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ADVOGADO 

PARECER JURIDICO 

I. A CONSULTA

Consulta-nos o INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO 
BRASIL - IRIB, por intermédio de seu eminente Presidente, o Ilustre Dr. Sérgio 

J acornino, para a elaboração de PARECER JURÍDICO acerca da natureza jurídica 

do OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS -

ONR, destinado a implementar e operar o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis - SREI, na forma do art. 76 da Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017. 
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Relata-nos o Consulente que a partir da vigência do art. 39 da Lei n. 

11.977 /2009 surge a exigência de informatização dos atos registrais praticados 

desde a entrada em vigor da Lei n. 6.015/1973, o que deveria ser feito no prazo de 

até 5 (cinco) anos. 

Escoado o prazo quinquenal fixado na Lei n. 11.977/2009, para iniciar a 

efetiva implementação nacional do processo de informatização, como nova 

providência, a Medida Provisória n. 759/2016, em seu art. 54, instituiu o Sistema 

de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI, o qual seria implementado e 

operacionalizado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico - ONR, na condição de pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, regulada e fiscalizada pela Corregedoria Nacional de Justiça do 

Conselho Nacional de Justiça. 

De se ver, o caso traduz visível opção pelo compartilhamento de funções 

públicas entre a iniciativa privada e o Poder Judiciário. Com a conversão daquela 

medida provisória na Lei n. 13.465/2017, no seu art. 76, firmou-se o ONR como 

indispensável à otimização dos procedimentos de regularização fundiária urbana, 

nos seguintes termos: 

"Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será 

implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador 

Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). 

§ lº 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 7 de julho de 2009. 

§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos. 

§ 3º (VETADO). 

§ 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, aos entes públicos previstos nos regimentos de custas e
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emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos 

encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária e 

recuperação de ativos. 

§ 7º A administração pública federal acessará as informações 

do SREI por meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações 

Territoriais (Sinter ), na forma de regulamento. " 

Diante do hibridismo público-privado que marca o novo ente jurídico sob 

referência, bem como da imprescindibilidade da sua operatividade, honra-nos o 

Consulente com as seguintes indagações: 

"1) Tendo em conta o artigo 76 da Lei Federal 13.465/2017, que indica 

que o SREI - Serviço de Registro de Imóveis Eletrônico será operado 

e implementado pelo ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro 

de Imóveis Eletrônico, uma pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins 

lucrativos, seus estatutos deverão, necessariamente, observar uma das 

hipóteses previstas no artigo 44 do Código Civil? O elenco do art. 44 

do CC é um numerus clausus? Seria possível cogitar de uma entidade 

sui generis, consideradas as necessidades e os seus objetivos? 

2) Quando a lei estabelece no parágrafo 4º do art. 76, que a

Corregedoria Nacional de Justiça exercerá a função de agente

regulador do ONR e zelará pelo cumprimento de seu estatuto, como

isso pode ser sistematizado com a competência fiscalizatória do Poder

Judiciário sobre as unidades de registro de imóveis, como decorre da

Constituição Federal e da Lei Federal n. 8.935/1994?

Descrito o contexto fático em que se insere a presente consulta, de cunho 

estritamente jurídico, passamos à exposição dos elementos conceituais e 

normativos para resposta aos quesitos acima. 
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III. O PARECER

1. NORMAS DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA

ATIVIDADE REGISTRAL E O REGIME JURÍDICO DO

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE

IMÓVEIS ELETRÔNICO - ONR

O exame da natureza jurídica do Operador Nacional do Sistema de Registro

de Imóveis Eletrônico - ONR, que transita entre os regimes de direito público e 

privado, postula a compreensão precisa das normas constitucionais de competência 

que definem a atividade registrai, como fixadas pelo constituinte de 1988, em 

ruptura com o modelo de antanho, marcado pela titularidade de competências do 

Poder Judiciário. 

A partir da Constituição Federal de 1988 - CF pode-se falar em verdadeira 

constitucionalização da atividade registrai no País. Disto deflui nova pauta 

material para fins de estruturação do modelo jurídico voltado às atividades dos 

Registros de Imóveis. 1

Para além da competência privativa da União para legislar sobre registros 

públicos (art. 22, XXV, da CF), as normas de competência do art. 236 da CF, no 

âmbito "Das Disposições Constitucionais Gerais", não encontram paralelo em 

qualquer texto constitucional pretérito. O caso é de importante mudança de 

paradigma, com reflexos jurídicos evidentes, dos quais não podem se afastar 

aqueles que formulam ou aplicam as normas atinentes aos serviços de registros 

públicos no País. 

1 Com efeito, até a edição da Constituição Federal de 1934, o ramo jurídico Direito 
Registrai não recebera atenção do constituinte. Em seu texto, constava, unicamente, disposição 
sucinta segundo a qual competiria privativamente à União legislar sobre "direito penal, comercial, 
civil, aéreo e processual, registros públicos e juntas comerciais" (art. 5°, XIX, "a"). À época, 
atribuiu-se aos Tribunais a faculdade de "elaborar os seus Regimentos Internos, organizar as suas 
secretarias, os seus cartórios e mais serviços auxiliares, e propor ao Poder Legislativo a criação 
ou supressão de empregos e a fixação dos vencimentos respectivos" (art. 67, "a"). Situação 
semelhante encontrou espaço na Constituição Federal de 1946, a qual também reservou 
privativamente à União a competência para legislar sobre registros públicos e juntas comerciais 
(art. 5°, XV, "e"). Idêntica formulação normativa também foi mantida na Constituição Federal de 
1967 (art. 8°, XVII, "e"). 
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As normas constitucionais de competência do Direito Registra} conferem 

validade material e unidade a todos os demais comandos que se enfeixam para 

entabular verdadeiro subsistema de regras e princípios que regem toda a atividade 

registra! e notarial. 2

Neste particular, o art. 236 da CF, em demarcação da própria disposição do 

inciso XXV de seu art. 22,3 evidencia três importantes escolhas constitucionais. A 

saber: (i) a prestação dos serviços registrais assume caráter privado; (ii) o concurso 

público é alçado como forma de ingresso nesta atividade4 ; (iii) atribui-se 

competência ao legislador infraconstitucional para dispor especialmente sobre: (a) 

o escopo das atividades desempenhadas pelos registradores e seus prepostos, (b) a

responsabilidade civil e criminal que sobre eles recai, (e) os valores que lhes são

devidos em razão dos serviços prestados e ( d) o modo pelo qual serão fiscalizados

pelo Poder Judiciário.5 Vejamos o seu texto:

2 Nas palavras de Gabriel B. Ventura: "( ... ) Derecho registra! es la rama de! Derecho
que estudia las normas y principias aplicables a todos los registros Jurídicos, abarcando tanto la 
organización y funcionamiento de los órganos estatales encargados de la toma de razón, como 
los bienes o actos registrables y respecto de todos los efectos que la registración genere." Cf. 
VENTURA, Gabriel B. Tracto abreviado registrai. Buenos Aires: Hammurabi, 2005, p. 28. 

3 Não sendo esta uma competência concorrente, por não se enquadrar nas hipóteses do 
art. 24 da CP, razoável seria admitir a necessária composição com a legislação dos Estados, como 
uma espécie de competência residual, na forma do art. 25, § 1 ° da CP (São reservadas aos Estados 
as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição), naquilo que não fosse 
matéria legislada pela União. Foi neste sentido que o Supremo Tribunal Federal já admitiu, 
excepcionalmente, a manutenção da legislação estadual até que sobreviesse a legislação federal 
competente sobre criação, o provimento e a instalação das serventias extrajudiciais pelos 
Estados-membros. Confira-se: ADI 865 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, 
julgado em 07 /l 0/1993, DJ 08-04-1994 PP-07225 EMENT VOL-01739-03 PP-00552. 

4 Relativamente aos concursos públicos, como forma de ingresso na atividade registrai, 
anota-se que o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CP assentou que 
seriam estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos 
dos titulares à época de sua promulgação; o que se complementa com o art. 32 do ADCT, em 
nítida regra de direito intertemporal, a qual excluía a aplicação do mencionado art. 236 aos 
serviços notariais e de registro então oficializados pelo Poder Público, de modo a garantir o direito 
adquirido dos integrantes destes serviços. Afora estas situações específicas, prevalecerá a regra 
do concurso para o provimento. 

5 Eis o âmbito normativo da Lei n. 6.015/1973, em sua parcela recepcionada pela
Constituição, assim como da Lei n. 8.935/1994, com alterações dadas pela Lei n. 9.812/1999 e 
pela Lei n. 10.506/2002, e da Lei n. 10.169/2000, ora em vigor. Eis os textos legais que, a partir 
da novel ordem constitucional, (i) estabelecem o perfil jurídico dos serviços prestados pelos 
registradores, assim como os seus direitos e deveres, (ii) definem normas gerais para a fixação 
dos emolumentos a eles devidos e, assim, (iii) compõem o sistema jurídico registrai brasileiro. 
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"Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em 

caráter privado, por delegação do Poder Público. 

§ 1 º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil

e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos,

e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2° Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de 

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais 

e de registro. (Regulamento) 

§ 3° O ingresso na atividade notarial e de registro depende de 

concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer 

serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de 

remoção, por mais de seis meses." 

Não deve causar espécie a abertura da atividade registrai brasileira aos 

influxos do direito privado, relativamente ao seu exercício, à sua gestão. 

A formalização da atestabilidade, pelo Estado, da veracidade dos atos 

praticados pelos particulares, a que se dedicam notários e registradores, continua 

submetida, importa destacar, a regime de direito público e, assim, ao dirigismo e 

controle do Estado. Eis, precisamente, o caso dos atos próprios dos notários e 

registradores, rigorosamente previstos nos arts. 6° a 13 da Lei n. 8.935/1994. 

Consoante aduz Maria Sylvia Zanellla di Pietro, a Constituição prevê 

determinadas atividades como exclusivas do Estado, permitindo que sejam 

desempenhadas diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização. 

Atribui, ademais, ao Estado o dever de prestar serviços não-exclusivos, como 

seriam os da saúde ou educação, nos quais as atividades podem ser desempenhadas 

sob regime total ou parcialmente público, ficando a gestão a cargo da 

Administração Pública, com responsabilidades na forma do art. 37, § 6°, da CF.6

Portanto, não se pode olvidar das atividades submetidas a regime jurídico 

híbrido, público-privado, como é o caso, precisamente, daquelas desempenhadas 

pelos registradores imobiliários, a partir da privatização do exercício de funções 

administrativas. 7

6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas,
2014, p. 112. 

7 Cf. BELLESCIZE, Ramu de. Les services publics constitutionnels. Paris: LGDJ, 2005,
p. 90.
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Dita mudança de paradigmas, relativamente à estruturação jurídica da 

atividade registra! brasileira, visa a conferir maior autonomia aos serviços de 

registro em face da Administração Pública, evitando-se indevidas capturas, 

relativamente à gestão propriamente dita da mencionada atividade. 

De se ver que restaram separados, pelo constituinte, de modo muito 

objetivo, os serviços registrais privados daqueles serviços forenses propriamente 

ditos; estes últimos, sim, na sua tessitura normativa, alcançados por ampla 

controlabilidade do Poder Judiciário. 

Não é diversa a conclusão a que se chega na comparação dos arts. 24, IV, e 

98, § 2°, da CF, com o caput do art. 236. Confira-se: 

CF/88, "Art. 24. Compete à CF/88, "Art. 236. Os servi�os 
União, aos Estados e ao Distrito notariais e de registro são exercidos 
Federal legislar em caráter privado, por delegação do 
concorrentemente sobre:( ... ) IV - Poder Público." 
custas dos servicos forenses;" 

CF/88, "Art. 98. A União, no 
Distrito Federal e nos Territórios, 
e os Estados criarão: ( ... ) 
§ 2° As custas e emolumentos 
serão destinados exclusivamente 
ao custeio dos serviç_os a[§tos às 
atividades es12..ecí-ficas da 
Justica. 

Deveras, o constituinte de 1988 findou por assegurar maior autonomia aos 

serviços de registro, dotados de cunho extrajudicial (privados), quando 

comparados àqueles serviços prestados pelo Poder Judiciário. E o fez até mesmo 

sob qualificação de natureza financeira, associada às fontes de custeio de cada uma 

das modalidades de serviços em tela. 

