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Não é prova suficiente para lastrear a acusação de que o requerente está sendo perseguido injustamente pelo magistrado o fato de
as decisões judiciais proferidas pelo reclamado estejam contrariando os interesses do ora recorrente. O Juiz não é obrigado a concordar com
as teses jurídicas defendidas pelo advogado. Cabe a parte que se sentir prejudicada ou injustiçada recorrer à instância superior, através dos
recursos próprios.

Quanto a movimentação processual dos feitos em que o requerente figura como advogado, ela revela apenas que a tramitação dos autos
não é satisfatória, mas não por desídia ou incúria do magistrado, mas por deficiências estruturais peculiares da própria Vara Única da comarca
de Custódia/PE. O mesmo problema é observado em outros processos nos quais o recorrente não patrocina a causa.

Desse modo, não há qualquer situação inovadora, quer de fato, quer de direito, cuja ocorrência possa legitimar a modificação da decisão
objurgada.

Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso administrativo.

É como voto.

Brasília, 2017-10-05.
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EMENTA

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). CENTRAIS DE SERVIÇOS
ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CRIAÇÃO OU INDICAÇÃO NO ÂMBITO DA UNIDADE FEDERATIVA. ATRIBUIÇÃO DOS OFICIAIS DE
REGISTRO DE IMÓVEIS. PROVIMENTO N. 47/CNJ. RECUSA DO SISTEMA UTILIZADO PELA CORREGEDORIA LOCAL. INDICAÇÃO DE
CENTRAL UTILIZADA EM OUTRO ESTADO. CABIMENTO.

1. A criação das centrais de serviços eletrônicos compartilhados compete aos oficiais de registro de imóveis de cada unidade federativa,
por meio de ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça local (art. 3º, § 1º, do Provimento n. 47/CNJ).

2. Caso não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços próprios, os oficiais de registro de imóveis poderão indicar
central que já esteja a funcionar em outro Estado ou no Distrito Federal (art. 3º, § 3º, do Provimento n. 47/CNJ).

3. Não é possível impor aos oficiais de registro de imóveis de Sergipe a adoção do atual sistema informatizado da corregedoria local –
Portal IntegraBrasil – como a central de serviços eletrônicos compartilhados do estado, se a entidade representativa o recusou.

4. É atribuição dos registradores a criação ou escolha da central, cujo funcionamento deve ser normatizado pela corregedoria local.

5. O consenso na escolha da central a ser utilizada no estado seria o melhor caminho, mas a recusa ao sistema proposto pela
corregedoria local e a indicação de central desenvolvida e utilizada de forma eficiente por outra unidade federativa não implicam em prejuízo ao
compartilhamento de informações dos serviços registrais.

6. Recurso administrativo desprovido.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual, 4 de outubro de 2017.
Votaram os Excelentíssimos Conselheiros João Otávio de Noronha, Aloysio Corrêa da Veiga, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Fernando
Mattos, Rogério Nascimento, Valdetário Andrade Monteiro, André Godinho, Henrique Ávila e Maria Tereza Uille. Não votaram os Excelentíssimos
Conselheiros Presidente Cármen Lúcia, Bruno Ronchetti e, em razão das vacâncias dos cargos, os representantes do Tribunal Regional do
Trabalho, da Justiça do Trabalho e do Ministério Público Estadual.
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Trata-se de recurso administrativo interposto pela CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE contra decisão
monocrática de minha lavra que julgou improcedente o pedido de intervenção junto ao recorrido para admitir a participação do sistema IntegraBrasil
como Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Registro de Imóveis do Estado de Sergipe.

A recorrente formulou pedido de providências em face do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, Coordenador Nacional das Centrais
de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Registro de Imóveis, no qual narra que adotou o Sistema IntegraBrasil em 2012, após firmar convênio
com a Anoreg/BR e com a Anoreg/SE. Com a edição do Provimento n. 47/2015 e a necessidade de criação da central de serviços eletrônicos
compartilhados no estado, a recorrente pleiteou ao recorrido que o IntegraBrasil fosse aceito como central sergipana, integrando o comitê gestor da
Coordenação Nacional das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Registro de Imóveis. Como a resposta foi negativa, a recorrente
pediu a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça junto ao recorrido.

O recorrido, a Anoreg/BR e a Anoreg/SE se manifestaram nos autos.

O recorrido manteve a rejeição ao Sistema IntegraBrasil sob os seguintes argumentos: a) as centrais de registros eletrônicos
compartilhados devem ser criadas e vinculadas às entidades de classe representativas dos registradores de imóveis, e não às empresas
contratadas ou conveniadas pela entidade de classe ou pela corregedoria estadual; b) ainda que a Anoreg/SE seja entidade de classe sem fins
lucrativos, o IntegraBrasil não o é; c) e não se pode delegar a ente particular, que não seja registrador, o acervo cuja organização e administração
são de sua competência e responsabilidade exclusiva (Id. 2047759).

