 

controles internos existentes, além de eventual descumprimento de normas 

legais e regulamentares; e  

II - à qualidade e à segurança dos procedimentos e sistemas 

operacionais, inclusive acerca das medidas previstas em situações de ruptura, 
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contingência ou emergência, de acordo com os requisitos estabelecidos pela 

regulamentação aplicável. 

Art. 15. As contas do exercício findo deverão ser submetidas pelo 

Presidente à aprovação do Conselho de Administração até o dia 30 (trinta) de 

abril do ano seguinte. Uma vez aprovadas, serão publicadas no portal eletrônico 

da entidade, acompanhadas do Relatório de Administração, dos pareceres dos 

Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, para conhecimento dos 

associados.  

 

V – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 16. São órgãos de direção do ONR: 

I - Conselho Deliberativo,  

II - Conselho de Administração,  

III – Conselho Consultivo, 

IV – Conselho Fiscal;  

V – Diretoria Executiva – DIREX; e 

VI – Comitê de Normas Técnicas – CNT. 

 § 1º. Aos órgãos e entidades representados nos Conselhos, bem como 
aos seus respectivos representantes e aos membros da DIREX, não será atribuída 
responsabilidade solidária ou subsidiária quanto aos atos praticados no 
exercício de suas funções e em cumprimento a decisões de colegiado, em 
observância a este Estatuto e à legislação pertinente. 

§ 2º. O Presidente do IRIB será o presidente nato dos Conselhos 
Deliberativo e de Administração e será substituído pelo Vice-Presidente. 

§ 3º. O presidente do Conselho Consultivo será o representante da 
Corregedoria Nacional de Justiça.  

§ 4º. O Presidente do Conselho Fiscal será o representante do 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. 

§ 5º. Os mandatos dos conselheiros e dos membros da DIREX serão 
contados a partir da data de suas posses. 

§ 6º. As funções de conselheiros vagar-se-ão por: 
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I - decurso do prazo do mandato; 

II - renúncia do seu ocupante, comunicada formalmente ao Presidente 
do respectivo Conselho ou a DIREX; 

III – extinção da delegação de seu ocupante, nos termos do art. 39, da 
Lei nº 8.935, de 1994;  

IV - ato declaratório do Conselho Deliberativo, de que o procedimento 
do conselheiro é incompatível com a moralidade e o decoro administrativo; 

V - omissão quanto às obrigações estatutárias; 

VI - condenação em processo judicial, com decisão transitada em 
julgado, motivada por ação ou omissão incompatível com suas obrigações de 
conselheiro; ou, 

VII - ausência injustificada a três reuniões ordinárias consecutivas ou 
a seis reuniões, ordinárias ou extraordinárias, alternadas durante o prazo do 
mandato; e, 

IV – por desligamento do órgão ou entidade que representa. 

§ 7º. O exercício da função de conselheiro não será remunerado e a 
sua participação ou a de seu suplente nas reuniões do Conselho se darão sem 
ônus para a ONR, podendo ressarcir as despesas. 

§ 8º. Os órgãos e entidades representados nos Conselhos poderão, a 
qualquer tempo, substituir seus representantes, mediante prévia comunicação 
ao Presidente do Conselho Deliberativo ou a DIREX. 

§ 9º. É vedada a acumulação de funções nos Conselhos e na DIREX, 
mesmo que por suplentes de conselheiros, exceto para o Comitê de Normas 
Técnicas – CNT.  

§ 10º. As deliberações dos Conselhos serão tomadas mediante 
aprovação das matérias por maioria simples e, no caso de empate, caberá ao 
Presidente o voto de qualidade, observando-se ainda o seguinte: 

I – as reuniões serão marcadas pelo Presidente do respectivo 
Conselho com, pelo menos, três (3) dias de antecedência, e serão presenciais, ou 
à distância, por videoconferência, observando-se o seguinte quórum: 

i) Em primeira chamada, de metade dos membros; e, 
ii) Em segunda chamada, meia hora após, de qualquer número de 

presentes.  

II – o convite com a indicação dos temas relativos a Ordem do Dia será 
encaminhado por via eletrônica, pelo meio escolhido pelo conselheiro, sendo 
considerado ciente, comprovado o encaminhamento; 
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III – nas reuniões dos Conselhos cada conselheiro titular, ou seu 
suplente em exercício, terá direito a um voto; 

III – a votação será pública e nominal, segundo a ordem alfabética; 

IV - os conselheiros não podem ser representados por procuradores;  

V - o Presidente da DIREX poderá participar das reuniões dos 
Conselhos por sua iniciativa, ou a convite destes, porém, sem direito a voto; 

VI – Qualquer registrador pode assistir as reuniões presenciais do 
conselho e, se o conselho o autorizar, pode participar dos trabalhos, sem direito a 
voto, salvo deliberação de reunir-se de forma reservada.     

Art. 17. Os Conselhos e Órgãos da ONR podem decidir, igualmente, 
pela criação de Comissões, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho (GT), 
permanentes ou temporários, para examinar questões específicas, com maior 
profundidade.  

Seção I 

Do Conselho Deliberativo 

Art. 18. O Conselho Deliberativo é o Órgão Colegiado de deliberação 
superior do ONR e será composto pelo Presidente do IRIB e os vice-presidentes 
representantes dos Estados e do Distrito Federal, com assentos no Conselho 
Deliberativo do IRIB, que serão membros natos, pelo mesmo tempo de seus 
mandatos.  

§ 1º. Os conselheiros vice-presidentes dos Estados e do Distrito 
Federal poderão ser representados em suas faltas e impedimentos por seus 
respectivos suplentes, anteriormente indicados ao IRIB. 

§ 2º. Os membros do Conselho Deliberativo do IRIB e seus respectivos 
suplentes serão considerados empossados no Conselho Deliberativo do ONR, 
tanto que tenham sido empossados no Conselho Deliberativo do IRIB, inclusive, 
na ocorrência de vacância.  

§ 3º. Os membros do Conselho Deliberativo do ONR serão tidos como 
reeleitos sempre que assim o forem para o Conselho Deliberativo do IRIB. 

§ 4º. O membro que for excluído do Conselho Deliberativo do IRIB 
será automaticamente desligado do Conselho Deliberativo do ONR. 

Art. 19. Compete ao Conselho Deliberativo: 

I - aprovar o Estatuto do ONR, bem como deliberar sobre suas 
posteriores reformas; 

II – eleger o Presidente e os Vice-Presidentes da DIREX, entre os 
nomes indicados pelo Presidente do IRIB; 
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III - aprovar a política de atuação institucional da ONR, em 
consonância com as diretrizes previstas no art. 34, da MPV nº 759, de 2016, e no 
ato de aprovação deste Estatuto, pela Corregedoria Nacional de Justiça.  

IV - deliberar acerca do planejamento estratégico do ONR; 

V - deliberar sobre os planos de trabalho anuais e respectivos 
relatórios anuais de acompanhamento e avaliação; 

VI - deliberar sobre a proposta do orçamento-programa e do plano de 
aplicações; 

VII - deliberar sobre as demonstrações contábeis, após a apreciação 
pelo Conselho Fiscal; 

XI - deliberar sobre a alienação ou oneração de bens imóveis, quando 
a transação não estiver contemplada no orçamento aprovado; 

XII - convocar extraordinariamente o Conselho de Administração, ou 
o Conselho Fiscal, ou a Diretoria Executiva; e, 

XIII - elaborar o Regimento Interno do ONR. 

Seção II 

Do Conselho de Administração 

Art. 20. O Conselho de Administração será composto pelo 
representante do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB, como 
instituidor do ONR na forma da lei, e pelos representantes dos colégios ou 
associações que representem exclusivamente registradores imobiliários dos 
Estados da Federação e do Distrito Federal, regularmente constituídos. 

Parágrafo único: Os membros participantes do Conselho de 
Administração do ONR serão divididos em duas categorias da forma seguinte: 

I – Agente Instituidor – o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – 
IRIB; e, 

II - Agentes Corporativos – os membros pessoas jurídicas estaduais 
ou regionais, que representem exclusivamente registradores imobiliários. 

Art. 21. Compete ao Conselho de Administração: 

I - deliberar sobre diretrizes, planos e procedimentos de gestão 
administrativa e linhas de atuação do ONR; 

II - acompanhar o plano anual de investimentos; 

III - constituir comitês para tratamento de assuntos específicos afetos 
as suas competências, fixando-lhes as atribuições, critérios e procedimentos, 
bem como nomear e destituir seus membros; 
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V - propor política de seguro de responsabilidade civil para a 
cobertura de danos, cujas causas sejam imputadas ao ONR e seus 
administradores, adicionalmente aos procedimentos registrais das serventias; 

VI - Deliberar sobre quaisquer assuntos que lhe forem submetidos 
pela DIREX; 

VII - acompanhar e avaliar a gestão da DIREX; e, 

XVI - apreciar o Relatório da Administração e as demonstrações 
financeiras do exercício anterior, para posterior deliberação do Conselho 
Deliberativo. 