No que concerne ao custeio, a partir das regras constitucionais, diferenciam

se os emolumentos extrajudiciais, cobrados em razão da prestação de serviços de 

registro, definidos pela Lei n. 8.935/1994 (arts. 12 e 13), de competência exclusiva 

da União (art. 236, § 2° da CF), dos emolumentos judiciais e das custas judiciais, 

cobrados em razão da prestação de serviços pelo Poder Judiciário e seus órgãos 
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auxiliares. 8 Neste segundo caso, está-se diante de competência concorrente entre 

a União e os Estados (art. 24, IV da CF). 

Ao definir os serviços prestados por registradores como de organização 

técnica e administrativa, o art. 1 º da Lei n. 8.935/1994 estatui que estes não se 

confundem com função jurisdicional propriamente dita, de modo a conferir-lhes 

maior autonomia de exercício, face às intervenções excessivas do Poder Judiciário. 

O tratamento, insista-se, é de modelagem bastante diferenciada daquela que 

vigorava antes do advento da Constituição Federal de 1988, a qual promoveu 

verdadeira reforma do regime vigente até então.9 Na Constituição Federal de 1967, 

com redação dada pela Emenda Constitucional n. 01/1969, o § 5° de seu art. 144 

assentava que "Cabe ao Tribunal de Justiça dispor, em resolução, pela maioria 

absoluta de seus membros, sôbre a divisão e a organização judiciárias, cuja 

alteração sàmente poderá ser feita de cinco em cinco anos." Este dispositivo foi 

regulamentado pela Lei n. 5.621/1970, cujo art. 6°, IV, pontuava que o tema da 

"organização judiciária" compreenderia, inclusive, a organização, classificação, 

disciplina e atribuições dos tabelionatos e ofícios de registros públicos, então 

admitidos como "serviços auxiliares da justiça". 

Noutro giro, a Emenda Constitucional n. 07/1977, que incorporou 

disposições relativas ao Poder Judiciário, dele afastou o poder de autonomia 

legislativa, ao prescrever que os Tribunais de Justiça não mais deteriam iniciativa 

para diretamente dispor sobre a organização e divisão judiciais, mas apenas para 

encaminhar, privativamente, propostas ao poder Legislativo, verbis: 

8 O conceito de serviços auxiliares do Poder Judiciário, em que não mais se enquadram
os registros públicos, encontra-se juridicamente demarcado. Há muito, inclusive, o Supremo 

Tribunal Federal já reconheceu que "as serventias da justiça não são serviços auxiliares dos 
Tribunais Judiciários." Cf. RE 42998 segundo, Relator(a): Min. NELSON HUNGRIA, Primeira 
Turma, julgado em 27/10/1960, DJ 07-12-1960 PP-06454 EMENT VOL-00445-03 PP-00966. 
Inversamente, nos dias atuais, são auxiliares do Juízo: (i) o Chefe de Secretaria; (ii) o Oficial 
Judiciário; (iii) o Distribuidor; (iv) o Contador; (v) o Distribuidor-Contador; (vi) o Depositário
avaliador-Leiloeiro; (vii) o Auxiliar Judiciário; (viii) o Oficial de Justiça; (ix) o Porteiro; (x) o 
Auxiliar de Portaria; (xi) o Servente; (xii) o Perito; (xiii) o Depositário; (xiv) o Administrador; 

(xv) o Intérprete; (xvi) o Mediador; (xvii) o Conciliador Judicial; (xviii) o Partidor; (ix) o
Distribuidor; (x) o Regulador de Avarias. Não é diversa, ilustrativamente, a leitura do art. 36 da
Lei n. 5.010/1966, assim como do art. 149 do CPC/2015.

9 Sobre o tema: SANT'ANNA, Gilson Carlos. Fatos históricos e jurídicos determinantes
da configuração contemporânea dos serviços notariais. São Paulo, Revista de Direito Imobiliário, 
SP, 2008 vol. 65/2008, Jul/Dez, p. 39 - 60. 
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EC n. 07/1977, "Artigo Único. Ficam incorporadas ao texto da 

Constituição Federal as disposições resultantes das emendas aos 

artigos adiante indicados, bem assim incluídos, em seu Título V, os 

artigos 201 a 207 e suprimido o parágrafo único do artigo 122. ( ... ) 

Art. 144. Os Estados organização a sua justiça, observados os artigos 
113 a 117 desta Constituição, a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional e os dispositivos seguintes: ( ... ) 

§ 5° Cabe privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder 

Legislativo a alteração da organização e da divisão judiciárias, 

vedadas emendas estranhas ao objeto da proposta ou que determinem 
aumento de despesa." 

Afora esta disposição, a Emenda Constitucional n. 07 /1977 promoveu 
verdadeira estatização dos serviços notariais e de registo, mantida mais tarde pela 
Emenda Constitucional n. 22/1982 (art. 206), os quais passariam a ser diretamente 
remunerados pelo Erário, e não por custas e emolumentos, pagos pelos 
beneficiários dos serviços prestados. 

Como se pode conferir do dispositivo abaixo transcrito, verbis: 

EC n. 07/1977, "Artigo Único. Ficam incorporadas ao texto da 
Constituição Federal as disposições resultantes das emendas aos 
artigos adiante indicados, bem assim incluídos, em seu Título V, os 
artigos 201 a 207 e suprimido o parágrafo único do artigo 122. ( ... ) 

Art. 206. Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e 

extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores 

exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos 

atuais titulares, vitalícios ou nomeados em caráter efetivo. 

§ 1 º Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República,
disporá sobre normas gerais a serem observadas pelos Estados e pelo
Distrito Federal na oficialização dessas serventias.

§ 2° Fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar a que 
alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter efetivo 
para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos. 

§ 3° Enquanto não fixados pelos Estados e pelo Distrito Federal os 
vencimentos dos funcionários das mencionadas serventias, 
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continuarão eles a perceber as custas e emolumentos estabelecidos 

nos respectivos regimentos." 

Com efeito, a nova modelagem jurídica prevista na Constituição Federal de 

1988 incorporou maior independência de exercício da atividade dos registradores 

em face do Poder Judiciário. Estes passaram a atuar, em regime de direito privado, 

sob responsabilidade pessoal, como veiculado pela Lei n. 8.935/199410
. Inclusive, 

ditos profissionais do Direito dotados de fé pública (Lei n. 8.935/1994, art. 3°), e 

não funcionários públicos 11
, quando delegatários do exercício dos serviços 

públicos em tela por concurso, a partir de 21 de novembro de 1994, na vigência do 

diploma em apreço, submetem-se mesmo ao regime de previdência geral. 

Ao mais, a Lei n. 8.935/1994, ante a mudança de paradigmas do art. 236 da 

Constituição Federal de 1988, iniciou processo de desvinculação dos registradores 

do quadro de auxiliares da Justiça, mediante modelo descentralizador, alheado das 

amarras e interferências excessivas do Poder Judiciário, pautado em liberdades 

caras às atividades privadas (Lei n. 8.935/1994, art. 30, VI e art. 31, IV), e não 

públicas, ainda que sob controle do Poder Judiciário, no limite dos encargos de 

fiscalização, como se verá adiante. 

Nesse novo modelo, inclusive, não há que se falar sequer em delegação 

operada pelo Poder Judiciário, a despeito do que pretendera o legislador na redação 

originalmente proposta para o art. 2° da Lei n. 8.935/1994, objeto de veto expresso. 

E, nos termos do art. 236 da CF, nenhum obstáculo se impõe à previsão 

legislativa federal de que a atividade registrai passaria a ser desempenhada com o 

apoio de um ente privado de colaboração; especialmente quando considerada a 

opção constitucional firme, no sentido de assegurar que o exercício da referida 

10 Verifica-se, neste sentir, que a Lei n. 8.935/1994 findou por responsabilizar 
pessoalmente os notários e registradores - e não o Estado - pelos danos causados a terceiros (art. 
22). Não é diversa norma consignada no art. 9°, § 15, VII, do Decreto o. 3.048/1999, verbis: "Art. 
9° São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas: ( ... ) V - como 
contribuinte individual: ( ... ) 1) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica 
de natureza urbana, com fins lucrativos ou não; ( ... ) § 15. Enquadram-se nas situações previstas 
nas alíneas 'T' e "l" do inciso V do caput, entre outros: ( ... ) VII - o notário ou tabelião e o oficial 
de registros ou registrador, titular de cartório, que detêm a delegação do exercício da atividade 
notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de 
novembro de 1994;" 

11 Trava-se de funcionários públicos outrora vinculados ao que se denominava "foro 
extrajudicial", na condição de serventuários da justiça, cujos direitos e deveres viam-se no Código 
de Organização Judiciária de cada Estado. 
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atividade também se circunscreveria a regime jurídico de direito privado e às 

liberdades a ele inerentes. 

Da Lei n. 8.935/1994 resta claro que os serviços de registro possuem típica 

forma de organização técnica e administrativa destinada a garantir a publicidade, 

a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos (art. 1 º). Isto porque 

os registradores imobiliários efetuam verdadeiro controle da legalidade e da 

validade dos atos e fatos jurídicos com os quais se deparam (Código Civil de 2002, 

art. 215, § 1 º, V), como procedimentos de prova, na forma do art. 1 º da Lei n. 

6.015/1973, dos arts. 215,216 e 217 do Código Civil de 2002, ou do próprio art. 

19, II, da CF. 

Não se olvide, adicionalmente, da função historiográfica das atividades 

desempenhadas pelos registradores que, ao documentarem o dia-a-dia da 

sociedade brasileira, constroem verdadeiro arquivo acerca da evolução dos usos e 

costumes sociais e econômicos no País. 12 Deste inegável cariz histórico advêm, 

precisamente, o vocábulo cartório. 13

Por certo, a atividade registra! imobiliária constitui importante mecanismo 

de segurança jurídica, o qual finda por condicionar a eficácia, para o Direito, de 

uma variedade de atos e fatos jurídicos, para além de conferir-lhes presunção de 

veracidade e correção, servindo, inclusive, à prevenção de litígios. Deve, pois, ter 

o seu exercício otimizado, para o que concorrem, inegavelmente, soluções

tecnológicas. Daí a louvável iniciativa do legislador, ao instituir o Operador

Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR.

12 Sobre as serventias notariais e registrais como fontes geradoras de história, de recursos
e de empregos: SANT' ANNA, Gilson Carlos. O atual regime jurídico dos serviços notariais e de 
registro. São Paulo, Revista de Direito Imobiliário, vol. 67, p. 70- 82, Jul/Dez, 2009. 

13 Nas lições de Sérgio Jacomino: "A conhecida palavra portuguesa finca raízes em boa 
fonte latina. Na Idade Média, os importantes documentos notariais, alguns apógrafos, outros 
originais, eram conglomerados em coleções denominadas cartulários - donde cartários, do baixo 
latim chartulatium, de chartula, que vem de nos dar a belíssima cartório. De pequenas coleções 

depositadas em igrejas, mitras, mosteiros, arquivos reais etc., muitas vezes em pequenos arquivos 
ou escritórios, a palavra sofre mutações e chega, em plena maturidade, à complexa instituição 
encarregada do registro público, garantindo a publicidade, eficácia, autenticidade, segurança dos 
atos e negócios jurídicos." Cf. JACOMINO, Sérgio. Vésperas do notariado brasileiro. Um passeio 

histórico às fontes medievais. São Paulo, Revista de Direito Imobiliário, vol. 53, p. 184 - 231, 
Jul/Dez, 2002. Em revisão do artigo, motivada por acurado estudo histórico, o autor findou por 
considerar a palavra cartório como sendo de origem greco-latina. Cf. JACOMINO, Sérgio. A bela 
palavra cartório. Disponível em: https://cartorios.org/2015/04/24/a-bela-palavra-cartorio/. 
Acesso em 12 de dezembro de 2017. 
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O art. 41 da Lei n. 8.935/1994 já bem assentava que "incumbe aos notários 

e aos oficiais de registro praticar, independentemente de autorização, todos os 

atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços, podendo, 

ainda, adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico e outros meios 

de reprodução". E esta demanda por eficiência resta ainda mais clara no art. 42 do 

mencionado diploma, segundo o qual "os papéis referentes aos serviços dos 

notários e dos oficiais de registro serão arquivados mediante utilização de 

processos que facilitem as buscas". 

Neste sentir, merecem relevo os deveres de conservação, a cargo dos 

registradores, expressamente positivados nos arts. 22 a 27 da Lei n. 6.015/1973 

que, igualmente consagram a necessidade de adoção de processos racionais que 

facilitem buscas (art. 25). 

