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1. Sobre o ONR
O Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) é uma pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos (serviço social autônomo), instituída pela Medida
Provisória nº 759, de 22/12/2016 (art. 54), convertida na Lei nº 13.465, de 11/7/2017 (art. 76)
com sede no SRTVS, quadra 701, lote 5, bloco A, sala 221, Centro Empresarial Brasília, CEP
70.340-907, Brasília, DF. Seu funcionamento está sob acompanhamento, regulação normativa
e fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na
função de Agente Regulador (§ 4º do art. 76 da Lei 13.465/2017).
O ONR é uma instituição voltada para a pesquisa, desenvolvimento e inovação
(P,D&I) de tecnologias aplicadas ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) em apoio
ao labor dos Oficiais de Registro de Imóveis do País, dos Juízes Corregedores, das
Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e da Corregedoria Nacional
de Justiça.
A finalidade principal do ONR é a implementação do registro eletrônico de
imóveis, promovendo a interconexão em rede de todas as unidades de registro de imóveis do
território nacional, propiciando acesso universal unificado e centralizado em um ponto único
na Internet, mantidos os dados em suas bases primárias, nas respectivas serventias. Trata-se
de arquitetura que promove o acesso universalizado com a distribuição orgânica de
competências, respeitadas as atribuições de cada registrador imobiliário.

2. Objetivo do manual
Esse documento contempla orientações para integração das Centrais de Serviços
Eletrônicos Compartilhados ao Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC, sob
gestão do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), nos termos
do § 5º do art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e do Provimento nº 124, de 7 de dezembro de 2021, da
Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
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A integração das Centrais ao SAEC está prevista no § 3º do art. Do Provimento nº
124/2021, nos seguintes termos:
Art. 3º Os registradores, ou responsáveis pelos expedientes vagos das
unidades do serviço de registro de imóveis referidas no artigo 1º, ou os
responsáveis pelas centrais de serviços eletrônicos compartilhados tratadas
no artigo 2º, adotarão as medidas necessárias para a integração,
diretamente com o representante legal do ONR - Operador Nacional de
Registro Eletrônico de Imóveis.
Parágrafo único. Quando se tratar das centrais de serviços eletrônicos
compartilhados previstas no caput, a integração dar-se-á por meio da
celebração de acordo de cooperação técnica entre os responsáveis e o
representante legal do ONR, que deverá ser submetido à homologação da
Corregedoria Nacional de Justiça.
O SAEC/ONR é constituído por um conjunto de plataformas eletrônicas
interligadas, com aplicações, meios e serviços informáticos necessários ao funcionamento do
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), na forma prevista no art. 37 e ss. da Lei nº
11.977, de 7 de julho de 2009, vinculando as unidades de registro de imóveis dos Estados e do
Distrito Federal, conforme prescreve o referido § 5º do art. 76 da Lei nº 13.465/2017.
O SAEC/ONR propicia acesso universalizado a todas as unidades de registro de
imóveis do País para solicitação de informações, certidões, encaminhamento de títulos,
acompanhamento de trâmites registrais e outros serviços inerentes ao mister registral, por
meio do qual se poderá aceder a outras sedes eletrônicas dos serviços vinculados (Ofício
Eletrônico, Penhora Online, CNIB, dentre outros).
O SAEC/ONR dispõe de uma sede eletrônica principal publicada na Internet sob o
domínio https://registradores.onr.org.br. São vinculadas ao ecossistema SAEC as seguintes
aplicações de Internet:
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Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB):
https://www.indisponibilidade.org.br
Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora Online):
https://www.penhoraonline.org.br
Ofício Eletrônico (OE):
https://www.oficioeletronico.com.br
Os representantes legais das entidades responsáveis pelas Centrais de Serviços
Eletrônicos Compartilhados dos Estados que desejarem realizar a integração ou
interoperabilidade da Central com o SAEC deverão encaminhar manifestação nesse
sentido para a Diretoria Executiva do ONR no E-mail diretoria@onr.org.br.

3. Definições
Indicador Pessoal
O Indicador Pessoal (Livro 5) destina-se ao repositório dos nomes de todas as
pessoas que, individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente,
figurem nos demais livros.
Banco de Dados Light (BDL)
Repositório de dados mínimos para fins de pesquisa para localização de pessoas
que foram ou são titulares de domínio e de outros direitos sobre imóveis. Os campos
permitem verificar a ocorrência positiva ou negativa de registros de bens e direitos e, quando
positiva, a respectiva unidade de registro de imóveis e número da matrícula.
Web Service
Solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações
diferentes para enviar e receber dados. Os Web Services propiciam que sistemas
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desenvolvidos