Art. 22. Para efeito de determinação de votos e representação no 
Conselho de Administração serão consideradas as duas categorias de membros, 
definidas de acordo com o enquadramento nas classes referidas no art. 19. 

§ 1º. O número de votos na reunião do Conselho de Administração do 
ONR será igual a 7.110 votos, sendo que a categoria Agente Instituidor contará 
com 3.555 votos, e a categoria Agente Corporativo contará com 3.555 votos, que 
serão rateados entre as entidades representativas.  

§ 2º. O voto do Agente Instituidor corresponderá ao número de 
unidades de registro de imóveis existentes no país e voto de cada entidade 
integrante da categoria Agentes Corporativos terá o peso conforme o número de 
unidades de registro de imóveis existentes em sua base territorial, observando-
se o seguinte: 

I – se existir mais de uma entidade representativa na mesma Unidade 
da Federação tomar-se-á o número de associados de cada uma delas e o número 
de unidades de registro de imóveis existentes na base territorial, calculando-se o 
número de votos mediante aplicação de regra de três simples; 

II – o mesmo titular ou responsável pela delegação não poderá ser 
contado em mais de uma associação estadual ou regional; e, 

III - a determinação da distribuição do peso dos votos no Conselho de 
Administração será revista mensalmente, com base nas informações 
disponibilizadas pela entidade e pelo Sistema de Justiça Aberta da Corregedoria 
Nacional de Justiça.  

Art. 23. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez a cada ano, até o dia 30 de abril, por convocação de seu Presidente ou, 
extraordinariamente, a qualquer tempo. 
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Seção III 

Do Conselho Consultivo 

Art. 24.  O Conselho Consultivo será composto por um representante 
da Corregedoria Nacional de Justiça e um representante de cada uma das 
Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. 

§1º. Na qualidade de Agente Regulador do ONR caberá à Corregedoria 
Nacional de Justiça coordenar o Conselho Consultivo e solicitar às Corregedorias 
Gerais dos Estados e do Distrito Federal a indicação de seus representantes. 

§ 2º. A convocação das reuniões será feita pelo Presidente do 
Conselho com, pelo menos, 8 (oito) dias de antecedência, que encaminhará a 
agenda de trabalhos. 

§ 3º. Cabe ao Conselho Consultivo opinar sobre as matérias a ele 
submetidas, com o escopo de ouvir sugestões e tomar conhecimento das 
peculiaridades de cada unidade da federação, relativamente ao funcionamento 
dos registros imobiliários no território nacional, objetivando diminuir ou 
eliminar assimetrias na prestação do serviço público delegado. 

§ 4º. O Presidente do Conselho Consultivo poderá convidar membros 
da DIREX ou de outros órgãos do ONR para participar das reuniões, sempre que 
entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstância de fato, ou a 
participação se mostrar adequada e relevante.  

§ 5º. Terceiros poderão ser convidados para participar das reuniões 
do Conselho Consultivo, tais como especialistas, técnicos e outros que possam 
ser ouvidos e oferecer contribuição para os fins do ONR. 

§ 6º. Até o dia 30 (trinta) de abril do ano seguinte a DIREX 
apresentará ao Conselho Consultivo o Relatório de Administração da ONR, 
relativamente as atividades do exercício anterior.  

Seção IV 

Do Conselho Fiscal 

Art. 25. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização e 
controle interno da ONR, e será composto por: 

I - um representante do IRIB, e seu respectivo suplente; e, 

II – dois representantes dos colégios e associações de registradores 
filiados, e seus respectivos suplentes.  

§ 1º. O representante do IRIB será o presidente do seu Conselho 
Fiscal e os representantes dos colégios e associações de registradores serão 
membros de seus respectivos conselhos fiscais, ou serão indicados pelas 
respectivas entidades, por ordem de longevidade de sua constituição estatutária.  

Num. 2102799 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: SERGIO JACOMINO - 03/02/2017 18:16:15
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17020318161507300000002035842
Número do documento: 17020318161507300000002035842



16 
 

§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes serão 
nomeados pelo Presidente do Conselho Deliberativo da ONR. 

§ 3º. Os suplentes Conselho Fiscal serão convocados a todas as 
reuniões, cabendo-lhes substituir os titulares, em caso de ausência ou 
impedimento. 

§ 4º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o 
respectivo suplente ocupa o seu lugar. Não havendo suplente, a entidade titular 
da vaga deverá ser convocada para indicar novos membros para completar o 
mandato. 

Art. 26. Compete ao Conselho Fiscal: 

I - fiscalizar as gestões administrativa, orçamentária, contábil e 
patrimonial da ONR, compreendendo os atos do Conselho de Administração e da 
DIREX; 

III - opinar sobre as contas e demonstrações contábeis elaboradas 
pela DIREX, inclusive: 

1. quanto à eventual prestação de contas perante órgãos estatais de 
fiscalização de contas, relativamente a contratos e convênios celebrados com 
entes públicos, recebimento de subvenções ou contribuições, e gestão de fundos 
especiais; 

2. examinando e emitindo parecer acerca dos balancetes contábeis, 
fazendo constar de seu parecer as informações complementares que julgas 
necessárias ou úteis; 

IV – levar ao conhecimento do Presidente do Conselho Deliberativo, 
ou ao Presidente da DIREX, quaisquer irregularidades, podendo solicitar a 
instauração de sindicância; 

V – analisar, pelo menos, trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras do período;  

VI - emitir parecer, quando solicitado, sobre a alienação ou oneração 
de bens imóveis; e, 

VI - analisar, quando solicitado pelos Conselhos Deliberativo e de 
Administração, ou pela DIREX, outras matérias de sua área de competência, 
opinando sobre elas. 

Art. 27. O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, 
solicitará aos órgãos da administração do ONR informações ou esclarecimentos, 
desde que relativos à sua função fiscalizadora, bem como a elaboração de 
demonstrações financeiras ou contábeis específicas, visando transparência e 
controle público das informações. 
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Art. 28. Não entendendo adequados os demonstrativos financeiros, ou 
o teor das notas explicativas, o Conselho Fiscal determinará à DIREX a sua 
retificação, fixando-lhe prazo. 

Art. 29. O Conselho Fiscal exercerá suas atribuições com completa 
independência e autonomia, não estando subordinado a qualquer órgão do ONR. 

Art. 30. O Conselho Fiscal terá acesso a toda documentação do ONR, 
devendo a DIREX prestar os esclarecimentos e informações necessários, desde 
que relativas à sua função fiscalizadora. 

Art. 31. Os membros do Conselho Fiscal comparecerão às reuniões do 
Conselhos ou da DIREX, sempre que houver deliberação quanto a matéria sobre 
a qual devam opinar. 

Seção V 

Da Diretoria Executiva – DIREX 

Art. 32. A gestão técnica e administrativa do ONR é da 
responsabilidade da DIREX, a quem compete todos os poderes que por estes 
estatutos ou por lei não sejam reservados aos Conselhos Deliberativo, de 
Administração, Consultivo e Fiscal. 

Art. 33. A DIREX será composta por um Diretor Presidente e 4 
(quatro) Diretores Vice-Presidentes, indicados pelo Presidente do IRIB e eleitos 
pelo Conselho Deliberativo da ONR, para um mandato de 3 (três) anos. 

§ 1º. Dentre os Vice-Presidentes um deles será nomeado pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo como Vice-Presidente Financeiro, e os 
demais para encargos de supervisão em outras áreas. 

§ 2º. Compete ao Vice-Presidente Financeiro substituir o Presidente 
em suas ausências e impedimentos, sucedendo-o na vacância pelo prazo que 
restar do mandato, sendo substituído por outro Vice-Presidente nomeado pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo. 

Art. 34. A Diretoria será composta, ainda, por diretores com ou sem 
designação especial, nomeados a qualquer tempo pelo Presidente da DIREX, que 
delimitará suas funções e prazo de mandato. 

Art. 35. São requisitos mínimos essenciais para ocupar os cargos 
estatutários da DIREX: 

I – ser titular de delegação de registro de imóveis a, pelo menos, 5 
(cinco) anos; e, 

II – não ter sofrido penalidade administrativa relacionada com gestão 
administrativa e financeira de sua serventia; e, 
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III – não ter sido condenado em segunda instância por crime contra a 
economia popular, ou a Administração Pública.  