Deveras, a instituição de um banco de dados registrai imobiliário, com 

dimensões nacionais, evidencia-se fundamental para o exercício otimizado da 

atividade registrai no País. 

O parágrafo único do art. 17 da Lei n. 6.015/1973, com redação dada pela 

Lei n. l 1.977 /2009, bem dispunha sobre a possibilidade do acesso ou envio de 

informações aos registros públicos, por meio da rede mundial de computadores 

(internet), bastando que sejam assinados com uso de certificado digital, compatível 

com os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP. 

E a Lei n. 11.977 /2009 também impôs que os serviços de registros públicos 

de que trata a Lei n. 6.015/1973 instituíssem sistema de registro eletrônico (art. 

3 7), mediante uso de documentos que atendessem aos requisitos da Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira - ICP e à arquitetura e-PING (Padrões de 

Interoperabilidade de Governo Eletrônico) (art. 38), fixando prazo de cinco anos, 

a contar de sua publicação, para que os atos registrais praticados a partir da 

vigência da aludida Lei n. 6.015/1973 fossem inseridos no mencionado banco de 

dados informatizado (art. 39). 

Escoado o referido prazo sem que as soluções tecnológicas legalmente 

exigidas se afigurassem reais, bem previu a Medida Provisória n. 759/2016, como 

forma de impulsionar os esforços do Governo Federal tencionando conferir 

eficiência à regularização fundiária de imóveis urbanos, a criação do Sistema de 

Registro de Imóveis Eletrônico - SREI, o qual seria operado por um ente privado, 

à simetria do modelo constitucionalmente moldado para o exercício da atividade 

registrai no País. 
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Tamanhas as proporções da questão fundiária brasileira, esta somente 

poderia ser enfrentada com o auxílio de soluções tecnológicas. Não é por outra 

razão que o art. 54 da citada Medida Provisória (atualmente, art. 76, § 1 ° da Lei n. 

13.465/2017), dando concretude aos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977/2009, 

consignava que os procedimentos administrativos e os atos de registro decorrentes 

da Reurb serão feitos preferencialmente por meio eletrônico. 

Assim, o Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico 

- ONR, organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

foi mantido pelo mencionado art. 76 da Lei n. 13.465/2017, abaixo transcrito:

Lei n. 13.465/2017, "Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI) será implementado e operado, em âmbito nacional, 

pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (ONR). 

( .. ) § 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos. 

( .. ) § 4° 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. 

§ 5 ° As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do 

Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 

§ 6° Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao 

Poder Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério 

Público, 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. 

§ 7º A administração pública federal acessará as informações 

do SREI por meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações 

Territoriais (Sinter ), na forma de regulamento. " 

A criação do mencionado ente jurídico traduz opção legítima do Poder 

Legislativo da União, a promover a cooperação entre uma entidade de direito 

privado de caráter nacional e o Poder Público, com vistas à realização otimizada 

das funções de segurança jurídica que competem aos registradores imobiliários. 
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E a forma privada adotada para o ONR, por opção legislativa, como se verá 

adiante, objetiva conferir-lhe maior eficiência, além de melhor interoperabilidade 

e interatividade entre a esfera extrajudicial, em que se situam os registradores 

imobiliários, e o Poder Judiciário. 14

Na ausência de dúvidas quanto a sua existência, no ordenamento jurídico, 

deve o comando do aludido § 4° do art. 76 da Lei n. 13.465/2017 ser adimplido, 

sob pena de omissão inconstitucional e ilegal (CF, art. 3 7 e art. 236, § 1 º), pela 

Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, a quem 

compete regulá-lo e fiscalizar-lhe as ações, mediante exame do estrito 

cumprimento de seu estatuto. 

Neste particular, relembre-se que o constituinte de 1988, ao instituir o 

subsistema jurídico registrai e notarial, findou por subordinar o Poder Judiciário, 

nesta seara, à intermediação do Poder Legislativo, quer no que assiste à definição 

das atividades de registro e ao modo de seu exercício ( em regime privado), quer 

no que respeita aos limites de fiscalização destas (CF, art. 236, § 1°). 

1.1. Delegação de funções públicas a entes privados de colaboração 

estatal - Natureza jurídica do ONR 

O Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico -

ONR, organizado como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cuja 

existência restou garantida nos moldes do art. 7 6 da Lei n. 13.465/2017, constitui 

ente de colaboração com a classe dos registradores imobiliários brasileiros, 

devidamente reconhecido pelo Estado. Por via legislativa, precisamente, recebeu 

a outorga de importante atribuição que lhe permitirá atuar em conjunto com a 

mencionada classe, bem assim com o Poder Público (Lei n. 13.465/2017, art. 7 6, 

§§ 6° e 7°), a saber: implementar e operar, em âmbito nacional, o Sistema de 

Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. 

14 Nas palavras de Tiago Scherer: "O intercâmbio eletrônico de atos processuais e de 
registro por via eletrônica instantânea permitirá uma interatividade entre as searas judicial e 
extrajudicial, e contribuirá para a realização das suas atividades-fim, bem como proporcionará 
melhores resultados em tais funções estatais, consistindo em passo rumo à efetivação 
dos direitos, da segurança jurídica e da Justiça". (SCHERER, Tiago. Função jurisdicional e 
atividade registrai: da independência à mútua colaboração. São Paulo, Revista de Direito 
Imobiliário, vol. 72/2012, p. 379 - 420, Jan/Jun, 2012) 
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O caso é de verdadeira atividade administrativa confiada a um ente privado, 

revestido de estatalidade. E isto nada tem de extravagante. 

Com efeito, os novos papeis desempenhados pelo Estado Democrático de 

Direito deram espaço a uma série de estruturas jurídicas não propriamente estatais 

e descentralizadas, as quais passaram a receber as mais diversas classificações e 

enquadramentos, sendo possível agrupá-las sob a denominação genérica de 

entidades paraestatais, aptas a atuar, no País, com liberdades próprias da iniciativa 

privada. Tudo para que fosse garantida maior eficiência, a exemplo do que 

pretendeu o legislador da União, ao cunhar o ONR, a partir de regime jurídico 

simétrico àquele considerado, pelo Constituinte, ao balizar o exercício da atividade 

registrai no País. 

No cenário de mudanças ora descortinado, fruto das complexidades da 

contemporaneidade, a impor novos desafios aos Estados, identificam-se, 

ilustrativamente, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as 

autarquias, as fundações públicas, apara além de uma multiplicidade de agentes 

privados que compõem o terceiro setor e desempenham atividades outrora 

exclusivas da Administração Pública. Eis o caso das associações, das organizações 

sociais, das organizações da sociedade civil de interesse público, dos serviços 

sociais autônomos, dentre outras formas híbridas que transitam entre o tradicional 

regime administrativo e o direito privado, direcionadas à realização do interesse 

público, a exemplo do próprio ONR, com existência garantida por lei. 

A divisão da estrutura organizativa do Estado em Administração Pública 

Direta, formada pelos órgãos que integram os entes da federação brasileira 

(CC/2002, art. 41), e Administração Pública Indireta, composta por pessoas 

jurídicas constituídas pelo Estado, a contemplar autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações públicas, anteriormente referidas, 

encontra-se presente, no ordenamento jurídico pátrio, desde a edição do Decreto

Lei n. 200/1967. 

A contemporaneidade, todavia, abriu espaço para as entidades 

paraestatais. 15 Estas não são permissionárias ou concessionárias de serviços 

15 Na difundida conceituação de Hely Lopes Meirelles: "O étimo da palavra paraestatal 
está indicando que se trata de ente disposto paralelamente ao Estado, ao lado do Estado, para 
executar cometimentos de interesse do Estado, mas não privativos do Estado. Enquanto as 
autarquias devem realizar atividades públicas típicas, as entidades paraestatais prestam-se a 
executar as atividades públicas atípicas, impróprias para o Poder Público, mas de utilidade 
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públicos, na forma do art. 17 5 da CF. Também, não integram, sob uma perspectiva 

jurídico-formal, o aparato estatal propriamente dito. Desenvolvem, contudo, 

atividades de interesse público e, inclusive, podem ser destinatárias de 

financiamento público, ante os escopos institucionais específicos a que se voltam. 

Estas entidades paraestatais são instituídas por via legislativa, da qual 

extraem sua estatalidade, e colaboram com o Estado, orientando-se ao efetivo 

desempenho de atividades caras à realização do interesse público. 

Isto fica claro, no caso do ONR, voltado à relevante função de implementar 

e gerir o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis-SREI, importante ferramenta 

de segurança jurídica, à medida que padronizará e consolidará informações, no 

âmbito nacional, acerca da atividade registral brasileira, no interesse da classe dos 

registradores imobiliários, do Poder Público e, bem assim, de todos os usuários 

dos serviços cartoriais no País. Não é por outra razão, por exemplo, que o 

legislador se ocupou em direcionar o SREI aos esforços de regularização fundiária 

de imóveis urbanos (Lei n. 13.465/2017, art. 7 6, § 1 º), em uma tentativa de 

conferir-lhes maior eficiência. 

Este ente jurídico, a ser instituído mediante iniciativa e regulação da 

Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (Lei n. 

13.465/2017, art. 7 6, § 4 º), deverá desenvolver comandos de ordem técnica 

(normalização), orientados à implementação e à gestão do SREI. Isto para que 

sejam atendidos de maneira otimizada os interesses da classe dos registradores 

imobiliários, no sentido de padronização de seus procedimentos de registro e 

bancos de dados, com realização do interesse público ao qual devem servir. 16

pública, de interesse da coletividade, e, por isso, fomentadas pelo Estado, que autoriza a criação 
de pessoas jurídicas com personalidade privada para a realização de tais atividades com apoio 
oficial. O paraestatal não é o estatal, nem é o particular,· é o meio-termo entre o público e o 
privado. Justapõe-se ao Estado sem o integrar como o autárquico, ou alhear-se como o 
particular. Tem personalidade privada, mas realiza atividade de interesse público, e, por isso, os 
atos de seus dirigentes, revestindo certa autoridade e gerindo o patrimônio público, expõem-se a 
determinados controles administrativos e sujeitam-se a mandado de segurança e ação popular". 
Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. A licitação nas entidades paraestatais. ln: MEIRELLES, Hely 
Lopes. Estudos de Direito Público III. São Paulo: RT, 1981, p. 13. 

16 Estas três funções são típicas de Agências Reguladoras. Cf. PINTO, Bilac. 
Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública. Atualização de Alexandre Santos de 
Aragão. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 225. 
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Funcionará, destarte, o ONR como uma "autoridade independente", 17 que 

assume forma de direito privado, a fim de que seja neutralizada a interferência do 

Poder Executivo e mesmo do Poder Judiciário sobre a sua específica atuação 

institucional; o que se reforça, inclusive, caso venha a lhe ser assegurada 

autonomia financeira. 

Deve, assim, o ONR ser compreendido como um ente especializado de 

colaboração com a classe dos registradores imobiliários, o Poder Público e a 

sociedade brasileira, dotado de competência para dispor sobre assuntos de ordem 

técnica, relacionados à implementação e gestão do SREI, conforme delimitado, 

pelo legislador da União, quando da edição do caput do art. 76 da Lei n. 

13.465/2017. 

Deveras, a criação do ONR, mediante opção legislativa expressa, em 

continuação ao processo de privatização de funções públicas, relativamente ao 

exercício da atividade registrai, iniciado pelo constituinte de 1988, afigura-se como 

solução de govemança técnica para os cartórios brasileiros, orientada a reduzir 

custos de transação e garantir segurança jurídica às atividades dos registradores 

imobiliários e aos beneficiários públicos ou privados destas atividades. 

Ora, o ordenamento não pode gerar extemalidades incongruentes para a 

atuação das organizações, como exigir medidas excessivas, complexas ou onerosas 

para reconhecer direitos, quando a dinâmica dos negócios recomenda, exatamente, 

a redução de custos de transação, como bem percebido por Ronald Coase, a 

permitir a atuação dos atores econômicos no mercado de forma eficiente, 

organizada e estável. 

