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SEI 0009114-86.2020.8.16.6000
1) Trata-se de expediente relacionado ao SEI 0059467-

04.2018.8.16.6000, que objetiva a implantação de sistema de correição virtual no
Estado do Paraná, no qual, mantendo o caráter colaborativo do projeto, foi solicitado
que todos os agentes delegados, empresas desenvolvedoras de software e
entidades interessadas apresentassem propostas de melhorias (ID 4776520).

1.1) A Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná (ARIPAR),
em 29/01/2020, apresentou suas considerações e solicitou um prazo de 30 (trinta)
dias para a complementação das sugestões, consultando as demais empresas
desenvolvedoras de software (ID 4833728).

1.2) Concedido o prazo (ID4868107), em 12/03/2020 a ARIPAR
presentou nova manifestação (ID 4974149):

i) justificando que não possui gerência sobre as empresas, tendo
apenas a BRAINSOFT apresentado considerações no prazo estendido;

ii) consignando que o Provimento 089/2019, da Corregedoria Nacional
da Justiça, o qual regulamenta o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis  (SREI) e
estabelece diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis (ONR), prevê como regra, no artigo 8º, § 2º, e no artigo 11,
que a guarda do acervo eletrônico deve ser feita pelo oficial Registrador de
maneira exclusiva, e, no artigo 20, que o SAEC manterá bases de dados específicas,
levando-os a crer que as bases ali previstas são exaurientes e que não seria possível
a criação de outras bases além delas;

iii) aduzindo que mencionado ato normativo prevê ainda, em seu artigo
17, inciso I, que ao Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC)
competirá "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". Neste contexto, o funcionamento
efetivo do SAEC no ONR já constituiria ferramenta eficiente e uniforme de fiscalização
das serventias de registro de imóveis;

iv) pontuando, ainda, que o desenvolvimento de sistemas próprios
pelas corregedorias locais poderá levar a um duplo trabalho das mencionadas
autoridades, inclusive com dispêndio de receitas públicas no desenvolvimento de
ferramentas que podem vir a se tornar desnecessárias antes mesmo de sua



ferramentas que podem vir a se tornar desnecessárias antes mesmo de sua
implantação.

v) opinando, por fim, pelo entendimento prudencial de aguardar o
deslinde do SREI pelo ONR ou que o Conselho Nacional de Justiça seja instado a se
pronunciar a respeito do assunto, se dispondo a fazer em conjunto com a
Corregedoria ou separadamente.

2) Cientifique-se a IMOB - Empresa Brainsoft
(contato@brainsoftsistemas.com.br) de que todas as ponderações apresentadas
serão consideradas na elaboração da versão final do projeto. 

3) Nada obstante a manifestação da ARIPAR não
representar efetiva proposta melhoria, conforme previamente solicitado, oportuna
as seguintes considerações: 

i) o serviço prestado pelo registradores imobiliários é um atividade
pública sujeita a fiscalização dos órgãos competentes.

ii) o projeto proposto segue o modelo de sucesso de outras
Corregedorias, como a Correição Virtual no Foro Extrajudicial do Estado de Santa
Catarina, com as adaptações necessárias.

iii) não se trata de duplicação do acervo eletrônico das serventias, mas
do envio de meta-dados correicionáveis ao Tribunal de Justiça.

iv) o envio de informações à Corregedoria não desobriga, de forma
alguma, os registradores imobiliários de manterem seu respectivo acervo eletrônico,
apenas prevê o envio dos dados para análise das informações, as quais
permanecerão de posse do Tribunal enquanto este julgar conveniente e oportuno
para o exercício de sua atividade.

v) o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC) será um
serviço complementar às atividades desenvolvidas pelas Corregedorias e não
substitutivo, trata-se, como bem diz o texto, de um serviço de apoio.

vi) o projeto em desenvolvimento não afronta as normativas
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça ou interfere no alcance
das informações almejadas com a edição do Provimento 89, pelo contrário, são
enfoques distintos e até mesmo complementares, respeitando as necessidades e
prioridades de fiscalização de cada órgão envolvido.

vii) além de não ser contraditório com as diretrizes do Conselho
Nacional de Justiça, o projeto encontra respaldo na Meta 7, para o ano de 2018,
direcionada ao Foro Extrajudicial, que estabelece:

"Meta 7 - Desenvolver selo digital para todos os atos praticados pelos
serviços extrajudiciais com a funcionalidade QR CODE para que o usuário possa
atestar a validade do ato e de seu conteúdo, bem como implementando
funcionalidade para a fiscalização e correição remota pela corregedoria de
justiça".

4) Portanto, não há razão para a suspensão do projeto ou consulta ao
Conselho Nacional de Justiça.

5) Dê-se ciência a Associação, por e-mail.
6) Após, encerre-se o presente expediente nesta unidade.
Curitiba 18 março 2020.

 
                                                                                        (assinado eletronicamente)

Des. Luiz Cezar Nicolau, Corregedor da Justiça
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