Parágrafo único – Aos diretores previstos no art. 34 não se aplica a 
restrição prevista no inciso I, deste artigo.  

Art. 36. Compete à DIREX: 

I - cumprir e fazer cumprir as diretrizes legais, de regulação, 
estatutárias e aquelas emanadas de seus órgãos superiores; 

II – criar, alterar e suprimir novas diretorias, e aprovar os nomes 
indicados pelo Presidente da DIREX; 

III – aprovar a indicação ou proposta de substituição de diretores 
feita pelo Presidente; 

IV - fazer a gestão da infraestrutura de tecnologia da informação do 
ONR, compreendidos hardwares, softwares, tecnologia de gestão de dados, 
tecnologia de redes e serviços de tecnologia, diretamente, ou por meio de 
terceiros; 

III – cumprir e fazer cumprir contratos, convênios, termos e acordos 
firmados com entidades públicas ou privadas;  

IV - elaborar e executar o planejamento estratégico do ONR; 

V - elaborar os planos de trabalho anuais, provendo a orientação 
necessária à sua eficácia e acompanhando e avaliando sua execução por meio de 
relatórios semestrais, encaminhados pelo Diretor da área de supervisão, e de 
relatórios anuais consolidados; 

VI - elaborar a proposta do orçamento-programa e do plano de 
aplicações, bem como executá-los; 

VII – elaborar o Relatório Anual de Administração do ONR;  

VIII - elaborar as demonstrações contábeis, submetendo-as a 
apreciação de Auditores Independentes e à deliberação do Conselho Fiscal; 

IX - elaborar o plano de gestão de pessoal, o plano de cargos, salários 
e benefícios, bem como o quadro de pessoal do ONR, inclusive quanto aos cargos 
ou contratos de assessoria externa; 

X - autorizar a admissão e movimentação de pessoal; 

XI - elaborar a proposta do regulamento de compras e de contratos e 
suas posteriores alterações; 

XII - aprovar o regulamento de convênios e suas posteriores 
alterações; 
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XIII - prestar contas ao Conselho Deliberativo e aos órgãos de 
fiscalização sobre a execução de contratos e de convênios; 

XIV - promover a articulação interinstitucional e harmonizar as ações 
de execução das políticas públicas, em especial com a Corregedoria Nacional de 
Justiça, as Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados, outros órgãos do Poder 
Judiciário e dos Poderes Executivo e Legislativo; 

XV – promover a articulação institucional com os setores financeiro e 
imobiliário, suas entidades representativas, entidades de classe de profissões ou 
atividades relacionadas, e com outras instituições e usuários públicos ou 
privados dos serviços registrais;  

XVI - decidir sobre as normas operacionais internas do ONR, 
consoante o disposto neste Estatuto; 

XVII - promover a interpretação do presente Estatuto e deliberar 
sobre os casos omissos, ad referendum dos conselhos competentes; 

XVIII - executar os orçamentos de capital e custeio e fazer a gestão de 

fundos especiais;  

XIX - opinar sobre a aceitação de doações com encargos; 

XX - autorizar viagens a serviço, de estudos e de representações, 
dentro do território nacional, ou ao exterior; 

XXI – propor política de cargos e salários; 

XXII - resolver os casos omissos neste Estatuto, “ad referendum” da 
Conselho Deliberativo; e, 

XXIII - exercer as outras atribuições da ONR não expressamente 
designadas neste estatuto para outros órgãos, e aquelas que lhe forem 
designadas por seus órgãos superiores de regulação e gestão. 

Seção VI 

Do Comitê de Normas Técnicas - CNT 

Art. 37. Cabe ao Comitê de Normas Técnicas (CNT) editar instruções 
técnicas padrão, que serão obrigatórias e aplicáveis às unidades de registro de 
imóveis vinculadas ao ONR, para promover e organizar o funcionamento 
uniforme do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI, em todo o 
território nacional. 

 
Parágrafo único. As instruções técnicas padrão referidas no caput 

serão identificadas pela sigla IT ONR, seguida de numeração sequencial única, 
em algarismos arábicos, e de indicação do ano de sua edição, no formato IT ONR 
nº 1/2017. 
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Art. 38. O Comitê de Normas Técnicas - CNT é formado por 5 (cinco) 
Oficiais de Registro de Imóveis titulares de delegação, sendo 4 (quatro) eleitos 
pelo Conselho Deliberativo, a partir de nomes indicados pelo Presidente do IRIB, 
para um mandato de três anos, sendo presidido pelo Presidente da DIREX.  

§ 1º. Aplicam-se aos membros do CNT as disposições previstas nos §§ 
5º a 10º, do art. 16, deste Estatuto. 

§ 2º. Os integrantes do CNT devem tomar as providências necessárias 
à preservação do sigilo das informações obtidas por força de sua competência, 
bem como daquelas constantes dos relatórios e processos que lhes incumba 
conduzir. Tais providências devem incluir: 

I - definição clara e precisa de práticas que assegurem o uso seguro de 
instalações, equipamentos e arquivos; e 

II - a preservação de informações por todos os seus integrantes e seus 
colaboradores, inclusive quanto a elaboração das instruções técnicas, proibindo 
a transferência de tais informações a pessoas não autorizadas, ou que possam vir 
a utilizá-las indevidamente. 

Art. 41. Aprovada a IT ONR, e enviada a minuta à Corregedoria 
Nacional de Justiça pelo Presidente da DIREX, com antecedência de 45 (quarenta 
e cinco) dias, ela será publicada no sítio eletrônico da ONR e em boletim 
periódico que fará circular a todas as unidades de registro de imóveis vinculadas. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do poder regulatório da Corregedoria 
Nacional de Justiça, que a qualquer tempo poderá suspender as instruções 
técnicas, o Comitê de Normas Técnicas poderá alterá-las ou revogá-las, sempre 
que isso se fizer necessário, para a implementação dos objetivos do ONR. 

Art. 39. O CNT será assessorado por uma Comissão de Assessoria 
Técnica – COTEC, formada por profissionais voluntários, ou contratados pela 
ONR e, quando necessário, por consultores especializados, que o auxiliarão na 
elaboração das normas técnicas padrão e na redação final das Instruções 
Técnicas (ITs), e será organizada conforme o seu Regimento Interno. 

Art. 40. As propostas normativas poderão ser apresentadas pela 
DIREX, pelos Conselhos Deliberativo, Consultivo e de Administração, por 
Magistrados e por qualquer oficial de registro de imóveis. Todas as sugestões 
serão encaminhadas ao COTEC para apreciação e emissão de parecer. 

Art. 44. O COTEC poderá realizar consultas e audiências públicas 
visando ampliar a transparência de suas ações e colher informações e subsídios 
da comunidade registral e de profissionais relacionados, a fim de aprimorar 
aspectos relevantes ao desempenho de suas atribuições, quando houver 
alterações ou novos marcos normativos para o setor.  

Parágrafo único. As consultas e audiências públicas serão convocadas 
pelo Presidente da DIREX, após deliberação da Diretoria. 
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VI – DOS DIRIGENTES E SUAS ATRIBUIÇÕES 

Seção I 

Do Presidente do Conselho Deliberativo 

Art. 41. O Presidente do Conselho Deliberativo terá as seguintes 
atribuições: 

I - convocar e presidir as reuniões dos Conselhos Deliberativo e de 
Administração; 

II - tornar públicas e fazer cumprir as deliberações dos Conselhos 
Deliberativo e de Administração, expedindo os atos pertinentes; 

III - decidir, ad referendum dos Conselhos Deliberativo e de 
Administração, quando o recomende a urgência, sobre matérias da competência 
dos respectivos plenários; 

V - dar posse aos Presidente e Diretores da DIREX, eleitos pelo 
Conselho Deliberativo; 

VI - delegar atribuições a outro membro do Colegiado ou da DIREX, se 
conveniente para os resultados dos trabalhos do ONR; e, 

VII - designar, em caso de vacância da Presidência ou das Diretorias 
da DIREX, o responsável interino pelo cargo, até a nomeação do titular. 

§ 1º. O Presidente do Conselho Deliberativo designará, dentre os 
Conselheiros, o seu segundo substituto, o qual, em suas faltas, impedimentos e 
ausências, exercerá, na plenitude, suas atribuições, ausente o Vice-Presidente do 
IRIB. 

§ 2º. No caso de vacância definitiva da Presidência, e não tendo 
assumido o Vice-Presidente do IRIB esse encargo, o Conselho Deliberativo 
elegerá seu substituto para completar o mandato. 

