
PROVIMENTO Nº 107/2020 DO CNJ E CUSTEIO DA CRI-RS

PERGUNTAS      RESPOSTAS&



Conforme até então autorizado pelo Provimento nº 33/2018 da

CGJ-RS, as despesas pela manutenção da CRI-RS eram

custeadas exclusivamente pelos consumidores finais (usuários

externos) da Central;

De que forma eram custeadas as despesas de 
manutenção da CRI-RS antes do Provimento 
nº 107/2020 do CNJ?

Foi proibida a cobrança de quaisquer valores dos consumidores

finais (usuários externos) da CRI-RS;

O que mudou com edição do Provimento 
nº 107/2020 do CNJ?



De acordo com os arts. 37 e 38 da Lei Federal nº 11.977/2009, bem como nos termos

expressamente estabelecidos pelo art. 2º Provimento nº 107/2020 do CNJ, a

responsabilidade pelo custeio de manutenção, gestão e aprimoramento dos serviços

prestados pela CRI-RS recai sobre todos os delegatários, interinos e interventores de

serventias extrajudiciais do Estado do Rio Grande do Sul, independentemente de estarem

ou não vinculados à entidade de classe responsável pelo gerenciamento da Central

(IRIRGS);

Diante da proibição de cobrança de valores dos consumidores 
finais, a quem cabe suportar os custos de manutenção da CRI-RS?

Interinos devem contribuir para a CRI-RS?

O entendimento do IRIRGS e do Colégio Registral do Rio Grande do Sul é de que SIM, pois

há previsão no art. 2º do Provimento nº 107/2020- CNJ; porém, é salutar ressaltar que foi

feita consulta acerca deste tema à CGJ/RS, em Ofício Conjunto protocolado na data de 8

de julho de 2020. Essa comunicação foi remetida a TODOS os registradores de imóveis em

14 de julho de 2020.



Sim! O IRIRGS continuará prestando apoio aos órgãos públicos e continuará

empenhado na missão de auxiliar os Três Poderes no que for necessário. É

imprescindível que as solicitações gratuitas continuem sendo atendidas no

prazo, pois de acordo com o Provimento Nº 33/2018-CGJ/RS, atrasos e

omissões devem ser notificados à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Devemos continuar atendendo às solicitações gratuitas, 
oriundas de Acordos de Cooperação anteriormente 
firmados pelo IRIRGS?

Atualmente os principais custos operacionais para a manutenção da CRI-RS são,

além de despesas administrativas e de pessoal, o serviço de hospedagem da

Central (Microsoft Azure), o pagamento de cessão de direito de uso (Colégio

Registral), o suporte técnico e desenvolvimento (Sky Informática) e os vínculos

associativos com a Anoreg/RS e com o CORI/BR. Salutar lembrar que,

acrescidos a estes custos também arcamos com taxas, encargos e impostos

dos serviços citados.

Quais são os principais custos de manutenção da CRI-RS?



Em maio, o custo total da CRI-RS foi de aproximadamente R$ 133.389,26; atualmente, com as readequações,

estima-se que a CRI-RS consiga se manter funcionando, sem desenvolvimento, melhorias e novos serviços, com

aproximadamente R$ 100.000,00. Esse cálculo não contempla gastos administrativos, operacionais, taxas, encargos

e impostos.

Qual o valor aproximado mensal dos custos de manutenção da CRI-RS?

Quais as medidas foram e/ou estão sendo tomadas para reduzir os 
custos de manutenção da CRI-RS?
Solicitamos a pausa das integralizações de capital junto à COOPNORE e das contribuições mensais do CORI/BR e

Anoreg/RS; repassaremos o contrato da assessoria extrajudicial (Extrajud) para o Colégio Registral do RS;

renegociaremos o termo de cessão de direito de uso da CRI-RS com o Colégio Registral do RS; renegociamos os

pagamentos dos próximos três meses com a Sky Informática, diminuindo-os em cerca de 70%; absorvemos parte

do atendimento ao cliente e aos cartórios, através do Setor de Relacionamento que está sendo implantado;

diminuímos os serviços contratados no serviço de hospedagem da Microsoft, o que resultou numa economia de

35%; contratamos nova assessoria de comunicação, resultando em economia de 43%; estamos em processo de

seleção de atendentes do setor de relacionamentos e de um desenvolvedor/analista de negócios que nos auxiliará

em possíveis melhorias da CRI-RS.



Por força do que prescrevem os já referidos arts. 37 e 38 da Lei Federal nº

11.977/2009 e do Provimento nº 33/2018 da CGJ-RS, o funcionamento da CRI-

RS segue sendo obrigatório, uma vez que nem a decisão liminar proferida pelo

CNJ nos autos do procedimento de controle administrativo nº 0003703-

65.2020.2.00.0000, em razão do qual foi editado o Provimento nº 107/2020,

nem o próprio provimento dispuseram de maneira diversa;

É permitida a paralisação dos serviços da CRI-RS?