Neste particular, os estudos de Law and Economics têm evidenciado que as 

normas jurídicas são preços (i) e que o Direito deve ser aplicado sob a perspectiva 

da eficiência (ii). 18 O primeiro aspecto é revelador das repercussões da lei na vida 

17 Na lição de Andrés Betancor Rodríguez: "Las autoridades independientes son entes de 
derecho publico dotados de un estatuto jurídico que pretende garantizar cierto grado de 
independencia dei gobierno y de la administración dei Estado. Con tal finalidad, su personal 
directivo no puede ser removido discrecionalmente, ni puede estar sometido a órdenes o 

instruciones dei gobierno. En virtud de la segunda, son entes nacidos independientes para 
neutralizar la gestión que desarollan." (Administraciones independientes. Madrid: Tecnos, 1994, 

p. 25)
18 Cf. COASE, R. H. The Nature of the Firrn. Economica. V. 4. London: London School of 

Economics and Political Science, 1937, pp. 386-405. Ver ainda, mesmo que com outros fundamentos: 
COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Derecho y Econom[a. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. 
POSNER, E. A. Law and Social Norms. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. 
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dos negócios que, em princípio, deveria ser neutra ou produzir o menor impacto 

possível; e o segundo, de que a aplicação do Direito não pode gerar custos de 

transação adicionais, como aqueles decorrentes de leis desatualizadas, 

descompassadas com a realidade, insuficientes, lacunosas, ambíguas ou mesmo 

intencionalmente estimuladoras do surgimento de conflitos. 

O Teorema de Coase sintetiza essa compreensão, ao afirmar, aqm 

resumidamente, que quando os direitos de propriedade são determinados 

adequadamente na lei e os custos de transação são nulos ou mínimos, qualquer 

extemalidade não será motivo para afastar o acordo de interesses, e os afetados 

buscarão um processo eficiente de solução dos conflitos decorrentes. 

Mutatis mutandis, esta teoria aplica-se à perfeição para o caso do ONR, em 

suas relações com a Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça, assim como com os registradores imobiliários e usuários dos serviços que 

estes prestam. 

A atividade registrai imobiliária não pode ser desvinculada da economia. 

Como na economia as pessoas interagem com o propósito de circular ou imobilizar 

riquezas, reclama-se elevada e crescente segurança jurídica, a exigir a atuação de 

órgãos que se prestem como centros de eficiência; no caso do ONR, centros de 

eficiência a ser alcançada por soluções tecnológicas. 

Como diz Jorge de Abreu, "as estruturas e processos economzco são 

enquadrados por dados jurídico-normativos" 19• Por esse motivo, requer-se a força 

normativa do Direito para conferir às múltiplas relações decorrentes da inserção 

de entidades, como o ONR, no mercado, um elevado grau de previsibilidade de 

condutas e segurança jurídica. Tudo a remover custos de transação e reduzir os 

preços dos serviços para os usuários, com melhoria na prestação destes serviços, 

bem assim na atuação dos órgãos envolvidos. 

A aproximação, ao serviço público, das atividades desempenhadas por 

entidades paraestatais lato sensu repousa na comunhão de objetivos e finalidades, 

a serem alcançados em ambos os casos; a distinção, na menor subordinação destas 

às estruturas hierarquizadas da Administração Pública. 

19 ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Da empresarialidade - as empresas no direito. Lisboa: 

Almedina, 1999, p. 16; Cf. KRAUSE MURGUIONDO, Gustavo A. Régimen impositivo de las 
reorganizaciones empresariales. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2005, p. 335. 
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Isto lhes garante, como tem sido repisado, autonomia técnica, no 

desempenho de suas finalidades institucionais, o que resta claro, no caso do ONR, 

quando reconhecida, pelo próprio legislador, a importância do SREI nos esforços 

governamentais voltados à regularização fundiária de imóveis urbanos no País (Lei 

n. 13.465/2017, art. 7 6, § 1 º).

No caso brasileiro, a opção constitucional pelo exerc1c10 privado dos 

registradores imobiliários, no desempenho de atividades de interesse público, 

buscou reduzir a interferência do Estado (art. 236, da CF), por ingerência não só 

do Poder Executivo, mas do Poder Judiciário e do CNJ (art. 236, § 1 º da CF). 

Neste particular, à luz do texto constitucional em vigor, o ONR pode ter sua 

estrutura, escopos institucionais e modo de funcionamento orientados ao interesse 

público, desde que suas atividades não coincidam com aqueles conferidas, pelo 

constituinte, ao Poder Judiciário, a quem foi reservada competência fiscalizatória 

das atividades registrais no País. 

Trata-se de baliza que bem foi respeitada, pelo legislador, no§ 4° do art. 76 

da Lei n. 13.465/2017, ao atribuir à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 

Nacional de Justiça a função de zelar pelo cumprimento do estatuto do ONR, de 

onde se extrai a pauta de validade da atuação institucional deste ente paraestatal. 

Por simetria constitucional, ressaltou-se o acerto da opção legislativa ao 

atribuir forma de direito privado, não fundacional e sem fins lucrativos, ao ONR, 

considerando-se tanto as dificuldades de destinação de patrimônio privado para 

fins de sua constituição e os riscos de captura de sua atuação institucional por 

interesses econômicos, com a menor interferência do Poder Executivo e do Poder 

Judiciário sobre este ente que, expressamente, não integra formalmente as estrutura 

das Administração Pública brasileira. 

Deveras, está-se diante de verdadeiro ente de colaboração, de um ente 

intermediário, como definido por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, verbis: 

"As entidades intermediárias, perdendo algumas de suas 

características herdadas da antiga teoria dos corpos intermediários, 

tal como a via Montesquieu, tiveram sua origem na concepção 

pluralista da sociedade e, recentemente, com a expansão dos 

integrantes metaindividuais, encontram campo fértil para sua 

multiplicação. A expressão abrange tanto as criadas pela sociedade 

para cuidar de problemas derivados desses interesses coletivos e 
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difusos, quanto as criadas pelo Estado para atuar, por delegação, 

mais proximamente das comunidades diretamente interessadas".2º 

Por conseguinte, a instituição, por lei, de entidade que tenha por escopo 
promover, em caráter subsidiário à atuação do Poder Público, o compartilhamento 

nacional de dados acerca dos registros imobiliários, assim como a formulação 

padronizada de normas técnicas, a serem aplicadas pelos registradores de imóveis 
de todo o País, que não tenham relação direta com as que servem de objeto à 

fiscalização do Poder Judiciário (art. 236, § 1 º, da CF e art. 30, XIV, da Lei n. 

8.935/1994) ou do CNJ (art. 103-B, § 4º, III, da CF e art. 76, § 1° da Lei n. 

13.465/2017), reforçam a urgência e importância de um ente com essas 

características. 

Cumpre esclarecer, com vistas a dirimir dúvidas acerca da higidez jurídica 
da opção do legislador federal, que o ONR, enquanto ente paraestatal de 
colaboração, (i) não se presta a usurpar competências regulamentares do Poder 

Judiciário, porquanto autorizadas legislativamente (art. 30, XIV, da Lei n. 
8.935/1994), bem assim (ii) não irá se sobrepor, como órgão centralizador da 

atividade registrai brasileira, na prática dos atos que devem permanecer sob a 
guarida de cada uma das serventias existentes no País. 

Por certo, os oficiais de registro deverão permanecer adimplentes do dever 
legal de manutenção em segurança, permanentemente, dos livros e documentos 

que lhes são confiados, ademais de responderem pela ordem e conservação destes, 

conforme assentado no art. 24 da Lei n. 6.015/1973. 

Ademais, deverão os oficiais de registro, cada um em sua circunscrição, 
continuar a promover os atos que institucionalmente lhes competem, a exemplo 
daqueles previstos nos arts. 4°, 12, 30, I, e 46, todos da Lei n. 8.935/1994, cobrando 

para tanto os emolumentos a que fazemjus (art. 28). Neste sentir, bem se verifica 

que a atuação do ONR em nada comprometerá os orçamentos dos Tribunais. 

Sustentar entendimento diverso incorreria no equívoco de pretender que o 

CNJ, ao regulamentar o mencionado ente paraestatal, pudesse contrapor normas 
fixadas em lei, com subversão ao axioma da hierarquia necessário à organização 
do ordenamento jurídico brasileiro como sistema. 

20 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Mutações do Direito Administrativo. 3. ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 2007, p. 205. Cf: SOUTO, Marcos Juruena Villela. "Outras entidades 
públicas" e os serviços sociais autônomos. Revista de Direito do Estado. Rio de Janeiro, n. 1, p. 
142,janeiro/março, 2006. 
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O ONR deve galgar a condição de ente de colaboração orientado a 

promover melhor interoperabilidade entre as unidades de registro do País, 

conectando-as a partir de avançadas soluções tecnológicas de webservice, em 

atenção à moralidade e à eficiência que devem pautar a prestação de serviços 

públicos; especialmente quando o exercício destes restou constitucionalmente 

confiado a regime de direito privado. 

A ferramenta de aperfeiçoamento tecnológico das serventias de registro 

imobiliário brasileiras virá no interesse de toda a classe dos registradores e dos 

usuários destes serviços, cujos escopos institucionais restam claramente 

delimitados, como fica bem evidenciado a partir das informações técnicas que nos 

foram trazidas pelo Consulente21
, a saber: 

• fornecer diretrizes gerais, de cunho técnico, orientadas à informatização e

modernização das unidades de registro imobiliários no País;

• proporcionar, por via tecnológica, a universalização do acesso ao sistema

registrai brasileiro, à medida que irá prever canal único de contato para fins

de solicitação eletrônica de serviços a qualquer cartório do Brasil, a serem

desempenhados por aqueles dotados de competência sobre a matéria objeto

do pleito;

• padronizar a manutenção de dados eletrônicos e o intercâmbio destes entre

serventias;

• funcionar como repositório confiável de documentos de inquestionável

autenticidade;

• compilar dados estatísticos, a serem sempre armazenados e manuseados

com respeito às garantias constitucionais de inviolabilidade da intimidade e

da privacidade (CF, art. 5°, X).

Com efeito, o status jurídico peculiar conferido ao ONR justifica-se,

precisamente, a partir de seus importantes escopos de atuação institucional, dadas 

as atividades de interesse público a que se volta, pela maior segurança jurídica ao 

21 A título de exemplo, cita-se o Documento "SREI - Sistema de Registro Eletrônico 
Imobiliário -Parte 1 - Introdução ao Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário", formulado por 
cientistas do LSITEC - LABORA TÓRIO DE SISTEMAS INTEGRÁ VEIS TECNOLÓGICO, 
associado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
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trato cartorial do País, modernizado e eletrônico, mediante implementação e gestão 

do SREI, de um lado, e as demandas por eficiência em sua atuação, de outro. 

Fosse o ONR um serviço público, criado por lei e com personalidade 

jurídica autônoma, ao fim e ao cabo, restaria associado a uma autarquia, na forma 

do art. 5°, I, do Decreto-Lei n. 200/1967 e do art. 37, XIX, da CF. 

E isto traz consequências jurídicas que não devem ser olvidadas, a exemplo 

de questionamentos sobre (i) a contratação de funcionários, mediante concurso 

público, sendo vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções 

públicas (art. 37, II e XVI, da CF), (ii) da integração de seu orçamento ao 

orçamento geral da União, com todas as constrições que este pode sofrer (art. 165, 

§5º, I da CF), e (iii) do respeito à Lei n. 8.666/1993, como se se infere a partir do 

parágrafo único de seu art. 1 ° (licitações e contratos), dentre outras. 

A forma privada, por razões de eficiência, cai-lhe muito bem. 

Nos termos do art. 44 do Código Civil de 2002, são pessoas jurídicas de 

direito privado (i) as associações, (ii) as sociedades, (iii) as fundações, (iv) as 

organizações religiosas, (v) os partidos políticos e (vi) as empresas individuais de 

responsabilidade limitada. Esta enunciação, é bem verdade, poderia ensejar 

questionamentos, aos intérpretes normativos mais apressados, acerca de seu 

caráter exauriente. 

Referido dispositivo, no entanto, consigna rol em numerus apertus, 

puramente ilustrativo. Não é diverso o Enunciado n. 144, cunhado no âmbito da 

III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal 

de Justiça, ocorrida em 2005, segundo o qual: "a relação das pessoas jurídicas de 

direito privado, estabelecida no art. 44, incisos I a V, do Código Civil, não é

exaustiva". 

Vale perceber que nenhum obstáculo se imporia à criação do ONR por lei 

federal, de igual hierarquia, quando comparadas suas normas com as do Código 

Civil de 2002, o qual ostenta status de lei ordinária. Neste sentir, afirma-se que, 

para fins de criação de novas espécies de pessoas jurídicas de direito privado, é 

plena a competência legislativa da União, privativa para o trato de questões de 

Direito Civil, por força do que dispõe o art. 22, 1, da CF. 