Seção II 

Do Presidente do Conselho Consultivo 

Art. 42. O Presidente do Conselho Consultivo terá as seguintes 
atribuições: 

I - convocar e presidir as reuniões do Conselho Consultivo; e, 

II - Encaminhar as deliberações, recomendações e pareceres do 
Conselho Consultivo para os órgãos da ONR. 
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Seção III 

Do Presidente do Conselho Fiscal 

Art. 43. O Presidente do Conselho Fiscal terá as seguintes atribuições: 

I - convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal; 

II - tornar públicas e fazer cumprir as deliberações do Conselho Fiscal, 
baixando os atos pertinentes; 

III - propor aos Conselhos Deliberativo e de Administração as 
medidas necessárias à apuração e correção de atos contrários à finalidade do 
ONR, à apuração de responsabilidades e aplicação de sanções ou outras medidas 
cabíveis, ressalvada a competência disciplinar da DIREX, em relação aos 
empregados do ONR; 

IV - propor ao Conselho Deliberativo a contratação de serviços 
contábeis e de auditoria independente para auxiliar os trabalhos do Conselho 
Fiscal; e, 

V - exercer outras atribuições que lhe forem designadas. 

Seção IV 

Do Presidente da DIREX 

Art. 44. O Presidente da DIREX terá as seguintes atribuições: 

I - representar o ONR política e socialmente;  

II – representar o ONR em juízo ou fora dele, em todos os seus atos, 
termos e contratos; 

III – manter interlocução com a Corregedoria Nacional de Justiça, as 

Corregedoria Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, outros órgãos 

do Poder Judiciário, entes da Administração Pública e da iniciativa privada; 

IV - cumprir e fazer cumprir as diretrizes legais, de regulação, 

estatutárias e aquelas emanadas dos órgãos superiores e da DIREX; 

V - convocar e presidir as reuniões da DIREX e do CNT; 

VI – decidir sobre contratação, movimentação e dispensa de pessoal; 

VII - dirigir, coordenar e controlar a execução das atividades do ONR, 
praticando os atos necessários à sua gestão técnica, administrativa, 
orçamentária, financeira e de pesquisas, buscando, continuamente, a melhoria 
dos mecanismos de financiamento de suas ações e o desenvolvimento das 
tecnologias aplicadas ao SREI;  
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VIII – coordenar processos de seleção de candidatos a bolsas de 
estudo, auxílios e outros apoios para cursos de especialização, mestrado e 
doutorado, bem como de projetos de empreendedorismo tecnológico e de 
inovação de soluções convergentes com o SREI; 

IX - cumprir e fazer cumprir os termos e condições pactuados em 
contratos, convênios, termos e acordos de cooperação técnica; 

X - submeter à apreciação dos respectivos conselhos proposições 
sobre assuntos que fujam à alçada de competência direta da DIREX, mas que 
digam respeito a finalidade do ONR; 

XI – receber citações, notificações e intimações; 

XII – indicar preposto para o comparecimento em Juízo ou outro 

órgão público; 

XIII - assinar convênios, contratos, acordos de cooperação técnica, 
ajustes, cheques e outros instrumentos dos quais resulte a constituição de 
direitos e obrigações para o ONR, a realização de despesas, ou a captação de 
receitas; 

XVI - prover os cargos e funções da estrutura operacional do ONR; 

XV - decidir, ad referendum da DIREX e dos Conselhos Consultivo e 
Administrativo, quando o recomende a urgência, sobre matérias da competência 
desta; 

XVI – autorizar viagens, visitas técnicas, delegar atribuições, no todo 
ou em parte, inclusive de representação, se conveniente, para os resultados dos 
trabalhos do ONR; 

XVII – instalar fóruns, consultas, audiências públicas, comissões, 
câmaras técnicas e grupos de trabalho, permanentes ou temporários, para 
qualquer fim específico, e designar seus integrantes; e, 

XVIII - exercer outras atribuições relativas a plena gestão da ONR e 
aquelas que lhe forem designadas por seus órgãos superiores de regulação e 
administração.  

Subseção I 

Do Vice-Presidente Financeiro da DIREX 

Art. 45. O Vice-Presidente Financeiro da DIREX terá as seguintes 
atribuições: 

I - organizar e coordenar os serviços financeiros da ONR, inclusive a 
gestão de fundos especiais; 
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II - movimentar contas bancárias, receber e dar quitação, sem 
prejuízo de iguais atribuições do Presidente da DIREX; 

III - assinar, com o Presidente da DIREX, o balanço anual da receita e 
da despesa; 

IV - conservar e manter atualizados os registros contábeis, financeiros 
e os respectivos livros, inclusive de equipamentos e bens móveis; e, 

V – Substituir o Presidente em suas ausências, faltas e impedimentos.  

Subseção II 

Dos Diretores da DIREX 

Art. 46. Os Diretores da ONR terão as seguintes atribuições: 

I - representar política e socialmente o ONR, por delegação do 
Presidente da DIREX ou, diretamente, em suas ausências; 

II - planejar, coordenar e executar as ações dos serviços de registro de 
imóveis, em suas áreas de supervisão; 

III - propor ao Presidente da DIREX a designação de assistentes e 
coordenadores para as áreas de sua supervisão; 

IV - apresentar à DIREX, semestralmente, os relatórios de 
acompanhamento da sua área de supervisão, a fim de subsidiar a elaboração dos 
relatórios de acompanhamento, avaliação e execução dos planos de trabalho 
anuais; 

V - participar da elaboração de estratégias, processos decisórios, 
normas operacionais e de gestão; 

VI - apoiar as atividades de auditoria técnica, contábil e financeira em 
sua área de supervisão; 

VII - delegar suas atribuições, salvo aquelas privativas, na forma deste 
Estatuto, se conveniente para os resultados dos trabalhos da sua área de 
supervisão; e, 

VIII - exercer outras atribuições que lhes forem designadas pela 
DIREX, ou pelo Presidente do Conselho Deliberativo do ONR. 

 

VII – DOS RECURSOS HUMANOS 

Art. 47. A contratação de pessoal efetivo pelo ONR será feita nos 
termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e será sempre precedida de 
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processo seletivo, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e 
publicidade. 

Parágrafo único. A contratação de pessoal pelo ONR para exercício de 
cargos de assessoramento especial, ou em caráter de urgência, ou com formação 
específica para o cargo, dispensa a realização de processo seletivo. 
 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 48. Os recursos transferidos ao ONR e aqueles por ele obtidos em 

suas operações serão aplicados integralmente na execução de suas atividades e 

na sua manutenção, vedada a distribuição de qualquer lucro, seja a que título for. 

Art. 49. Cabe ao Conselho Deliberativo a elaboração de proposta de 

alteração ou reforma do estatuto. 

Parágrafo único. O Presidente, no prazo de 15 (quinze) dias 

submeterá a proposta de alteração para aprovação pela Corregedoria Nacional 

de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Aprovada, será incorporada ao 

presente estatuto.  

Art. 50. Em caso de dissolução do ONR o patrimônio será destinado 

ao IRIB, ou outra entidade representativa dos registradores imobiliários, com 

sede no território nacional, que assumirá a continuidade das atividades.  

Parágrafo único. A dissolução e a indicação da entidade deverá ser 

por decisão da maioria absoluta do Conselho Deliberativo e aprovada pela 

Corregedoria Nacional de Justiça.  

Art. 51. Qualquer entidade sem fins lucrativos que representem 

exclusivamente oficiais de registro de imóveis poderá ser filiada ao ONR, 

mediante decisão do Conselho Deliberativo. 

Art. 52. Além dos casos previstos neste estatuto, o Conselho 

Deliberativo, entendendo da relevância da matéria, poderá propor referendo 

para confirmação de sua decisão pela comunidade dos delegatários e 

responsáveis pelas unidades do serviço e registro de imóveis integrantes do SREI 

e vinculadas ao ONR. 

Art. 53. Os Conselhos e órgãos do ONR, no âmbito de suas atribuições, 

regulamentarão disposições do presente Estatuto Social, visando sua aplicação 

prática, de forma a contribuir para a operacionalidade e o aprimoramento das 

atividades do ONR. 
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Art. 54. Os regulamentos, manuais e normas de governança expedidos 

pelo ONR, bem como os códigos de ética e conduta, são considerados como 

partes complementares deste Estatuto Social. 

Art. 55. O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua 

aprovação pela Corregedoria Nacional de Justiça, e produzirá efeitos a partir da 

data de seu registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de 

Brasília – Distrito Federal. 

Brasília, 2 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

SÉRGIO JACOMINO 

Presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB 
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OPINIÃO JURÍDICA 

 

Honra-nos o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil – IRIB, por seu ilustre 

Presidente, Dr. Sérgio Jacomino, com a formulação da CONSULTA a seguir. 