Sim, pois conforme determinam os já citados arts. 37 e 38 da Lei Federal nº

11.977/2009 e os arts. 3º e 4º do Provimento nº 33/2018 da CGJ-RS, além da

instituição e da manutenção obrigatória do sistema de registro de imóveis

eletrônico, todos os registradores imobiliários devem prestar os serviços de

recepção de títulos e de fornecimento de informações e de certidões de forma

eletrônica, por meio de plataforma única (CRI-RS), sendo vedada a recepção e

despacho de documentos por outras vias (e-mail, etc);

Os registradores são obrigados a disponibilizar os seus 
serviços por meio da CRI-RS?



Conforme decidido na Assembleia Geral Ordinária do IRIRGS ocorrida em 3 de julho de

2020 e nos termos já explicitados no Ofício nº 09/2020, a contribuição mensal será

composta por dois cálculos: a) contribuição fixa, por faixa de favor, obtida de acordo com o

faturamento da especialidade de registro de imóveis informada no sistema Justiça Aberta

do CNJ no último semestre, restando aprovado considerar 60% da arrecadação total dos

Registros Públicos, incluindo o Tabelionato de Protestos, para tal fim; b) contribuição

variável, obtida de acordo com o número de solicitações da CRI-RS atendidas pela

Serventia no mês anterior, sendo que cada serviço terá um valor correspondente, conforme

quadro abaixo:

Como foi estabelecida a forma atual de cobrança das contribuições?

CERTIDÕES MATERIALIZAÇÃO VISUALIZAÇÕES BUSCA PROTOCOLO
R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 5,00

Leia o Ofício 09/2020 na íntegra

https://www.sabujo.com.br/wp-content/uploads/2020/07/OF%C3%8DCIO-009-2020-5.pdf


Os associados e associadas, além de fortalecer a entidade, têm a oportunidade de participar ativamente dos debates 

relevantes para a construção de mais conquistas para todos nós, e ainda podem usufruir de benefícios exclusivos. Entre 

eles, o acesso a conteúdo único, assessoria técnica e jurídica e até descontos em eventos do setor.

Recebimento automático de boletim semanal

O IRIRGS - com o intuito de atualizar os registradores e colaboradores dos cartórios — divulga semanalmente um boletim que traz 

as mais recentes discussões que giram na órbita dos nossos interesses.  Além disso, os associados e associadas também 

recebem boletins especiais, com artigos, notícias, normativas, eventos e orientações importantes sobre a atividade. 

Quais os outros benefícios terei, ao me associar ao IRIRGS?



Acesso ao banco de dados do Colégio Registral

Descontos exclusivos

Assessoria técnica Jurídica e de TI

Treinamentos e Workshops para o uso da CRI-RS

Nossos associados e associadas recebem assessoria de 

tecnologia da informação de forma gratuita. Além disso, 

ganham descontos especiais em assessoria jurídica. Basta 

enviar um e-mail para consultar nossos especialistas.

Oferecemos treinamentos e workshops para uso da Central 

de Registro de Imóveis. Nossos associados e associadas 

estão sempre convidados para eventos virtuais que buscam 

a capacitação da nossa classe.

Acesso ao setor de Perguntas e Respostas do Colégio 

Registral do Rio Grande do Sul – um dos maiores bancos 

de dados para consulta sobre a atividade registral no País.

Associados e associadas recebem descontos exclusivos 

em eventos voltados para a classe.

Participação ativa na classe

Participação ativa frente à Projetos de Lei que interfiram 

na atividade e defesa dos direitos dos associados.



As informações de suporte da CRI-RS podem ser obtidas pelo e-mail

relacionamento@irirgs.org.br ou via WhatsApp, através do número (51) 99760-9636;

Como receber suporte na CRI-RS?

R: Para manifestar sugestões, pedimos enviar e-mail para contato@irirgs.org.br ou

via WhatsApp, através do número (51) 99861-0594;

Como devo proceder para encaminhar sugestões?

Conforme já mencionado, a obrigatoriedade de contribuição para o custeio da CRI-RS independe de vinculação

associativa com o IRIRGS. Todavia, oportuno destacar a importância da referida vinculação, na medida em que

permitirá ao associado uma efetiva participação nas decisões e nos rumos não somente da entidade, mas

também da CRI-RS. Vale mencionar ainda, que conforme decidido na Assembleia Geral Ordinária do IRIRGS

ocorrida em 3 de julho de 2020 e nos termos do que consta do Ofício nº 13/2020, durante o período de 14 de

julho de 2020 a 15 de agosto de 2020, os registradores de imóveis do Rio Grande do Sul, titulares ou interinos,

poderão se associar graciosamente à entidade;

Como faço para me associar ao IRIRGS?

Associe-se ao IRIRGS

http://irirgs.org.br/2019/12/09/voce-ainda-nao-e-associado-ao-irirgs-conheca-nossas-vantagens-e-associe-se/


MUITO OBRIGADO
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