A Anoreg/BR afirmou que o Sistema IntegraBrasil atende o Provimento n. 47/2015 e que o TJSE poderá sofrer prejuízo se não for aceito.
Na sua ótica, a negativa pode decorrer do fato de o sistema não se limitar ao registro de imóveis, pois atende a todas as atribuições dos serviços
notariais e de registro. Por fim, dispôs-se a auxiliar na mediação do impasse entre a Corregedoria-Geral do Estado de Sergipe e o Instituto de
Registro Imobiliário do Brasil – IRIB (Id n. 2059309).

A Anoreg/SE afirmou que o sistema IntegraBrasil não foi totalmente implementado no estado e funciona somente como caixa de
mensagens. Aduz que a opção retira dos registradores sergipanos a autonomia prevista no art. 3º, § 1º, do Provimento n. 47/CNJ e os submeterá
à regime diverso do previsto na Constituição Federal e na Lei nº 8.935/94, pois os sujeitará às decisões de uma empresa privada. A entidade
também afirmou que os registradores imobiliários do estado indicaram a central do IRIB/ARISP como central eletrônica de Sergipe e a escolha
foi comunicada à CGJ do TJSE (Id n. 2085551).

Como a Anoreg/BR tinha se prontificado a mediar a questão, foi oficiada para se manifestar novamente e se posicionou da seguinte
forma: “i) deve existir o livre arbítrio da escolha de qual sistema será utilizado no Estado; ii) caso seja possível, que permita a utilização de outra
Central, exclusivamente do registro imobiliário, utilizada em conjunto com a Central da Anoreg-BR” (Id n. 2103976).

A corregedoria foi chamada a se pronunciar acerca das manifestações e rebateu a afirmação de que o sistema tem origem em entidade
empresarial. Afirmou que, mesmo que a escolha da central fosse incumbência exclusiva dos oficiais de registro, a aprovação é da Corregedoria-
Geral da Justiça estadual; que o sistema atende às exigências do Provimento n. 47/CNJ; e que é abrangente, interligando outros serviços
informatizados (Id n. 2140337).

O pedido foi julgado improcedente, uma vez que, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 3º, do Provimento n. 47/CNJ, cabe à entidade representativa
dos oficiais de registro de imóveis criar a central de serviços eletrônicos compartilhados ou indicar central que já esteja a funcionar em outra
unidade da federação, caso não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços próprios. Nesse passo, os registradores
sergipanos optaram pela central que melhor lhes atende (ARISP), e rechaçaram o Portal IntegraBrasil. Diante da falta de consenso e da
concretização da escolha de um sistema utilizado com eficiência em outro estado, o pedido foi rechaçado (Id n. 2140920).

No recurso administrativo, a recorrente aduz que apenas três serventias sergipanas são exclusivas de registro de imóveis, enquanto
os demais acumulam serviços em razão do baixo volume ou da receita. Como a maior parte das serventias não é economicamente atrativa, o
Tribunal se esforça para estabelecer novas fontes de recursos financeiros, sendo que uma parte da taxa administrativa de uso do IntegraBrasil
será destinada ao fundo de apoio ao registro civil de pessoas naturais.

Alega que diversas centrais precisam ser alimentadas com dados relativos aos serviços, além de ser necessário encaminhar dados para
sistemas de outros órgãos, o que consome tempo e prejudica o andamento dos trabalhos dos cartórios. As serventias com mais de uma atribuição
precisam interligar-se com cada central e a dificuldade atinge a corregedoria, que tem que fiscalizar o envio de dados pelas serventias em cada
uma das plataformas eletrônicas. Nesse passo, o IntegraBrasil seria mais vantajoso porque receberia as informações de cada serventia sergipana
e redistribuiria para as centrais relacionadas e para os órgãos públicos. Além de não se limitar ao registro de imóveis, o sistema possui diversas
funcionalidades e se encaixa nos parâmetros exigidos pelo CNJ.

Assevera que há divergência entre os delegatários sergipanos com relação à escolha da central de serviços eletrônicos compartilhados
e que cabe à corregedoria estadual a normatização do serviço. A central Arisp só atende aos provimentos 39 (central de indisponibilidade de
bens) e 47 (SREI), enquanto o IntegraBrasil é mais amplo. Afirma que a não adoção do sistema traria prejuízos ao TJSE e requer a reforma
da decisão (Id n. 2157613).

O recurso administrativo não foi conhecido, uma vez que não se insere dentro das hipóteses de recorribilidade admitidas no §1º, do art.
115, do RICNJ (Id n. 2158534).