Tramita perante o Congresso Nacional a Medida Provisória n.º 759, de 22 de 

dezembro de 2016, que, dentre outros assuntos, dispõe sobre o Sistema de Registro de 

Imóveis Eletrônico – SREI e o Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico – ONR. 

O capítulo VII da Medida Provisória (DO SISTEMA DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS ELETRÔNICO), no artigo 54, estabelece: 

Art. 54.  O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da 
Reurb serão feitos preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 
41 da Lei nº 11.977, de 2009.  

§ 1º  O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI será implementado 
e operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de 
Imóveis Eletrônico - ONR.  

§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos.  

§ 3º  Fica o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB autorizado a 
constituir o ONR e elaborar o seu estatuto, no prazo de cento e oitenta dias, 
contado da data de publicação desta Medida Provisória, e submeter à aprovação 
por meio de ato da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça.  

§ 4º  Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 
Justiça exercer a função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de 
seu estatuto.   

§ 5º  As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito 
Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR.  

§ 6º  Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder 
Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público e aos entes públicos 
previstos nos regimentos de custas e emolumentos dos Estados e do Distrito 
Federal, e aos órgãos encarregados de investigações criminais, fiscalização 
tributária e recuperação de ativos.   
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§ 7º  Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 
Justiça disporá sobre outras atribuições a serem exercidas pelo ONR.  

 

Pergunta o Consulente: 

(i) a criação do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI e do 

Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR 

é legal?; 

(ii) a autorização prevista no parágrafo 3.º do artigo 54, para que o Instituto 

de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB constitua o ONR e elabore o seu 

estatuto é compatível com o direito brasileiro? 

Às duas indagações respondo com a seguinte OPINIÃO JURÍDICA. 

 

I. MOLDURA DE REFERÊNCIA CONSTITUCIONAL 
 

 O ponto de partida da análise é o artigo 236 da Constituição Federal:  

“Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, 

por delegação do Poder Público.”  

O texto é claro. O registro imobiliário – tanto quanto a atividade notarial – é serviço 

prestado (i) em caráter privado, (ii) por delegação (iii) de função pública. Bem fixadas 

essas três balizas constitucionais, descortina-se o panorama para a resposta à consulta 

do IRIB. 

Que significa dizer que serviços registrais são prestados em “caráter privado”? 

Evidentemente, por exclusão e contraste óbvio, o que se afirma é que esses serviços não 

podem ser prestados, à luz da Constituição vigente, em caráter público. Na mesma 

linha, “caráter privado” não se equipara a atividade econômica de titularidade privada e 

empresarial. Os serviços de registro imobiliário não são empresas. Consequentemente, 

não competem segundo os ditames da livre concorrência e nem se orientam pela lógica 
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da livre iniciativa. Cabe aos particulares, nesses casos, desempenhar, em nome e por 

delegação do Estado, função de execução da lei, é dizer, função pública com inequívoca 

e inafastável natureza administrativa. 

Por mais intensa, controvertida e ideologizada que seja a discussão a respeito da 

superação da dicotomia público/privado, certo é que, no caso dos serviços registrais, 

essa polêmica perde parcela da intensidade. Resta bastante evidente que o titular dos 

serviços é o Estado. Mas, igualmente, é inconteste que os próprios órgãos do Estado, 

pessoas de direito público interno ou da administração indireta não podem desempenhar 

esses serviços. Eles estão serviços constitucionalmente reservados ao exercício em 

caráter privado. Não são serviços legislativos nem judiciais. Não são serviços públicos 

que demandem investidura ou oferta de utilidades materiais. Também não podem ser 

serviços objeto de livre acordo de vontades ou contrato. Ainda que executem a vontade 

da lei com relação ao registro de direitos muitas vezes disponíveis, registradores não 

podem exercer a delegação, isto é, a atividade-fim, à margem da legalidade ou como se 

pudessem dispor livremente de suas atividades e funções. Também não são ofícios que 

guardem afinidade com os chamados “serviços públicos econômicos”.  

Registradores prestam serviços em caráter privado, mas, claramente, no âmbito, nos 

limites e nas condições determinadas legal e constitucionalmente. Registradores 

recepcionam privadamente – nos lindes e na forma da detalhada legislação que molda a 

delegação – poderes públicos de autoridade. O registro imobiliário implica o exercício 

privado de função pública como desdobramento subsidiário da organização 

administrativa. Mais: trata-se de serviço não apenas exercido em caráter privado, mas 

por “pessoa física” que tenha suplantado concurso público de provas e títulos e, 

portanto, esteja habilitada a oferecer, por delegação estatal, serviços de ordem jurídica 

ou formal. Delega-se ao privado ofício ou função jurídica. 

Todos esses elementos, como se verá adiante, são de fundamental relevância para que se 

compreenda a natureza jurídica e o estatuto legal do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico – SREI, do Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico – ONR e do papel atribuído pela Medida Provisória ao Instituto de Registro 

de Imóveis do Brasil – IRIB na constituição do ONR. Por enquanto, importante reter 
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que os serviços registrais são prestados em caráter privado, por pessoas físicas 

concursadas e não podem ser prestados, executados ou geridos diretamente pelo 

Estado. 

Pode-se, então, enfrentar o segundo aspecto, igualmente essencial para a resposta aos 

quesitos da consulta: além de serviço prestado em caráter privado, registradores o 

exercem “por delegação”. Que tipo de delegação?  Afaste-se, por completo, a 

inaplicável noção de “delegação” como outorga de competência de superior a inferior 

hierárquico ou a ideia de transferência transitória a particular de exercício de direito à 

exploração de serviço público, ou, ainda, como a passagem ao particular de um serviço 

público ou como mero caso de descentralização por colaboração. Como bem pontuado 

pela doutrina1, a Constituição, no caput do artigo 236, promoveu substituição originária 

da Administração por entes particulares: pessoas físicas que exercem o serviço em 

caráter privado. A gestão dos serviços registrais está constitucionalmente reservada aos 

privados.  

A natureza “peculiar” dessa delegação do Poder Público deve ser aclarada. Cuida-se de 

“privatização de tarefa ou gestão, por meio da qual o Estado transfere a execução de 

uma determinada atividade ao setor privado, mantendo, contudo, a titularidade das 

tarefas e o dever de fiscalizar sua realização” 2. Assim, registradores são “agentes 

públicos”, exercem “função pública”, tudo em nome do Estado, de quem recebem 

delegação sob as condições legais de  

(i) depositários de  uma transferência direta da gestão do serviço ao setor 

privado,  

(ii) por meio da outorga das atividades por concurso,  

(iii) desempenharem ofício ou função de ordem jurídica e formal atrelada aos 

princípios do Direito Administrativo, 

                                                      
1 Conforme, ilustrativamente, Marcelo Figueiredo, Análise da importância da atividade notarial na 
prevenção dos litígios e dos conflitos sociais. Revista de Direito Notarial, ano 2, n.º 2, 2010, pp. 11-124. 
2 Ver Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, Função Pública Notarial. Regime Jurídico e Fiscalização Judicial. 
Curitiba, Prismas, 2016, p. 131. Ver, ainda, Carlos Alberto Molinaro, Flávio Pansieri e Ingo Wolfgang 
Sarlet, Comentários ao art. 236, in J.J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e 
Lenio Luiz Streck, coordenadores, Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo, Saraiva/Almedina, 
2013, pp.2158-2163.  
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(iv) remunerados não pelo Estado, mas com base em emolumentos fixados por 

lei e pagos pelo interessado no registro,  

(v) prestadores de serviços pautados pela independência  com relação à estrutura 

orgânica do Estado,  

(vi) sem subordinação hierárquica ao Poder delegante e  

(vii) fiscalizados pelo Poder Judiciário.  

Daí, para caracterizar a “peculiaridade” da delegação, a utilização de expressões como  

“delegação de poderes públicos”, “particulares em colaboração com a administração” e 

“delegação de ofício ou função pública”, mais condizentes com a espécie. 

O que impende guardar, para os efeitos da presente consulta, é que registradores são 

delegados de uma autoridade pública com responsabilidades, conhecimentos 

técnicos e formação jurídica que lhes permitam e lhes imponham oferecer serviços 

com autonomia administrativa (em que pese os severos deveres e a estrita 

subordinação à lei), em colaboração com a administração e o máximo de qualidade 

que a relevância pública da certeza e da segurança jurídicas impõem.  

