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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 



 
CELSO FERNANDES CAMPILONGO 

Professor Titular da Faculdade de Direito da USP 
Livre-docente pela Faculdade de Direito da PUC-SP 

 
 

9 
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 
 

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.  
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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. 
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