Por certo, respeitadas as cláusulas gerais do Direito Civil brasileiro, 

qualquer pessoa jurídica de direito privado atípica deverá agir conforme a função 

social dos contratos (CC/2002, art. 421). 
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Esta é, precisamente, a hipótese do ONR, organizado sob forma de Direito 

Privado que também não se amolda, como visto, às formas do Decreto-Lei n. 

200/1967. A atípicidade e o hibridismo público-privado que o marcam associam

se à condição de "entidades privadas de colaboração administrativa", na feliz 

expressão cunhada por Diogo de Figueiredo Moreira Neto.22

Com personalidade jurídica de direito privado, o ONR não se apresenta, 

validamente, como uma associação, nos termos do inciso I, do aludido art. 44, do 

Código Civil de 2002. Isto porque as associações são pessoas jurídicas de direito 

privado23
, nas quais se destaca a característica da união idealista de pessoas (fisicas 

ou jurídicas), voltadas ao bem comum, em oposição à finalidade lucrativa que é 

regra entre as sociedades. Constituem-se as associações pela reunião de pessoas 

que decidem conjugar, com ares de perenidade, esforços e conhecimentos, 

despidas do intuito de repartição de lucros.24 Ademais, sói inexistir, entre os 

associados, direitos e obrigações recíprocos. 

E este idealismo associativo, presente no art. 53 do Código Civil de 2002, 

não se coaduna com as funções de regulação técnica do ONR, cuja adesão por 

registradores imobiliários, na forma do § 5° do art. 76 da Lei n. 13.465/2017, 

ostenta verdadeira compulsoriedade para fins do regular exercício das atividades a 

que se dedicam. Confira-se: 

Lei n. 13.465/2017, "Art. 76. ( ... ) § 5º As unidades do serviço de 

registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o 

SREI e ficam vinculadas ao ONR." 

A instituição e o funcionamento do ONR, marcados por intermediação 

legislativa e judicial (pelo CNJ, na forma do § 4° do 76 da Lei n. 13.465/2017), 

conflitaria frontalmente com os incisos XVIII e XX do art. 5° da Constituição 

Federal de 1988, abaixo transcritos: 

CF/88, "Art. 5� Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

22 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Mutações do Direito Administrativo. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2007, p. 129. 

23 Carecia o Código Civil de 1916 do conceito de associações civis. 

24 CC/2002, "Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se 
organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e 
obrigações recíprocos." 
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residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

( ... ) XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 

interferência estatal em seu funcionamento; 

( ... ) .XX- - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado;" 

O ONR, ao ser criado em lei, ao ter os termos de seu estatuto definidos pela 
Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, e não por 
instrumentos privados25

, assim como destituídos de fins lucrativos, como deixa 
claro o § 2° do 76 da Lei n. 13.465/201726, não se amolda à figura das sociedades 
(CC/2002, art. 44, 11)27

, de organizações religiosas, (CC/2002, art. 44, IV) de 
partidos políticos (CC/2002, art. 44, V) ou de empresas individuais de 
responsabilidade limitada (CC/2002, art. 44, VI). 

Por fim, consoante antecipado, soa juridicamente difícil a constituição do 
ONR como uma fundação, um "patrimônio personificado", por mais que os 
escopos institucionais deste ente pareçam se amoldar aos incisos VII e VIII do 
parágrafo único do art. 53 do Código Civil de 2002. É que este tipo dependeria de 
uma "dotação especial de bens livres", especificando-se os fins a que se destinam 

25 Na lição de Fábio Ulhoa Coelho: "A sociedade empresária é contratual se constituída
por um contrato entre os sócios; e é institucional se constituída por um ato de vontade não 
contratual. A diferença diz respeito à aplicação, ou não, do regime do direito contratual às 
relações entre sócios." (Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa. Vol. 2. 18ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 44). 

26 Na forma do arts. 981 do Código Civil de 2002: "Celebram contrato de sociedade as
pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de 
atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados." 

27 Nas palavras de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, comentando o art. 53 do Código 
Civil de 2002: "A diferença entre associações e sociedades ficou muito remarcada no novo 
Código, principalmente quando se coteja o presente artigo com o 981, que conceitua a sociedade. 
Vê-se claramente que, diferentemente desta, a associação não se forma por contrato, mas pela 
união de pessoas, sem direitos e obrigações recíprocos. A sociedade se forma por contrato 
plurilateral. A associação não é sociedade, nunca visa a lucro, nelas não se prevê partilha de 
resultados. Isso, porém, não impede as associações de atribuir a seus integrantes obrigações, 
mesmo de ordem pecuniária, para possibilitar a manutenção e desenvolvimento da entidade, bem 
assim a perquirição e conseguimento de seus fins." (DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. 
Comentário ao artigo 53. ln: ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza (coordenadores). Comentários 
ao Código Civil Brasileiro. Parte Geral. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 473 e 474) 
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e, eventualmente, a maneira de administrá-los, ou sejam de uma reunião de 

patrimônios dos registradores imobiliários aderentes ao referido, situados nos mais 

diversos municípios do País, como exige o caput do mencionado dispositivo; o que 

redundaria em grande complexidade gerencial, para além de representar a 

determinação, em lei, de captura de patrimônio privado, sem prévia indenização, 

ante a compulsoriedade da adesão a ONR (Lei n. 13.465/2017, art. 76, § 5°), com 

violação ao art. 5°, XXII, da CF. E não se olvide, ademais, nesta seara, da 

existência de inúmeras unidades de registro imobiliário deficitárias pelo País. 

A opção de afastar o ONR dos controles, exigências, hierarquia e 

interferências (politizadas) do Poder Executivo, que costumam acometer os entes 

integrantes da Administração Pública, em sentido formal, bem se amolda à forma 

de pessoa jurídica de direito privado atípica e sem fins lucrativos, situada fora do 

rol do aludido art. 44 do Código Civil de 2002, bem como das estruturas 

contempladas do art. 4° do Decreto-Lei n. 200/1967. 

Com natureza jurídica de direito privado, o ONR, insista-se, não se 

confundirá com uma autarquia, entidade formalmente integrante, como visto 

acima, da Administração Pública indireta brasileira. 

O caso é de uma entidade privada atípica, orientada a aperfeiçoar a atuação 

dos registradores imobiliários no País, com os quais irá prestar colaboração por 

meio de soluções tecnológicas, dotadas de cunho uniformizador; de entidade 

privada formalmente reconhecida por mecanismos do Estado, qual seja, a 

competente via legislativa, na forma dos arts. 22, XXV, e 236, § 1 º, da CF. 28

Assumindo a forma de uma pessoa jurídica de direito privado, o ONR 

figurará como um ente paraestatal, de colaboração com o Poder Público, o qual 

atuará paralelamente ao Estado na consecução de atividades de interesse público, 

e, nesta condição, poderá ser remunerado mediante receitas de origem tributária, 

consoante restará demonstrado. Tudo a fornecer, de modo otimizado, mais 

uniformidade e segurança aos atos e fatos privados, procedimentalmente 

reconhecidos pelos registradores imobiliários, de modo a conferir-lhes 

28 Em observação de Direito Comparado, meramente ilustrativa, vê-se que a espécie de 
entes privados, institucionalmente habilitados a desempenhar funções públicas, foi expressamente 
contemplada pela Constituição portuguesa em vigor que, em seu art. 267, visando "a evitar a 
burocratização, a aproximar os serviços das populações e a assegurar a participação dos 
interessados na sua gestão efectiva", reconhece a existência de "outras formas de representação 
democrática" e de "entidades privadas que exerçam poderes públicos", podendo a lei criar 
"entidades administrativas independentes". 
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autenticidade e força probatória plena; o que tanto contribui para fortalecer o 

cenário nacional de investimentos, beneficiado, sobremaneira, com a redução de 

custos de transação que poderá ser promovida pelo ONR, a partir de soluções 

tecnológicas ao SREI. 

Com efeito, entidades paraestatais, a exemplo do ONR, na condição de 

órgãos de colaboração com o Estado, podem ter a forma de autarquias, de agências 

ou mesmo de entes privados dotados de poderes regulatórios. Essa organização 

fica a depender de escolhas legislativas, salvo quando a Constituição antecipa sua 

natureza e regime jurídico. E, no caso brasileiro, a última forma de organização 

em tela restou consagrada no art. 7 6 da Lei n. 13.465/2017. 

1.2. Composição e funcionamento do ONR 

Com efeito, ao modelo de ordenação dos serviços de registro imobiliário no 

País, preconizado pelo art. 236 da CF, no curso da privatização do exercício das 

funções registrais, de natureza pública, afigura-se conveniente institucionalizá-las 

sob uma perspectiva de uniformidade técnica, mediante a criação, por lei federal, 

de um órgão técnico central, de representação nacional e com atuação territorial, 

em cada Estado-membro da Federação e no Distrito Federal, respeitando-se a 

territorialidade historicamente cara às funções públicas em apreço (Lei n. 

8.935/1994, art. 43), o qual se revele representativo das demandas da classe por 

soluções e procedimentos tecnológicos compatíveis com o SREI, em verdadeiro 

escopo de colaboração entre o setor privado e o Poder Público. 

Referido órgão técnico, como visto, poderia assumir a condição de entidade 

privada atípica, porquanto sem correspondente no art. 44 do CC/2002, orientada a 

aperfeiçoar a atuação dos registradores imobiliários no País, aos quais poderia 

prestar colaboração por meio de soluções tecnológicas, dotadas de cunho 

uniformizador. 

Está-se, pois, diante da criação legislativa de uma entidade privada, 

formalmente reconhecida por mecanismos do Estado, por força dos arts. 22, XXV, 

e 236, § 1 º, da CF, a qual deve ser regulada pela Corregedoria Nacional de Justiça 

do Conselho Nacional de Justiça, que não deve descurar de sua gestão por um 

órgão diretivo colegiado, com representatividade nacional da classe dos 

registradores imobiliários, composto por membros eleitos periodicamente para 

cargos em estrutura de poder escalonada, e nunca indicados pelo poder Público, 

aos quais sejam ofertadas garantias, de modo que possam atuar com autonomia 
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funcional, livres das pressões da presidência da instituição, e com votações 
democratizadas, e não centralizadas. 

Composição diversa, ao nosso ver, representaria indevida violação, por via 
regulamentar, à ratio do art. 37 da Lei 11.977 /2009. Por meio deste dispositivo, 
precisamente, o legislador atribuiu, diretamente "aos serviços de registos 
públicos", o dever de instituir o SREI. No mesmo sentido, a ratio do § 5° do art. 
7 6 da Lei 13.465/2017, segundo o qual dito SREI será integrado pelas "unidades 
do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal". 

Referida representatividade, em verdade, permite que o mencionado órgão 
colegiado promova a autorregulação da própria categoria, a partir de deliberações 
institucionais de representantes da classe dos registradores imobiliários, 
devidamente eleitos na forma do estatuto aprovado pelo CNJ. 

É o caso, como visto, de uma "autoridade independente", um ente 
especializado, apto a dispor sobre assuntos de ordem técnico-administrativa, 
assumindo, no entanto, forma de Direito Privado, a fim de que seja neutralizada a 
interferência (politizada) do Estado sobre a sua atuação institucional. 

E, para tanto, convém que as deliberações de classe, livres das pressões da 
presidência do ONR, provenham de votações democratizadas. Isto há de conferir 
legitimidade à subordinação dos registradores imobiliários brasileiros às 
determinações deste ente paraestatal. 

Conforme reconhece Pedro Gonçalves, a "existência de um 'momento 
voluntário' de submissão ao titular do poder normativo apresenta-se como uma 
implicação do fato de a origem da heteronomia da norma dever ainda ser 
autonomia e liberdade." Nisto reside a "exigência de democraticidade", fator 
constitutivo de sua legitimidade, do poder normativo - de ordem técnica, no caso 
do ONT - confiado a um ente privado, cujos comandos serão dotados de 
generalidade e abstração.29

Ademais, ter-se-ia autorregulação privada, de cunho tecnológico, pela 
própria classe, com inegáveis ganhos de eficiência, lastreada em uniformização, 
considerando-se que seria impossível pulverizar cada uma das deliberações 
técnicas do ONR à consulta prévia, por cada uma das unidades de registro de 
imóveis existentes no País. 

29 GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: 

Almedina, 2005, p. 697 e 698. 
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2. O RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL ENTRE O ONR E O
PODER JUDICIÁRIO: REQUISITOS DE COMPATIBILIZAÇÃO

As construções doutrinárias, nacionais30 e estrangeiras31
, ao seguirem

debatendo-se quanto à definição dos serviços públicos, não ofertaram ao conceito 

um porto seguro. 