 Abre-se espaço para o terceiro elemento constitutivo da dicção constitucional a respeito 

dos serviços notariais e registrais: a delegação de Poder Público. No caso, a delegação 

de “função pública”. Anote-se, primeiramente, que, entre o Poder Público delegante e o 

serviço de registro imobiliário delegado não pode haver identidade. A situação é muito 

diversa nas relações internas entre os órgãos integrantes da burocracia estatal. O Poder 

Público nada pode delegar ao servidor público. Aqui, não há delegação. O servidor 

público é a personificação do Estado, com ele se confunde e se identifica. Já na 

delegação dos serviços – rectius: funções – notariais e de registro, ao reverso, fica claro 

que o exercício privado das atividades do Poder Público só pode ser desempenhado por 

quem não seja servidor público. Trata-se da condição lógica e jurídica para a delegação. 

O Poder Público delega uma função administrativa. Não delega poderes normativos 

nem jurisdicionais relacionados à atividade-fim. Cabe aos delegados do Poder Público 

promover os registros imobiliários de aquisições, transferências, onerações, benfeitorias, 

incorporações imobiliárias, divisões ou unificações da propriedade e demais atos 
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passíveis de anotações nas matrículas imobiliárias. Compete ao registrador, na forma 

das disposições legais que o vinculam, executar esses atos sob pena de ser obrigado a 

fazê-lo por determinação judicial. O registrador imobiliário não recebe nem mais nem 

menos do Poder Público do que a capacidade, o dever e o poder para promover o 

registro imobiliário, na forma da lei. 

O Poder Público, em sentido amplo, no que respeita à atividade-fim dos serviços de 

registrais, a toda evidência, não delega funções regulatórias, fiscalizatórias ou 

sancionadoras aos registradores imobiliários. Contudo, reconhece que, em razão do 

ditame constitucional da delegação ao particular, não cabe ao Poder Público imiscuir-se 

na gestão dos serviços delegados, ou seja, na administração da atividade-meio. Dito de 

forma singela e direta: a função administrativa delegada em caráter privado – apesar de 

submetida ao regime de Direito Público – deve, obrigatoriamente, ser prestada, gerida e 

organizada pelos particulares.  

Quando a Constituição determina que os serviços notariais e registrais sejam exercidos 

em caráter privado, isso é o mesmo que impor limites ao Poder Público. Esses limites 

dizem respeito quer às relações subjetivas e internas aos ofícios, quer às relações 

organizacionais e externas às serventias extrajudiciais. Autonomia da vontade, liberdade 

de contratação, planejamento estratégico, programas de qualidade e conformidade, 

política de investimentos, capacitação de empregados, escolha de parceiros e formas de 

associação, por exemplo – temas tão corriqueiros para as atividades empresariais e 

privadas –, não são estranhos e muito menos vedados a notários e registradores.  

As serventias extrajudiciais não sofrem nem se submetem às restrições orçamentárias da 

Administração Pública, não precisam licitar os serviços que contratam, escolhem 

livremente seus auxiliares, não firmam contratos administrativos, convivem 

perfeitamente com a liberdade de associação. Nas suas relações institucionais e 

organizacionais com outras entidades e pessoas jurídicas de direito privado, gozam de 

ampla margem de proteção legal de seus interesses privados.  

As limitações jurídicas desses delegados do Poder Público – repita-se – dizem respeito 

às atividades propriamente notarias e registrais, não aos modos de gestão das atividades 
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internas ou à forma de administração do conjunto das relações entre as serventias ou do 

sistema nacional de serviços registrais. Na formulação sintética e precisa de Luis Paulo 

Aliende Ribeiro: “a função é pública, o exercício é privado.” 3  

Nada impede, porém, que, diante da magnitude do papel e do relevante interesse público 

nas funções jurídicas desempenhadas por notários e registradores, o legislador 

estabeleça, respeitado o caráter privado da delegação, formas de relacionamento, 

cooperação, integração, modernização e operacionalização de um sistema nacional de 

informações. 

Até aqui, interessa salientar, sempre tendo em vista o oferecimento dos fundamentos 

jurídicos das respostas a serem dadas aos quesitos apresentados, que o Poder Público 

delegado diz respeito à atividade-fim dos serviços registrais e notariais. Naquilo que 

diga respeito à função jurídica e formal de garantia da certeza, segurança e fé 

pública dos atos lavrados ou registrados, os delegados privados desses serviços 

estão atrelados ao princípio da mais estrita e rigorosa legalidade.   

Não é assim com relação ao modo de gestão interna dos serviços, nas relações 

externas entre as serventias ou na organização de serviços nacionais que 

instrumentalizem os mecanismos necessários ao cumprimento mais célere, 

integrado, moderno, transparente e eficiente dos serviços registrais ou notariais.  

As atividades-meio dos serviços registrais e notariais (organização econômica 

interna dos ofícios extrajudiciais e relações externas, cooperativas e sistêmicas do 

conjunto das serventias) não se confundem com as técnicas de gestão 

administrativa e jurídica das atividades-fim das delegações. As atividades-meio 

podem ser objeto de tratamento legislativo, regulatório e de fiscalização, mas sem 

os princípios do regime de Direito Público das atividades-fim. 

Pode-se destacar, a título de síntese do quadro de referências constitucionais relevantes 

para a resposta à consulta, que os serviços registrais: 

                                                      
3 Ver Luiz Paulo Aliende Ribeiro, CNB-SP e a Autorregulação da Atividade. Revista de Direito Notarial, 
ano 3, n.º 3, 2011, p.60. 
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1. são prestados em caráter privado e não podem ser executados ou geridos 

diretamente pelo Estado; somente podem ser desempenhados por agentes 

privados; 

2. resultam de delegação que lhes garante poderes e deveres subordinados à lei, 

quanto à atividade-fim, e autonomia administrativa, com relação à atividade 

meio; 

3. a organização interna das atividades econômicas das serventias extrajudiciais, 

bem como as formas de cooperação, integração e sistematização externas das 

relações entre serventias, respeitado o caráter privado da delegação e a 

autonomia administrativa, podem ser objeto de tratamento legislativo, 

regulatório ou fiscalizatório.  

 

 

II. ANÁLISE DO ARTIGO 54 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 759/2016 

 

O artigo 54 da Medida Provisória n.º 759/2016, para as finalidades que aqui devem ficar 

aclaradas, possui quatro aspectos muito relevante:  

(i) institui o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico- SREI;  

(ii) estabelece que, no âmbito nacional, ele será implementado pelo Operador 

Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR;  

(iii) autoriza o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil- IRIB a constituir o 

ONR e elaborar seu estatuto;  

(iv) atribui ao Conselho Nacional de Justiça- CNJ a função de agente regulador 

do ONR. 

A questão fundamental a ser respondida, por certo, é saber se SREI, ONR, IRIB e CNJ 

não estariam subvertendo o espírito do artigo 236 da Constituição Federal e invadindo 

competências reservadas ao exercício privado da função pública registral e ao papel de 

fiscalização dos atos dos registradores pelo Poder Judiciário. Por trás dessas dúvidas 

haveria premissa supostamente jurídica: dado não haver previsão expressa na 
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Constituição e, até o momento, na legislação para esses órgãos e essas delegações de 

funções, haveria supedâneo constitucional para SREI, ONR, IRIB e para a função de 

agente regulador da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ? 

Anote-se, de pronto, que o tema da delegação de poderes públicos para entidades 

privadas é recorrente na literatura jurídica, política e econômica das últimas décadas4. 

Trata-se, no caso específico aqui estudado, exatamente de situação na qual se dá a 

delegação constitucional e direta de uma função pública para o exercício privado. 

  Subsidiariamente, nos termos da Medida Provisória n.º 759/2016, há delegação legal 

de poderes para entidade privada representativa dos registradores imobiliários (IRIB), 

atribuindo-se a ela autorização para constituir o ONR e elaborar seu estatuto. Esse 

órgão será responsável por implementar e operar o SREI. Tudo sob a regulação da 

Corregedoria Nacional do CNJ.  

Mas a pergunta sobre a constitucionalidade e legalidade do modelo proposto é cabível. 

Assim como a resposta é simples. Na trilha da divisão constitucional entre atividade-fim 

(no caso, função registral) e atividade-meio (exercício, gestão e administração privada, 

interna e externa, dos serviços registrais), nada obsta a sistemática adotada pela Medida 

Provisória 756/2016. 