em

plataformas

diversas,

independentemente

da

linguagem

de

desenvolvimento utilizada, possam interoperar e interagir.
Extrato Eletrônico Estruturado
O arquivo organizado e representado por estrutura rígida, previamente planejada
para intercâmbio eletrônico de dados entre sistemas, armazenamento e recuperação em
banco de dados eletrônico.
Documento Digitalizado com Padrões Técnicos
Aquele que já existe em formato físico tradicional original em papel, assinado com
tinta indelével, sendo, posteriormente, digitalizado a partir desse original, de conformidade
com os critérios estabelecidos no § 2º do art. 4º do Provimento nº 94, de 28 de março de 2020,
da Corregedoria Nacional de Justiça, que assim dispõe:
§ 2º. Consideram-se títulos digitalizados com padrões técnicos aqueles que forem
digitalizados de conformidade com os critérios estabelecidos no art. 5º do Decreto
nº 10.278, de 18 de março de 2020.
Desmaterialização de documentos
Define-se como desmaterialização a geração de documentos eletrônicos, com
aplicação de Assinatura Digital ICP-Brasil AD-RT, a partir de documento em papel. A
desmaterialização de documentos deverá ser realizada por Tabelião de Notas ou preposto
autorizado, com uso dos meios técnicos da própria serventia, necessariamente, por meio da
“Central Notarial de Autenticação Digital” (CENAD), módulo de serviço da Central Notarial de
Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).
Assinatura Digital ICP-Brasil com referência de Tempo (AD-RT)
Uma assinatura digital ICP-Brasil com Referência de Tempo é formada por uma
assinatura digital ICP-Brasil com Referência Básica (AD-RB) na qual foi acrescentado ou
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logicamente conectado, por algum meio, um carimbo de tempo emitido por uma Autoridade
de Carimbo do Tempo (ACT) credenciada na ICP-Brasil, criado com base nos procedimentos
aprovados pelo documento DOC-ICP-12.
Virtual Private Network
É uma rede privada construída sobre a infraestrutura de uma rede pública com
incorporação de criptografia na comunicação entre hosts da rede privada, de forma que, caso
os dados sejam capturados durante a transmissão, não poderão ser decifrados. Os
dispositivos dessa rede operam por meio de túneis virtuais, que habilitam o tráfego de dados
criptografados pela Internet e tornam-se capazes de entender os dados criptografados,
formando uma rede virtual segura sobre a rede Internet.
Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Central)
Sistema local criado por ato normativo da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
ou Distrito Federal, na forma preconizada no Provimento nº 47, de 19 de junho de 2015, da
Corregedoria Nacional de Justiça, revogado pelo Provimento nº 89, de 18 de dezembro de 2019.

4. Serviços Disponíveis
Estão disponibilizados no SAEC os seguintes serviços:
I.

Pedido de Certidão Digital;

II.

Matrícula Online (Visualização de Matrícula);

III.

Pesquisa de Bens:
a) Pesquisa Prévia; e
b) Pesquisa Qualificada;

IV.

e-Protocolo (Encaminhamento Eletrônico de Títulos);

V.

Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE);

VI.

Monitor Registral;
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VII. Serviço Eletrônico de Intimações e Consolidações (SEIC);
VIII. Gerenciamento Financeiro; e
IX.

Histórico de Operações.

5. O que é preciso para integração da Central ao SAEC/ONR?
I – Entrar em contato com a Diretoria do ONR por E-mail: diretoria@onr.org.br;
II – Celebrar Termo de Cooperação Técnica ou Convênio entre a instituição
mantenedora da Central e o ONR, pelo qual se ajustem as condições, os limites, a
temporalidade e o escopo do convênio, bem como a extensão da responsabilidade dos
convenentes, cujo termo será homologado pela Corregedoria Nacional de Justiça (Prov. CNJ
124/2020, art. 3º, Parágrafo único);
III – A central será cadastrada no ambiente de homologação e terá liberadas as
credenciais para envio e recebimento das respostas no seguinte Link:
http://hml.registradores.onr.org.br; e

IV – Desenvolver os respectivos Web Services para troca de informações.
*Todos os serviços serão homologados antes da permissão de ir para o site de
produção.
5.1.

Da Documentação para integração via Web Service
A documentação para desenvolvimento do Web Service de comunicação da

Central Estadual com o SAEC se encontra disponível no seguinte link:
https://registradores.onr.org.br/Downloads/integracao/especificacao_wssaec_dev_9.00.pdf
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5.2.

Do Ambiente de Homologação e do Ambiente de Produção
O ambiente de homologação é o espaço onde são realizados testes e validações

das funcionalidades interoperáveis com o SAEC, antes de entrarem no ambiente de produção.
Durante a homologação os dados podem ser manipulados livremente, ou até mesmo
deletados, quando for conveniente.
O ambiente de produção, por sua vez, é o processamento definitivo das
funcionalidades, gerando e armazenando dados válidos e definitivos. E, portanto, nesse
ambiente não há possibilidade de manipulação ou descarte dos dados.
É importante que primeiramente sejam realizados todos os testes no ambiente
de homologação. E, assim que a equipe da Central estiver totalmente familiarizada com a
operação do sistema, solicitar a ativação no ambiente de produção (Go Live).

6. Dos canais de suporte após integração
O suporte para atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas
(horário de Brasília), e é somente para a central, que deve ter seu suporte para atendimento
dos clientes que fizerem pedidos na sua plataforma
O atendimento ocorre por meio de:
Chat: clique aqui;
E-mail: convenio@onr.org.br;
Telefone: (11) 3195-2293;
WhatsApp: (11) 2780-0328;
Formulário: https://registradores.onr.org.br/FaleConosco/FaleConoscoONR.aspx; e

Sistema de Atendimento: onr.movidesk.com.
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