Assim, entre subjetivistas, para quem serviço público é tudo o que vier 

efetuado diretamente pelo Estado, objetivistas, que buscam uma definição 

essencialista da noção de serviço público, pelo conteúdo, e aqueles de orientação 

formalista, segundo a qual o serviço público será sempre aquele prestado sob 

regime de direito público, em detrimento dos regimes de direito privado, ao fim e 

ao cabo, somam-se as maiores dúvidas e incertezas, mesmo que saibamos dos 

motivos que justificam suas diferenças e seus melhores propósitos, na maior 

seriedade de convicções. 

No caso brasileiro, ocupou-se o constituinte das modalidades de prestação 

dos serviços públicos e da seleção daqueles sujeitos habilitados a prestá-los. Há 

30 Para uma análise do conceito atual de serviço público, veja-se, por exemplo, no direito 
brasileiro: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, 8. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 327; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed., São 
Paulo: Atlas, 2004, p. 95-107; MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 7. ed., São 
Paulo: RT, 2003, p. 337-66; MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução, 2. ed., 
São Paulo: RT, 2003, p. 298; MEDAUAR, Odete. Nova crise do serviço público. ln: GRAU, Eros 
Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo da (Org.). Estudos de direito constitucional em homenagem a 
José Afonso da Silva. SP: Malheiros, 2003, p. 527-38; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
Curso de direito administrativo. 13. ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 597-683; TÁCITO, Caio. 
Temas de Direito Público. RJ: Renovar, 1997, V. II, p. 2036; AGUILLAR, Fernando Herren. 
Controle social de serviços públicos. São Paulo: Max Limonad, 1999, p.302. 

31 Sobre o conceito de serviços públicos em outras nações, veja-se, por exemplo:
CHAPUS, René. Droit administratifgénéral. 15. ed., Paris : Montchrestien, 2001; GAUDEMET, 
Yves. Traité de droit administratif. 16. ed., Paris : LGDJ, 2001; CHEVALLIER, Jacques. Le 
service public. Paris: PUF, 1987, p. 126; GUGLIELMI, Gilles J.; KOUBI, Genevieve. Droit du 
service public. Paris: Montchrestien, 2000, p. 581; BRACONNIER, Stéphane. Droit des services 
publics. Paris: PUF, 2003, p. 531; CHÉROT, Jean-Yves. Droit Public Économique. Paris: 
Economica, 2002, 712 p.; JEZE, Gaston. Les príncipes généraux du droit administratif. Paris : 
Dalloz, 2004, T. 2; LAUBADERE, André de. Direito público económico. Coimbra: Almedina, 
1985, p. 531.; GIANNINI, Massimo Severo. Diritto amministrativo. 3. ed., Milano: Giuffre, 
1993; CARTEI, Gian Franco. fl servizio universale. Milano: Giuffre, 2002, p. 389; 
BERLINGERIO, Gianna Elisa. Studi sul pubblico servizio. Milano: Giuffre, 2003, p. 447; 
SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. La teoria general dei derecho administrativo como sistema. 
Madrid: Marcial Pons, 2003, p. 475; GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. 
7. ed., Belo Horizonte: Dei Rey, 2003, V. IV.
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que se falar, então, em escolhas constitucionais, quanto à existência (i) de serviços 

que não podem ser prestados pelo poder público, (ii) de serviços que somente 

podem ser prestados pelo Poder Público e (iii) de serviços que facultativamente 

podem ser prestados pelo Poder Público, em prestação integrada entre Estado e 

particulares. Eis o que se infere, ilustrativamente, a partir dos incisos do art. 21 da 

Constituição federal de 1988: os seus incisos X, XXII e XXIII dispõem sobre 

serviços que somente podem ser prestados pelo Poder Público; os incisos XI e XII 

sobre serviços facultativamente prestados pelo Poder Público. Noutro giro, o art. 

236, ao tratar dos serviços notariais e de registro, apregoa regra segundo a qual 

estes não poderão ser exercidos pelo Poder Público, mas por pessoas físicas, em 

regime de direito privado, segundo os critérios ali estabelecidos. 

Nos casos de serviços públicos prestados por particulares, a exemplo da 

atuação colaborativa do ONR, faz-se presente o fenômeno da descentralização.32

Constitui este ente, portanto, verdadeira "pessoa descentralizadora", na feliz 

expressão cunhada por Celso Antônio Bandeira de Mello, a qual pode assumir a 

prestação do serviço em nome próprio - como ocorre com os cartórios de registros 

de imóveis - ou prestá-lo em nome do Estado. Esta definição encontra-se a cargo 

da regulação a ser promovida pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 

Nacional de Justiça, como deixou claro o legislador, ao editar o § 4º do art. 76 da 

Lei n. 13.465/2017. 

Nos termos acima, ao ONR, enquanto "pessoa descentralizadora", restaram 

transferidas, pelo próprio legislador, as atividades (públicas) de implementar e 

gerir o SREI, com consequente vinculação técnica das unidades de registro 

imobiliário brasileiras. Eis porque, como dito, referido ente possui personalidade 

de Direito e, assim, pode figurar como centro de imputação de obrigações.33

32 A Constituição é pródiga em técnicas jurídicas de descentralização administrativa. Ao 
lado daquelas consignadas no caput de seu art. 175 (concessão ou pennissão de serviços 

públicos), há que se destacar hipóteses específicas, a exemplo do que ocorre com os serviços 
notariais e registrais, de natureza não comercial, os quais têm apenas o seu exercício delegado a 
um particular, na condição de pessoa física (não de pessoa jurídica), por meio de concurso público 
(não de licitação ou contrato), a fim de que este possa atuar em regime de Direito Privado e com 
liberdade de exercício profissional nos tennos da lei (art. 5°, XIII, da CF), mas sob a fiscalização 
do Poder Judiciário (não do Poder Executivo). 

33 Por meio da descentralização da atuação do Estado, opera-se o "transpasse dos direitos, 
poderes, obrigações e deveres relativos a uma dada atividade ou, apenas, do exercício deles para 
uma outra pessoa." Por certo, esta atividade, ou seja, o objeto da descentralização, deverá ser algo 
inerente ao Poder Público, tomado como centro do processo de reestruturação estatal. Cf. 
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De se ver que, ao exercer as competências técnicas que lhe foram confiadas 

pelo legislador, o ONR, na condição de ente particular, prestará serviço público 

impróprio, para atender necessidades coletivas por soluções tecnológicas 

adequadas à eficiência nas atividades de registro imobiliário no País, a partir de 

provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, 

como fixado no aludido§ 4° do art. 76 da Lei n. 13.465/2017.34 

Tudo a confirmar que, na contemporaneidade, importa menos a forma, o 

modo pelo qual se dá o exercício de um dado serviço público, não mais 

necessariamente prestado, com exclusividade, pelo Estado, abrindo-se espaço para 

a implementação, por via jurídica, dos mais diversos arranjos institucionais de 

conjugação de esforços entre particulares e o Poder Público, com o fito de 

desempenhar atividades no interesse de toda a coletividade, ainda que em regime 

de direito privado, com maior liberdade de administração, auto-organização e 

autorregulação.35 Nas palavras de Pedro Gonçalves, o Estado parece perder o 

"monopólio do 'público"'.36

No âmbito das transferências de "atividades estatais de administração de 

interesses públicos" a entes privados, a contemporaneidade reservou à 

Administração Pública apenas, aquilo que exclusivamente lhe compete, a exemplo 

do uso da força.37

Como bem aduz Pedro Gonçalves: 

"Num de seus tópicos mais correntes e divulgados, a actual 

literatura do direito público apresenta-nos a satisfação dos 

interesses colectivos como uma empresa mista e partilhada, que 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Prestação de serviços públicos e administração indireta. 
2. ed. São Paulo: RT, 1983, p. 2 e 3.

34 Sobre os serviços públicos impróprios: BIELSA, Rafael. Compendio de Derecho 
Administrativo. 2. ed. Buenos Aires: Depalma, 1957, p. 116 e ss .. 

35 Na proposta de Gianna Elisa Berlingerio, o elemento unificador dos vários aspectos do 
conceito jurídico contemporâneo de serviço público é identificável no fim de satisfação das 
exigências da coletividade, ainda que a atuação do serviço seja "affidata ai privati". Cf. 
BERLINGERIO, Gianna Elisa. Studi sul pubblico servizio. Milão: Giuffre, 2003, p. 417. 

36 GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 142. 

37 Em semelhante sentido: NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Mutações do Direito
Administrativo. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 129 e 130. 
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envolve a interacção e a interdependência entre actores públicos e 

actores privados. Tal tópico faz-se acompanhar de uma semântica 

renovada que inclui fórmulas e conceitos-chave como os de 'partilha 

de responsabilidades', de 'parceria público-privada' ou de 

'administração mista '."38

A opção por um regime jurídico de direito público ( o regime 

administrativo39), de direito privado ou mesmo por um regime jurídico intercalar, 

híbrido, ao qual serão submetidos a Administração Pública e os particulares que 

em nome dela ou com ela conjugam esforços, fica a depender das escolhas feitas 

pelo constituinte e, na sequência, pelo legislador. Na lição de Maria Sylvia Zanella 

di Pietro, não pode a Administração Pública, ''por ato próprio, de natureza 

administrativa, optar por um regime jurídico não autorizado em lei; isto em 

decorrência da sua vinculação ao princípio da legalidade".4º 

Ao lado de atuações privadas puras, constata-se a existência de atuações 

privadas de interesse e utilidade públicos (partidos políticos, sindicatos, 
associações civis, entidades do terceiro setor e.g. ), as quais findam por receber, no 

mais das vezes, a atenção de regramentos estatais, em razão das utilidades coletivas 
a que se voltam com vistas à realização do "intérêt général". O cenário atual é de 

cooperação, mediante complexos e diversificados ajustes jurídicos orientados ao 

compartilhamento institucionalizado de tarefas. 

Dada a "capacidade privada para servir a objectivos públicos", destaca 

Pedro Gonçalves que o Estado se valeria, para tanto, de duas "estratégias 

fundamentais": a ''privatização de responsabilidades públicas" e a "activação de 

responsabilidades privadas. "41 As duas situações envolvem verdadeira 

redistribuição de funções entre Estado e Sociedade, inclusive, em âmbito de 

38 GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 139. 

39 Ao conjunto de prerrogativas e restrições a que está sujeita a Administração Pública e 
que não se encontram nas relações entre particulares, Maria Sylvia Zanella di Pietro dá o nome 
de "regime jurídico administrativo", o qual é verificado, apenas parcialmente, no caso dos 
serviços notariais e de registro. Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.

27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 63.

40 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas,
2014, p. 61. 

41 GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 14. 

32 - 43 

Avenida Angélica, 2.346, 11 ° andar, Cj. 111, Higienópolis, São Paulo, SP, CEP 01228-001 

Tel./Fax +55 11 3122-2100 - E-mail: htt@helenotorres.com.br 



HELENO TAVEIRA TORRES 

Professor Titular de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econ6mico, Financeiro e Tributdrio da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP 

ADVOGADO 

autorregulação privada, publicamente reconhecida e regulada (por lois-cadres 

estatais), como parece ser um dos objetivos almejados para o ONR, sob uma 

perspectiva puramente técnica, de implementação de soluções de procedimentos 

tecnológicos, associada à implementação e gestão do SREI, o que se entente por 

atividade de normalização. 

Alexandre Santos de Aragão bem chama atenção para a existência de 

regulação pública não-estatal. Por meio desta, entes privados, revestidos de 

estatalidade, a exemplo do ONR, assumem, nos respectivos âmbitos de 

competência legislativamente definidos, poderes de regulação, por delegação do 

Poder Público, que lhes empresta autoridade por reconhecimento na via legislativa, 

sem que se convertam em órgãos do Estado propriamente ditos.42

No caso do ONR, identifica-se opção legislativa por arranjo institucional 

que finda por materializar visivelmente movimento de government downsizing, em 

verdadeiro Public-Private-Mix43
, à medida que retira, do Estado, tarefas que, até 

muito recentemente, ficavam a depender de estruturas integrantes do Poder 

Judiciário. 