 Na doutrina luso-brasileira, cuidou exaustivamente da matéria Pedro António Pimenta 

da Costa Gonçalves, em obra de referência: 

“Numa divisão panorâmica e resumida das orientações que se 

detectam na doutrina sobre o tema da admissibilidade constitucional 

da delegação de poderes públicos em particulares, pode dizer-se que, 

com algumas excepções, o centro actual do debate reside menos na 

questão de saber se a delegação é constitucionalmente possível do que 

                                                      
4 Ver o trabalho percursor e exploratório de editado por Charles S. Maier, Changing Boundaries of the 
politics. Essays on the evolving balance between the state and society, public and private in Europe. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1987. Para uma abordagem histórica, ver Guglielmo Nocera, Il 
binomio pubblico-privato nella storia del diritto. Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 1989. Para o 
debate recente, ver Jacques Chevallier, O Estado pós-moderno. Belo Horizonte, Fórum, 2009.  

Num. 2102800 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: SERGIO JACOMINO - 03/02/2017 18:16:15
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17020318161518400000002035843
Número do documento: 17020318161518400000002035843



 
CELSO FERNANDES CAMPILONGO 

Professor Titular da Faculdade de Direito da USP 
Livre-docente pela Faculdade de Direito da PUC-SP 

 
 

10 
Avenida Nove de Julho, 4325, São Paulo – SP CEP 01407-100 – fone 11.3889.0289 

E-mail Campilongo@campilongo.com.br –  www.campilongo.com.br 
 

na definição do âmbito, na determinação dos limites e no 

estabelecimento das condições constitucionais da delegação.” 5 

Destaque-se, inicialmente, que eventual delegação de papéis ao IRIB, ao SREI e ao 

ONR não envolve nenhuma função pública inerente às serventias extrajudiciais 

delegadas em caráter privado, previstas no artigo 236 da Constituição Federal. As 

funções dessas serventias não se confundem nem se sobrepõem ao SREI e ao ONR. As 

razões são inúmeras e seria desnecessário apresentar elenco completo de motivos. Basta 

dizer que nem SREI nem ONR desempenharão funções próprias e exclusivas de 

registradores e muito menos substituirão os serviços de qualquer serventia extrajudicial. 

Os âmbitos da autorização conferida pela MP ao IRIB e às funções do SREI e do ONR 

são muito diversos daqueles da atividade-fim dos registradores. 

 Além disso, tendo em vista a dimensão nacional e sistêmica do trabalho de 

implantação do Serviço de Registro de Imóveis Eletrônico e de seu “Operador Nacional 

do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico” (ONR), há que se salientar que, até 

hoje, apesar da evidente necessidade de criação de um sistema integrado e coerente de 

registro imobiliário, ele simplesmente não existe, muito menos um sistema nacional6.  

Esse sistema está sendo tardiamente criado não para substituir ou concorrer com as 

serventias registrais existentes nos diversos Estados da Federação, mas para 

complementar, modernizar, informatizar e estabelecer – com imperdoável atraso, 

insista-se, e devastador prejuízo para a segurança jurídica, a expansão do mercado 

imobiliário e o crescimento da economia nacional – mecanismos de cooperação interna 

entre os ofícios imobiliários e cooperação externa dessas serventias extrajudiciais com 

                                                      
5 Conforme Pedro António Pimenta da Costa Gonçalves, Entidades Privadas com Poderes Públicos. O 
Exercício de Poderes Públicos de Autoridade por Entidades Privadas com Funções Administrativas. 
Coimbra, Almedina, 2008, p. 932, itálicos no original. 
6 Ver, nesse sentido, Flauzilino Araujo dos Santos, A publicidade imobiliária no registro eletrônico. 
Palestra proferida em 10 de dezembro de 2016, mimeo, pp. 1-33, com destaque para a noção de que o 
registro imobiliário deve ser visto pela sociedade como serviço único, porém operado de forma 
descentralizada, especialmente pp. 14-17. Sobre o ato público informático, governo eletrônico e 
avanços tecnológicos no setor notarial, ver F. Delfini, C. Gattoni, C. Menichino e outros, L’atto pubblico 
informático. Torino, UTET, 2011. Para uma visão panorâmica de outros aspectos, ver Fernando Méndez 
Gonzalez, Ricardo Dip e Sérgio Jacomino, Registro Público de Imóveis Eletrônico. São Paulo, Quinta 
Editorial, 2012.  
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autoridades governamentais e com o cidadão. Tudo isso é necessário e urgente para a 

boa e qualificada prestação dos relevantes serviços oferecidos pelos registros 

imobiliários. Assim, os limites sistêmicos e nacionais do modelo são muito mais amplos 

e com marcantes diferenças de escopo, se comparados aos limites e finalidades das 

serventias registrais.  

Com a proverbial acuidade, Ricardo Dip ensina que o artigo 236 da Carta Magna trouxe 

“tipo aberto para ulterior complemento por escolha subconstitucional” 7. Pode-se dizer 

que, para além da Lei de Registros Públicos, de 1973, e da Lei de Notários e 

Registradores, de 1994, ao lado de outros diplomas esparsos, a Medida Provisória n.º 

759/2016 representa marco relevante na colmatação dos espaços subconstitucionais 

deixados pelo constituinte. Não há na MP nada que contrarie a Constituição. 

Por isso, ainda em linha com as lições de Ricardo Dip, pode-se imaginar tanto uma 

unidade jurídica dos registros, associada à atividade-fim das serventias e ao apego à 

estrita legalidade dos atos de registro e de sua fiscalização, quanto uma unidade apenas 

administrativa, voltada não à segurança jurídica (atividade-fim), “mas – nas palavras do 

Ilustre Desembargador paulista – a prover de informações a administração pública; é 

antes, portanto, um arquivo e não um registro em sentido próprio”8, ou seja, uma 

atividade-meio. De tal sorte, as condições constitucionais da nova delegação levada a 

efeito pela Medida Provisória n.º 719/2016 estão circunscritas à formação de um 

sistema nacional de registro imobiliário, verdadeiro arquivo central de pesquisa e 

informação em forma de rede. 

A obra de Ricardo Dip aqui citada é anterior à Medida Provisória. Porém, não é difícil 

imaginar que, não se confundindo com a atividade-fim dos registros imobiliários, nem 

com a perversa unidade jurídica de registros com finalidades distintas, SREI e ONR, 

com a disponibilização de um serviço nacional de registro imobiliário eletrônico, 

modernizarão e estabilizarão instituição que servirá como grande arquivo organizado de 

informações relevantes não apenas para as autoridades, mas, igualmente, para “amplo 

                                                      
7 Ver Ricardo Dip, Direito Administrativo Registral, São Paulo, Saraiva, 2010, p. 31. 
8 Ver Ricardo Dip, Direito Administrativo Registral, op. cit., p. 39. 
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desfrute social”. Apenas sob essa roupagem legal a delegação é permitida. E essa é a 

forma adotada pela MP. 

A proposta da Medida Provisória n.º 759/2016 está em perfeita sintonia não apenas com 

os ditames constitucionais – âmbito, limites e condições constitucionais da delegação –, 

mas, também, com as políticas públicas de transparência, eficiência, combate à 

corrupção e modernização do Estado e da sociedade brasileira.  

O ONR deverá ser constituído unicamente pelo IRIB, nos termos da Medida 

Provisória. Terá a forma de instituição privada sem fins lucrativos – pessoa jurídica de 

natureza sui generis, que foge àquelas típicas do art. 44 do CC –, dadas as 

peculiaridades da função a ser exercida e suas incumbências legais, além das atribuições 

que lhe forem conferidas pela Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ.  

 

Convocar entidade de Direito Privado como o IRIB para, sob as vistas de 

qualificadíssimo regulador, a Corregedoria Nacional do CNJ, constituir o Operador 

Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, representa grande avanço 

imediato e importante passo inicial de modernização não apenas de regulação do setor, 

mas, também, de futura autorregulação setorial. 

 

III. RESPOSTA AOS QUESITOS 

 

(i) A criação do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI e do 

Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR 

é legal? 

Sim. Nada obsta, na ordem constitucional vigente, a formação de serviço 

nacional que sistematize, centralize, facilite e democratize o acesso às 

informações sobre registros de imóveis. O país carece de uma grande 

central com essas informações. Essa tarefa não se confunde nem se 

sobrepõe àquelas desempenhadas pelos ofícios de registro de imóveis. 
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(ii) A autorização prevista no parágrafo 3.º do artigo 54, para que o Instituto 

de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB constitua o ONR e elabore o seu 

estatuto é compatível com o direito brasileiro? 

Sim. A omissão constitucional quanto à forma de constituição do ONR 

não é impedimento para que entidade de Direito Privado legítima, 

tradicional e reconhecida, como o IRIB, receba autorização para 

constituí-lo. A própria Constituição reconhece aos registros a gestão 

“ad extra” ou indireta dos serviços, em caráter privado. O ONR terá a 

forma de instituição privada sem fins lucrativos: pessoa jurídica de 

natureza “sui generis”, que foge àquelas típicas do art. 44 do CC. 