A CGJ-SE interpôs novo recurso administrativo afirmando que os reflexos da alteração da Central de serviços Eletrônicos Compartilhados
do registro de Imóveis do Estado do Sergipe resultam em restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou
decisão, o que autoriza o processamento do recurso (Id n. 220336).

É o relatório.
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VOTO

O presente pedido de providências se destina a buscar a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça junto ao recorrido para
admissão do sistema IntegraBrasil como Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Registro de Imóveis do Estado de Sergipe.

O Provimento n. 47/CNJ estabelece diretrizes gerais para o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), que deverá ser implantado
e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal.

Cada uma das unidades federativas terá uma central de serviços eletrônicos compartilhados, que, de acordo com o art. 3º, § 1º do
Provimento n. 47/CNJ, “serão criadas pelos respectivos oficiais de registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça
local”.

Neste ponto encontra-se o impasse que a requerente traz no pedido de providências: o tribunal sergipano firmou convênio com a Anoreg/
BR para utilização de sistema informatizado de serviços notariais e de registro que foi desenvolvido por sociedade empresarial; a corregedoria
estadual pretende que aquele sistema funcione, no estado de Sergipe, como a central de serviços eletrônicos compartilhados prevista no caput
do art. 3º do Provimento n. 47. Todavia, tanto o IRIB, que atua como Coordenador Nacional das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados
do Registro de Imóveis, quanto a Anoreg/SE se mostram contrários à pretensão de ter como central um sistema que não tenha sido criado por
registradores.

A Anoreg/SE é a entidade representativa dos oficiais de registro de imóveis no estado de Sergipe e a ela cabe criar a central de serviços
eletrônicos compartilhados no âmbito daquela unidade federativa (art. 3º, § 1º) ou indicar central que já esteja a funcionar em outro Estado ou no
Distrito Federal, caso não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços próprios (art. 3º, § 3º).

No caso em apreço, a Anoreg/SE não só rechaçou o Portal IntegraBrasil, como já escolheu e indicou a central ARISP para funcionar
como central de serviço eletrônico compartilhado dos registradores de imóveis do estado de Sergipe.

Considerando que o Provimento n. 47/CNJ atribui aos registradores de imóveis a tarefa de criar ou indicar a central e que o acervo
a ser compartilhado por meio dessa central está vinculado ao ofício dos registradores, entendo que não cabe à CGJ-SE escolher o sistema
informatizado a ser utilizado. Demais disso, não percebo prejuízo ou dificuldades na opção pela central Arisp em detrimento do Portal IntegraBrasil.

Sem adentrar no mérito de o Portal IntegraBrasil tratar-se, ou não, de um sistema empresarial, entendo que os registradores sergipanos
exerceram a prerrogativa que o provimento n. 47/CNJ lhes confere e optaram pela central que melhor lhes atende.

Além disso, os registradores sergipanos, por meio da Anoreg/SE, reafirmaram nestes autos a recusa ao Portal IntegraBrasil. Mesmo
após conhecer o pedido de intervenção e os fundamentos formulados pela corregedoria, a entidade de classe manteve-se refratária à adoção do
sistema, razão pela qual não percebo a eficácia de eventual intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça para compelir os registradores
a aceitá-lo.

Por fim, devo destacar que, conforme bem pontuado pela Anoreg/BR, deve existir o livre arbítrio na escolha de qual sistema será utilizado
no Estado. O consenso seria o melhor caminho, mas diante da recusa e da possibilidade da escolha de um sistema que já se encontra em uso
e tem se mostrado eficiente, entendo que não há prejuízo ao compartilhamento de informações dos serviços notariais e de registro preconizado
pela Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009 e pelo Provimento n. 47 de 18 de junho de 2015. Não se está a recusar o IntegraBrasil, mas a respeitar
a autonomia dos registradores para que escolham outra central, cujo funcionamento no estado deve ser normatizado pela corregedoria local.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso administrativo.

É o voto.

Brasília, 2017-10-05.
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RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PAUTA DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. ART. 935 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A circunstância de o magistrado não haver eventualmente intimado as partes para sessão de julgamento com a observância do disposto
no art. 935 do CPC/2015 é matéria de feição eminentemente jurisdicional, que, por isso, não enseja a intervenção do Conselho Nacional de
Justiça, sobretudo quando não se evidencia nos autos   conduta que possa macular a conduta do órgão julgador.

2. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual, 4 de outubro de 2017.
Votaram os Excelentíssimos Conselheiros João Otávio de Noronha, Aloysio Corrêa da Veiga, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Bruno
Ronchetti, Fernando Mattos, Rogério Nascimento, Valdetário Andrade Monteiro, André Godinho, Henrique Ávila e Maria Tereza Uille. Não votaram