O caso é de processo de reestruturação estatal que culmina com 

despublicatio, por meio da qual, nas palavras de Pedro Gonçalves, o Estado "move 

public functions into private hands", em verdadeira privatização orgânica, 

marcada pela criação, pelo Estado, de entidade formalmente privada - o ONR -

orientada ao alcance de fins públicos, cabendo-lhe assumir, com autonomia, a 

direção ou a gestão das tarefas de que foi incumbida (implementar e gerir o SREL 

com vinculação das unidades de registro de imóveis). 

42 Enumera o autor quatro possibilidades de regulação lato sensu da economia: "(a) a
regulação estatal, feita pelas regras emitidas por órgãos próprios do Estado, mesmo que deles 
participem representantes de organismos intermediários da sociedade; (b) a regulação pública 
não-estatal, feita por entidades da própria sociedade, mas por delegação ou por incorporação de 
suas normas ao ordenamento jurídico estatal; (c) auto-regulação, levada a cabo autonomamente 
por instituições privadas, geralmente associativas (auto-regulação associativa), sem qualquer 
delegação ou chancela estatal; e (d) a desregulação, consistente na ausência de regulação 
institucionalizada, pública ou privada, ficando os agentes sujeitos apenas ao livre 
desenvolvimento do mercado." Cf. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a 

Evolução do Direito Administrativo Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 30 - 33. 
43 A expressão foi tomada, por empréstimo, da obra de Pedro Gonçalves que a utiliza para 

designar a execução cooperada de tarefas e responsabilidades públicas com tarefas e 
responsabilidades privadas. Cf. GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com Poderes 
Públicos. Coimbra: Almedina, 2005, p. 161. 
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No que concerne à atividade regulamentar, de ordem técnica, conferida por 
via legislativa ao ONR, reconhece-se que, se bem exercida, conferirá uniformidade 
e controle de qualidade à atuação dos registradores imobiliários por todo o País, 
com nítida redução de custos de transação e consequente realização do princípio 
da eficiência, como boa-administração, além de incrementar a segurança jurídica 
no trato cartorial. Deveras, a instituição de normas técnicas, com caráter vinculante 
para todos os registradores imobiliários, cuja atuação deve ser uniformizada e 
melhor regulada, assegura eficiência de procedimentos, agilidade, maior segurança 
jurídica dos atos, satisfação com o serviço pelos usuários e redução de custos. 

E a adesão, pelos registradores imobiliários, às normas técnicas expedidas 
pelo ONR, constitui o pressuposto de legitimidade para a eficácia da heteronomia 

destas normas, na condição de autorregulação privada pela própria classe. 

Não se trata, porém, de autorregulação pura, mas de uma forma de 
autorregulação controlada pelo Poder Legislativo e mesmo pelo Poder Judiciário, 
no que lhes compete. 

Ademais, das normas técnicas em foco, a implementação e gestão, pelo 
ONR, do SREI, associado às transações imobiliárias ocorridas no País, constitui 
demanda antiga por eficiência no setor, consoante determinado, de há muito, pelos 
arts. 41 e 42 da Lei n. 8.935/1994, pelo parágrafo único do art. 17 da Lei n. 
6.015/1973, com redação dada pela Lei n. 11.977/2009 e pelos arts. 37 a 29 deste 
último texto legal, anteriormente já transcritos. 

O ONR possui regime jurídico híbrido, a ser balizado com cuidado pelo 
Poder Judiciário, de modo que não reste invadido pela Corregedoria Nacional de 
Justiça do Conselho Nacional de Justiça o espaço de liberdade privada que lhe foi 
conferido, por opção legislativa expressa. 

É bem verdade que a interferência do Poder Judiciário sobre os atos 
notariais e de registro, constitui matéria reservada sujeita à intermediação 
promovida pelo Poder Legislativo federal, mediante opção do art. 236, § 1 ° da CF. 

Neste sentido, ausentes obstáculos de índole constitucional à criação de um 
modelo de controle do ONR pela própria Corregedoria Nacional de Justiça do 
Conselho Nacional de Justiça, ao lado daquele adotado pelo Poder Judiciário (art. 
236, § 1 º, da CF) ou pelo CNJ em sentido amplo (art. 103-B, § 4°, III, da CF). O 
caso, porém, enseja respeito às balizas normativas previstas no art. 76 da Lei n. 
13.465/2017. 
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Com efeito, ocupou-se o legislador em resguardar o ONR contra a 

ingerência estatal excessiva e, ao fazê-lo, limitou a fiscalização a ser 

desempenhada pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça ao cumprimento do estatuto deste ente de colaboração (Lei n. 13.465/2017, 

art. 76, § 4°); estatuto que, ao traçar-lhe a pauta de atuação institucional válida, não 

pode fugir às únicas materialidades pressupostas sobre as quais recai dito controle. 

São elas: (i) a implementação do SREI, (ii) a operação do SREI e (iii) a vinculação 

das unidades de registro imobiliário ao ONR. 

Desde a Emenda Constitucional n. 45/2004, é certo, foram acrescidas 

atribuições ao CNJ, para "zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 

cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, 

no âmbito de sua competência, ou recomendar providências" (art. 103-B, § 4°, I, 

CF); e para "receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 

Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder 

público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional 

dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a 

remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 

proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, 

assegurada ampla defesa." (art. 103-B, § 4°, III, CF). 

Esta atribuição de competência ao CNJ para receber reclamações sobre 

serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro é nítida atividade 

de fiscalização, a qual pode ser objeto de "atos regulamentares", na forma do art. 

103-B, § 4°, I, da CF.

Neste particular, importa assentar ademais, que a norma da alínea "b" do 

inciso I do art. 96 da CF não pode ser invocada para legitimar a existência de poder 

normativo automático e geral do Poder Judiciário sobre as atividades dos 

registradores imobiliários brasileiros ou os entes privados que com eles colaboram, 

a exemplo do ONR. Por este dispositivo, aos Tribunais cabe "organizar suas 

secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando 

pelo exercício da atividade correicional respectiva". 

Nada disse, o constituinte, todavia, sobre os serviços registrais; apenas 

sobre a autonomia administrativa do Poder Judiciário que poderá exercer o seu 

poder regulamentar (atípico) para tratar de sua estrutura interna, na qual não estão 

inseridos, relembre-se, os registradores imobiliários brasileiros. Idêntica é a 
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orientação do Supremo Tribunal Federal, a confirmar a necessidade de 

intermediação legislativa aqui destacada.44

Não deve haver, portanto, "conflito" de normas entre o ONR, o CNJ e o 

Poder Judiciário. Se houver, em realidade, esta será sempre aparente45
, na medida 

que cada um deles cumpre atuar em domínios de especialidade distintos e 

previamente demarcados, desde a repartição constitucional de competências. 

Referido critério de preponderância na especialidade é que permitirá a 

solução de eventuais antinomias normativas. Finalidades e consequências 

assumidas pelas normas hão de permitir, logo, a solução em cada caso no qual se 

situe algum fato jurídico que justifique falar-se em "conflito" ou "concurso" de 

competências regulatórias. 

A especialidade da regulação é o critério para solução de antinomias 

aparentes entre entes regulatórios, mediante adequada comparação entre as 

matérias assinaladas na Constituição e nas leis que estabeleçam as funções e o 

campo de atuação de cada um deles, para o cumprimento dos seus atos típicos, 

segundo a competência. 

No caso do ONR, foi claro o legislador ao conferir-lhe poder para 

implementar e gerir o SREI, com vinculação para as unidades de registro 

imobiliário; para o que se fará necessária a edição de normas eminentemente 

técnicas, acerca das soluções tecnológicas e procedimentos a serem adotados para 

este fim. Trata-se de seara não jurídica bastante específica, a qual deverá restar 

preservada de interferências indevidas pelo Poder Executivo, pelo Poder 

Judiciário, inclusive o CNJ. Tudo a assegurar a liberdade de deliberação colegiada 

entre os membros da classe dos registradores, consoante apregoado pelo art. 3 7 da 

Lei n. 11.977/2009, conjugado ao art. 76, § 5°, da Lei n. 13.364/2017, 

anteriormente referenciados. 

44 ADI 4140, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,julgado em 29/06/2011, 
DJe-180 DIVULG 19-09-2011 PUBLIC 20-09-2011 EMENT VOL-02590-01 PP-00105 RTJ 
VOL-00222-01 PP-00116. 

45 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
p. 426.
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2.1. Limitações ao poder regulamentar do CNJ sobre o ONR: a reserva 

de densificação normativa mínima como garantia dos princípios da 

legalidade e da segurança jurídica 

Nos termos do inciso I-A do art. 92 da CF, com redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 45/2004, o Conselho Nacional de Justiça é órgão integrante do 

Poder Judiciário. 

Quando o legislador atribui competência regulamentar - a exemplo do que 

ocorre na situação do ONR (Lei n. 13.465/2017, art. 76, § 4°)- outorga à referida 

entidade poderes para que esta desempenhe função que deve observar contornos 

constitucionais, como o princípio da legalidade. 

Não se discute, aqui, logo, que a delegação de competência regulamentar a 

entes da Administração Pública, a exemplo da Corregedoria Nacional de Justiça 

do Conselho Nacional de Justiça, expressamente indicada pelo legislador no 

aludido art. 76, § 4°, da Lei n. 13.465/2017, aparentemente infensa à morosidade 

do Parlamento, permitiria conformar o Direito Registrai Imobiliário, na dimensão 

tecnológica que foi confiada ao ONR, à dinâmica da realidade, reduzindo, 

inclusive, assimetrias de informação, lesivas à satisfação do interesse público. 

Importa ressaltar, entretanto, que o mencionado poder regulamentar, 

atribuído a entes alheios ao Poder Legislativo, não se revela irrestrito; deve, 

inversamente, conformar-se à lei, entendida enquanto norma primária, em sentido 

formal e material. 

A assertiva se confirma não só em uma perspectiva formal, associada à 

hierarquização das fontes normativas no interior do ordenamento jurídico, mas 

também em uma perspectiva material, voltada à estabilidade dos conteúdos que 

compõem o Direito. No caso do ONR, o Direito Registrai Imobiliário nacional. 

Deveras, a delegação de competência regulamentar a entes que não 

integrem o Poder Legislativo deve limitar-se a explicitar, complementar ou 

especificar, mediante atos com efeitos gerais e abstratos (normas secundárias), um 

conteúdo normativo preexistente, fixado em lei (norma primária), para a fiel 

execução desta última, sem inovar a ordem jurídica. 
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Isto porque o espaço reservado à competência regulamentar em apreço 

revela-se menos sujeito a processos de legitimação democrática, quando 

comparados às leis propriamente ditas.46

As normais legais de delegação, a exemplo do § 4° do art. 76 da Lei n. 

13.465/2017, devem traçar, destarte, os contornos limitativos à ação normativa dos 

demais entes da Administração Pública brasileira, a exemplo da Corregedoria 

Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. 

Em suma, o princípio da legalidade, no particular, perfaz-se mediante 

respeito à reserva de densificação normativa mínima, segundo a qual o 

fundamento jurídico, previsto em lei formal e material, deve possuir grau de 

pormenorização suficiente para permitir antecipar a atuação administrativa 

regulamentar em causa, da qual não devem exsurgir normas primárias, 

consignando deveres abstratos e genéricos que inovem na ordem jurídica, sob pena 

de flagrante insegurança jurídica e, inclusive, com subversão à posição cimeira da 

Constituição Federal, na estrutura do ordenamento jurídico.47

Sobre o tema, esclarece Gilmar Ferreira Mendes que o princípio do Estado 

de Direito exige que as normas jurídicas sejam dotadas dos atributos da precisão 

ou determinabilidade, da clareza, assim como de densidade suficiente para 

permitir a definição das posições juridicamente protegidas e o controle de 

legalidade da ação administrativa. Garante-se, deste modo, que o destinatário 

dessas normas identifique as situações jurídicas que delas decorrem, o que se 

traduz por inteligibilidade.48 

Afirma-se, portanto, que o exercício da competência regulamentar que o 

legislador da União, nos termos do art. 22, XXV, da CF, atribuiu à Corregedoria 

46 Francisco Queiroz de Bezerra Cavalcanti, a esse respeito, tratando da competência 
regulamentar das Agências Reguladoras, bem alerta que as normatizações ocorridas no seio do 
Poder Executivo são menos expostas à opinião pública. Cf. CAVALCANTI, Francisco de 
Queiroz Bezerra. A reserva da densificação normativa da lei para preservação do princípio da 
legalidade. ln: BRANDÃO, Cláudio; CA V ALCANTI, Francisco; ADEODA TO, João Maurício 
(coords.). Princípio da legalidade: da dogmática jurídica à teoria do Direito. Rio de Janeiro: 
Forense,2009, p.233. 