 

S. M. J. 

É a nossa opinião. 

Estudo impresso em 13 páginas, assinado na última, em duas vias. 

São Paulo, 30 de janeiro de 2017. 

 

 

CELSO FERNANDES CAMPILONGO 

PROFESSOR TITULAR DA FACULDADE DE DIREITO DA USP 

LIVRE-DOCENTE PELA FACULDADE DE DIREITO DA PUC-SP 

OAB-SP 61.405 
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OPINIÃO LEGAL 

 

 

O Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) deseja saber minha opinião 

sobre o alcance do disposto no art. 54 da Medida Provisória n° 759, de 22 de dezembro 

de 2016, que “Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação 

de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização 

fundiária no âmbito da Amazônia Legal, institui mecanismos para aprimorar a eficiência 

dos procedimentos de alienação de imóveis da União, e dá outras providências”, 

notadamente no que diz respeito à natureza jurídica do OPERADOR NACIONAL DO 

SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO - ONR, a ser constituído, 

pelo consulente, como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 

Aludida regra, assim estabelece: 

“Art. 54. O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb 

serão feitos preferencialmente por meio eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei n° 

11.977, de 2009. 

 § 1º O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI será implementado e operado, 

em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico - ONR.  

§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos.  

§ 3º Fica o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB autorizado a constituir o 

ONR e elaborar o seu estatuto, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de 

publicação desta Medida Provisória, e submeter à aprovação por meio de ato da 

Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça.  

§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer 

a função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto.  

§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal 

integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR.  

§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário, ao 

Poder Executivo federal, ao Ministério Público e aos entes públicos previstos nos 

regimentos de custas e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos 

encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos.  
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§ 7º Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça disporá 

sobre outras atribuições a serem exercidas pelo ONR”. 

Para alicerçar minha compreensão a respeito do tema, convém lembrar que o art. 44 do 

Código Civil consagra o elenco das pessoas jurídicas de direito privado, tendo sido o 

comando alterado pela Lei n° 10.825, de 22 de dezembro de 2003, e pela Lei n° 12.441, 

de 11 de julho de 2011, in verbis: 

“Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 

I- as associações; 

II- as sociedades; 

III- as fundações; 

IV- as organizações religiosas; (Incluído pela Lei n° 10.825, de 22.12.2004) 

V- os partidos políticos; (incluído pela Lei n° 10.825, de 22.12.2003) 

IV- as empresas individuais de responsabilidade limitada (Incluído pela Lei n° 12.441, 

de 11.07.2011). 

§ 1° São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das 

organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou 

registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. (Incluído pela Lei n° 

10.825, de 22.12.2003) 

§ 2° As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às 

sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código. (Incluído pela Lei 

n° 10.825, de 22.12.2003) 

§ 3° Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei 

específica. (Incluído pela Lei n° 10.825, de 22.12.2003)” 

Deve-se observar, outrossim, que há discussão doutrinária a respeito de ser taxativo 

(numerus clausus) ou meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das pessoas 

jurídicas de direito privado previsto no mencionado art. 44 do CC.  

Pessoalmente, coloco-me ao lado daqueles que participaram da III Jornada de Direito 

Civil do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 

2005, e que defenderam que essa lista não é fechada, aprovando enunciado doutrinário 

segundo o qual “a relação das pessoas jurídicas de direito privado, estabelecida no art. 

44, incisos I a V, do Código Civil, não é exaustiva” (Enunciado n° 144). E não poderia 

ser diferente, pois o Código Civil de 2002 adota um sistema aberto, baseado em 

cláusulas gerais. Por isso, as relações previstas em lei, pelo menos a princípio, devem 

ser consideradas abertas, com rol exemplificativo e não com rol taxativo. A tese abre a 

possibilidade de se reconhecer que existem outras espécies de pessoas jurídicas de 

direito privado que não estão relacionadas no citado artigo, sendo os serviços sociais 
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autônomos, mais conhecidos como entidades do “Sistema S” (Sesi, Senai, Sesc, etc...), 

um bom exemplo disso. 

No tocante à regra do art. 54 da Medida Provisória n° 759/2016, verifica-se que da 

mesma consta, apenas, que o OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO - ONR, a quem incumbe a 

implementação e operação, em âmbito nacional, do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico – SREI (ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça disporá sobre outras atribuições a serem exercidas pelo ONR, conforme § 7°, do 

art. 54 da MP n° 759/2016), será organizado como pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, pelo IRIB, que já está autorizado a constituí-la e elaborar seu 

estatuto, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação da MP (DOU 

de 23.12.2016), a ser submetido à aprovação da Corregedoria Nacional do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que exercerá, inclusive, a função de agente regulador do 

ONR, zelando pelo cumprimento do referido estatuto. 

Nota-se, contudo, não estar definida, no art. 54 da MP n° 759/2016, a modalidade de 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que deverá ser adotada pelo 

ONR. 

Recorde-se que, da listagem contida no art. 44 do CC, consideram-se como pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, as associações, as fundações, as 

organizações religiosas e os partidos políticos, sendo que as duas últimas, a meu ver, 

nada mais são do que espécies de associações. Neste sentido, o enunciado doutrinário 

também aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, retro mencionada, cujo teor é o seguinte: “Os partidos 

políticos, sindicatos e associações religiosas possuem natureza associativa, aplicando-

se-lhes o Código Civil” (Enunciado n° 142). 

Em tese, com base no referido rol, o ONR deveria ser constituído como fundação ou 

associação. Esta última hipótese, entretanto, deve, desde logo, ser descartada já que de 

associação, realmente, não se trata. A uma, porque será ele criado, exclusivamente, por 

uma única pessoa - o IRIB -, desvirtuando, deste modo, o conceito de associação, que, 

segundo o art. 53 do Código Civil, consiste numa reunião de pessoas. A duas, porque 

seus integrantes – as unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do 

Distrito Federal - são desprovidos de personalidade jurídica, daí não poderem ser 

considerados como associados. A três, porque, tanto o modo de criação da entidade, 

quanto o da sua organização e funcionamento, por certo, conflitam com o disposto no 

art. 5°, incisos XVII, XVIII e XX da Constituição Federal. 

Como fundação, que, diferentemente da associação, é uma reunião de patrimônios, 

penso também não ser viável a constituição do ONR. Primeiramente, porque pode não 

ser do interesse do IRIB desfazer-se de parcela de seu acervo a fim de instituir, através 

da dotação de bens livres, um ente dessa natureza. Em segundo lugar, e, principalmente, 

porque estará a fundação sujeita a uma dupla fiscalização – da Corregedoria Nacional 

do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público -, através da Curadoria ou 

Provedoria de Fundações, com as dificuldades daí decorrentes. 

Assim sendo, e, até pela forma ampla e ao mesmo tempo vaga com que o assunto é 

tratado na redação conferida ao art. 54 da MP n° 759/2016, tenho para mim que a 
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natureza jurídica do OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO 

DE IMÓVEIS ELETRÔNICO – ONR deva ser considerada como sendo a de uma 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos sui generis, tal como ocorre 

com os serviços sociais autônomos, retro mencionados, com os quais guardará 

semelhança caso receba, compulsoriamente, no futuro, contribuições parafiscais. 

Em razão dos serviços que serão prestados pelo ONR (vide § 6°, do art. 54 da MP n° 

759/2016), poderá ele ser considerado como uma verdadeira entidade paraestatal, eis 

que, embora não integre a administração pública, atuará paralelamente ao Estado na 

consecução de atividades de interesse público.  

Quanto ao órgão de registro para fins de aquisição da personalidade jurídica do ONR 

não paira nenhuma dúvida: por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, competente será o Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local em que 

situada a sede da entidade. 

Seria interessante que, na fase de discussão, pelo Congresso Nacional, da Medida 

Provisória em comento, a questão da natureza jurídica do ONR ficasse melhor 

esclarecida e que fossem definidos, expressamente, os requisitos que devam constar de 

seu estatuto. Em persistindo a omissão legal, ou, na falta de regulamentação pela 

Corregedoria Nacional do CNJ, deverão ser observados, no que couber, aqueles 

quesitos previstos no art. 46 do mesmo diploma legal. 

Essas as minhas considerações e opinião a respeito da consulta formulada. 

 

São Paulo, 26 de janeiro de 2017. 

 

Graciano Pinheiro de Siqueira, especialista em Direito Comercial pela Faculdade de 

Direito da USP. Consultor Jurídico do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e 

de Pessoas Jurídicas do Brasil – IRTDPJBRASIL. 
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