47 Cf. SOUZA, Marcelo Rebello de; MA TOS, André Salgado. Direito Administrativo 
Geral. 2. ed. Lisboa: Dom Quixote, 2004, t. I, p. 168. 

48 MENDES, Gilmar Ferreira. Questões fundamentais de técnica legislativa. Revista 
Trimestral de Direito Público - RTDP, Belo Horizonte, n. 60, 2015. Disponível em: 
<http://www.bidforurn.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=239I24>. Acesso em 23 de outubro de 
2017. 
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Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, para regulamentar o ONR, 

deverá circunscrever-se a desenvolver, desdobrar ou deduzir comandos legais 

secundum e intra legem. Preserva-se, assim, o princípio da legalidade, em proteção 

à unidade, coerência e estabilidade dos conteúdos do subsistema jurídico do 

Direito Registrai Imobiliário brasileiro, além da confiança daqueles que nele 

atuam, relativamente às condutas do Poder Judiciário. 

Neste sentir, o exame atento das normas do art. 76 da Lei n. 13.465/2017 

bem esclarece que o exercício do poder regulamentar confiado pelo legislador ao 

CNJ não pode evadir-se a três exigências: (i) a implementação do SREI; (ii) a 

verificação da gestão do SREI; e (iii) a vinculação das unidades de registro 

imobiliário ao ONR. Nada mais. 

Eis as missões institucionais a cargo do ONR, os atos-fins praticados por 

este ente de colaboração, a serem publicamente regulados e fiscalizados. Para além 

delas, identifica-se verdadeiro espaço de liberdade, no qual o ONR exercerá sua 

discricionariedade técnica para dispor quanto às soluções e procedimentos 

tecnológicos a serem utilizados no âmbito do SREI, em beneficio da otimização 

do serviço registrai imobiliário no País. 

As três balizas em foco devem, pois, ser respeitadas quando da edição das 

Resoluções do Ministro Corregedor Nacional, em conformidade com o disposto 

no art. 8°, X, do Regimento Interno do CNJ (Resolução n. 67 /2009).49

Com efeito, a realização do princípio da segurança jurídica, em que se 

ampara o modelo de Estado Democrático de Direito vigente no País, reclama, ao 

máximo, a exclusão da discricionariedade dos agentes estatais, seja no que diz 

respeito produção normativa (por meio do exercício de competência regulamentar 

e.g. ), seja no que concerne ao respeito à aplicação normativa. Para tanto, concorre

o princípio da legalidade, como garantia de previsibilidade da atuação estatal

válida, relativamente ao ONR.

49 Resolução n. 67/2009, "Art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de 

outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: ( ... ) X - expedir

Recomendações, Provimentos, Instruções, Orientações e outros atos normativos destinados ao 

aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e 

dos serviços notariais e de registro, bem como dos demais órgãos correicionais, sobre matéria 

relacionada com a competência da Corregedoria Nacional de Justiça;" 
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IV. RESPOSTAS AOS QUESITOS

1) Tendo em conta o artigo 76 da Lei Federal 13.465/2017, que indica que o

SREI - Serviço de Registro de Imóveis Eletrônico será operado e implementado

pelo ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico,

uma pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, seus estatutos

deverão, necessariamente, observar uma das hipóteses previstas no artigo 44 do

Código Civil? O elenco do art. 44 do CC é um numerus clausus? Seria possível

cogitar de uma entidade sui generis, consideradas as necessidades e os seus

objetivos?

Resposta: Não é necessário que os estatutos do ONR adotem uma das 

alternativas consignadas no mencionado art. 44 do CC/2002. E não há nada de 

extravagante nisto. Basta-se pensar, neste sentir, nos serviços sociais autônomos 

de primeiro grau, igualmente criados pela via legislativa, adotando forma jurídica 

de direito privado específica e inconfundível com aqueles indicadas no dispositivo 

em comento. 

Consoante assentado no Enunciado n. 144, cunhado no âmbito da III 

Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça, ocorrida em 2005, o mencionado art. 44 contém um rol numerus apertus, 

relativamente às espécies de pessoas jurídicas de direito privado, admitidas pelo 

Direito brasileiro. 

Não bastasse a cristalização deste entendimento doutrinário, nenhum 

obstáculo se imporia à criação do ONR por lei federal, de igual hierarquia, quando 

comparadas as suas normas com as do Código Civil de 2002, que ostenta status de 

lei ordinária. Para fins de criação de novas espécies de pessoas jurídicas de direito 

privado, é plena, pois, a competência legislativa da União, privativa para o trato de 

questões de Direito Civil, por força do que dispõe o art. 22, I, da CF. 

Neste sentir, concluiu-se que a opção legislativa pela instituição do ONR, 

nos termos do art. 76 da Lei n. 13.465/2017, dadas as suas peculiaridades, não se 

amolda com precisão a nenhuma das hipóteses do art. 44 do CC/2002. 

Em razão do hibridismo público-privado que o marca, constata-se que o 

ONR também não corresponde às estruturas do art. 4° do Decreto-Lei n. 200/1967. 

Isto porque não se confunde com uma autarquia, formalmente integrante das 

estruturas da Administração Pública indireta brasileira. 
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O caso é de uma entidade privada atípica, dirigida ao aperfeiçoamento da 

atuação dos registradores imobiliários no País, de caráter puramente técnico, a qual 

atuará em colaboração com o poder público e com aquela categoria profissional. 

De organização sem fins lucrativos, deve ter como missão fornecer soluções 

e procedimentos tecnológicos, dotados de cunho uniformizador, em âmbito 

nacional, para o cumprimento das atividades relacionadas ao registro imobiliário. 

Ante os fins públicos que perseguem, a prover eficiência aos serviços de 

registro imobiliário brasileiros, ao tempo que assume a condição de pessoa jurídica 

de direito privado, o ONR constitui verdadeiro ente paraestatal, de colaboração 

com o Poder Público, o qual atuará mediante colaboração administrativa, na seara 

de aperfeiçoamento tecnológico a que foram direcionadas suas ações institucionais 

por determinação legislativa expressa. 

2) Quando a lei estabelece no parágrafo 4º do art. 76, que a Corregedoria

Nacional de Justiça exercerá a/unção de agente regulador do ONR e zelará pelo

cumprimento de seu estatuto, como isso pode ser sistematizado com a

competência fiscalizatória do Poder Judiciário sobre as unidades de registro de

imóveis, como decorre da Constituição Federal e da Lei Federal n. 8.935/1994?

Resposta: Por força constitucional, as competências normativas ou 

fiscalizatórias sobre a atividade de registros imobiliários no País, confiadas ao 

Poder Judiciário, ficam a depender de competente intermediação legislativa. 

Ressalvou-se que o regime jurídico híbrido a que se sujeita o ONR deve ser 

balizado com cautelas pelo Poder Judiciário, de modo que não reste invadido, pela 

Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, o espaço de 

liberdade privada que lhe foi conferido, por opção legislativa expressa, 

relativamente à edição de normas e procedimentos tecnológicos associados ao 

SREI (atividade-meio de normalização). O caso envolve matéria dependente de 

intermediação legislativa expressa, como fixado no art. 236, § 1 º da CF. 

Ausentes obstáculos de índole constitucional à criação de um modelo de 

regulação e controle do ONR pela própria Corregedoria Nacional de Justiça do 

Conselho Nacional de Justiça, ao lado daquele adotado pelo Poder Judiciário (art. 

236, § 1 º, da CF) ou pelo CNJ em sentido amplo (art. 103-B, § 4°, III, da CF), 

pontuou-se que não deve haver conflito entre as normas e procedimentos adotados 

e editados por este ente e aqueles outros provenientes do CNJ ou do Poder 

Judiciário lato sensu. Isto porque cada um deles cumpre atuar em domínios de 
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especialidade distintos e previamente demarcados, desde a repartição de suas 

respectivas competências. 

Referido critério, de preponderância na especialidade, é que permitirá a 

solução de eventuais antinomias normativas, inclusive no que diz respeito à 

fiscalização do ONR. Foi claro o legislador ao conferir, ao mencionado ente 

paraestatal, poder para implementar e gerir o SREI, para o que se fará necessária a 

edição de normas eminentemente técnicas, acerca das soluções tecnológicas e 

procedimentos a serem adotados para este fim. Trata-se de seara não jurídica 

bastante específica, a qual deverá quedar-se preservada de interferências indevidas 

pelo Poder Judiciário, inclusive do CNJ, por qualquer um de seus órgãos. 

Bem se viu que o legislador se ocupou em resguardar o ONR contra a 

ingerência estatal excessiva. E, ao fazê-lo, limitou a regulação e a fiscalização a 

ser desempenhada pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça ao cumprimento do estatuto deste ente de colaboração (Lei n. 13.465/2017, 

art. 76, § 4º); estatuto que, ao definir sua pauta de atuação não pode fugir às três 

únicas materialidades, legislativamente pressupostas, sobre as quais recai dito 

controle, quais sejam, (i) a implementação do SREI; (ii) a operação do SREI; e (iii) 

a vinculação das unidades de registro imobiliário ao ONR. 

Conclui-se que o exercício da competência regulamentar que o legislador 

da União, nos termos do art. 22, XXV, da CF, atribuiu à Corregedoria Nacional de 

Justiça do Conselho Nacional de Justiça, para regulamentar o ONR, deverá 

circunscrever-se a desenvolver, desdobrar ou deduzir comandos legais secundum 

e intra legem. Apenas deste modo resta preservado o princípio da legalidade, em 

proteção à unidade, coerência e estabilidade dos conteúdos do subsistema jurídico 

do Direito Registrai Imobiliário brasileiro, além da confiança daqueles que nele 

atuam, relativamente às condutas do Poder Judiciário. 

Neste sentir, do exame das normas do art. 76 da Lei n. 13.465/2017 

esclareceu-se que o exercício do poder regulamentar confiado pelo legislador ao 

CNJ não pode evadir-se às seguintes materialidades: (i) implementação do SREI; 

(ii) verificação da gestão do SREI e (iii) vinculação das unidades de registro

imobiliário ao ONR. Nada mais. Eis as missões institucionais a cargo do ONR, a

serem publicamente reguladas e fiscalizadas.

Desrespeitadas essas três balizas quando da edição de Resoluções do 

Ministro Corregedor Nacional, na forma do art. 8°, X, do Regimento Interno do 
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CNJ (Resolução n. 67 /2009), o produto da competência regulamentar deste restará 

inquinado de invalidade, por inconstitucional violação à legalidade. 

Os mesmos argumentos, no sentido da imposição de limites, pelo legislador, 

à fiscalização desempenhada pelo Poder Judiciário, aplicam-se à atividade registrai 

imobiliária de forma ampla. Neste segundo sentido, com vistas a evitar confusões 

que findem por alargar o espectro de interferência do Poder Público, na parcela da 

atividade em comento que deve se revelar ciosa das liberdades privadas, parece 

útil a distinção entre os atos-meio (atividade privada de interesse privado) e os 

atos-fins ou atos-próprios (atividade privada de interesse público), praticados 

pelos registradores imobiliários (Lei n. 8.935/1994, art. 12). 

Deveras, não se pode perder de vista que os órgãos prestadores de serviços 

notariais e de registro não mais integram as estruturas do Poder Judiciário; não 

mais constituem-se formalmente como órgãos deste Poder. E o fato de se 

submeterem ao CNJ em nada altera este cenário. Este é um órgão com poder 

administrativo, na forma do art. 103-B, § 4°, III, da CF, e não um órgão judicial. 

A atribuição de competência ao CNJ para receber reclamações sobre 

serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro é nítida atividade 

de fiscalização, a qual pode ser objeto de "atos regulamentares". 

Neste caso, a fiscalização, controle e disciplina por parte do Poder 

Judiciário não abarcaria o descumprimento de obrigações ou deveres inerentes à 

atuação no setor ou gestão em caráter privado, não relacionadas diretamente ao 

interesse público, que não exijam intervenção do Estado. 

Assim, apenas quando se verificar o descumprimento de dispositivos 
associados às atividades registrais previstas em lei, a exemplo dos atos-fins 

indicados nos arts. 12º a 13 da Lei n. 8.935/1994, a situação será de 
inadimplemento de obrigações de direito público e o julgamento caberá ao Poder 
Judiciário, em cumprimento ao art. 236, § 1 º, da CF. 

Este é o nosso Parecer. 
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