
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ  FUX-  RELATOR DA AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5883 -  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O  COLÉGIO  REGISTRAL DO  RIO  GRANDE  DO  SUL,  já

qualificado na petição protocolada em 23 de março de 2018, por meio da qual requereu seu

ingresso, na condição de amicus curiae, nos autos da ADI promovida pelo INSTITUTO DOS

ARQUITETOS  DO  BRASIL,  cujo  número  figura  em  epígrafe,  vem,  respeitosamente,  à

presença de Vossa Excelência, por seus procuradores signatários, requerer o recebimento e

exame  da  presente  petição,  que  tem  por  objetivo  fornecer  subsídios  para  auxiliar  os

Eminentes Ministros no julgamento da controvérsia constitucional  sub examine,  conforme

segue:

I – CONSIDERAÇÃO PRELIMINAR: DOS BENEFÍCIOS DA REGULARIZAÇÃO

FUNDIÁRIA PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA

A  Lei  nº  13.465/2017,  reputada  inconstitucional,  trata  de

regularização fundiária e representa sensível avanço para a sociedade brasileira.

É  cediço  que,  principalmente  no  século  passado,  devido  a

diversos  fatores  — dentre  eles,  em  especial,  o  êxodo  rural  —,  houve  crescimento

desordenado das cidades.  Este fenômeno, que se pode denominar  urbanização, não se

verifica apenas no Brasil, ocorrendo também em nível mundial, e tem ocupado espaço nas
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agendas das organizações internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações

Unidas1:

Recentemente, na Terceira Conferência das Nações Unidas sobre
Moradia  e  Desenvolvimento  Urbano  Sustentável  -  Habitat  III,
realizada em 2016, 167 países adotaram a Nova Agenda Urbana
(NAU) que objetiva orientar  a política para a urbanização pelos
próximos  20  anos.  A Nova  Agenda  Urbana  aponta  que,  até
2050, a população urbana do mundo irá praticamente dobrar,
tornando  a  urbanização  uma  das  tendências  mais
transformadoras do Século XXI.  Em escala global,  além da
Nova Agenda Urbana, tem grande destaque na Habitat III,  a
Agenda  2030  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  e  os
Objetivos  do  Desenvolvimento  Sustentável  -  ODS,  em
especial  o  ODS  111,  que  propõe  tornar  as  cidades  e  os
assentamentos  humanos  inclusivos,  seguros,  resilientes  e
sustentáveis.  O  envolvimento  da  comunidade  internacional
na implementação de um objetivo com metas e indicadores
dedicados à temática urbana e aos assentamentos humanos
demonstra o grande impacto da urbanização nos territórios
nacionais. A urbanização é reconhecida como um fenômeno
transformador e um dos principais vetores de transformação
do Século XX. Kayser (1972) aponta que a expansão do regime
capitalista  no  último  século  transformou  profundamente  o
sistema de relações cidade-campo de forma mais profunda
que a longa evolução dos séculos anteriores. Já Santos (2007,
p.  23)  ressalta  que  “a  urbanização  é  simultaneamente  um
resultado  e  uma  condição  do  processo  de  difusão  do  capital”.
Sposito (2010), por sua vez, destaca que em uma retrospectiva
é possível apontar a intensidade da urbanização como uma
das principais marcas do século passado. 
(grifou-se)

Segundo  o  censo  de  2010  realizado  pelo  IBGE2,  84,4% da

população brasileira  vive  em áreas  urbanas  e  apenas  15,4% nas zonas rurais.  Grande

parcela  dos  centros  urbanos  é  constituída  por  assentamentos  informais,  irregulares  ou

clandestinos,  constituídos  precipuamente  pela  população  de  baixa  renda,  sendo  esta,

justamente, o alvo da legislação alegadamente inconstitucional, que se encontra —  e

isso é importante destacar desde logo — alinhada às políticas sociais internacionais

1 Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil : uma primeira aproximação /
IBGE,  Coordenação  de  Geografia.  –  Rio  de  Janeiro:  IBGE,  2017,  p.  10-11.  Disponível  em:
«https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100643.pdf». Acesso em: 12 julho 2018.
2 Disponível  em:  «http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/nova-proposta-de-
classificacao-territorial-do-ibge-ve-o-brasil-menos-urbano». Acesso em: 12 julho 2018.   
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de inclusão das populações urbanas menos favorecidas econômica e socialmente, e,

porque não dizer, marginalizadas.

Esta  realidade  do  nosso  País  é  mencionada  em  artigo

intitulado Aspectos da regularização fundiária na concretização do direito à moradia3:

“Na  realidade  brasileira  atual,  muitos  carecem  do  direito  à
moradia,  o  que  acarreta  inexorável  reflexo  em  outros  direitos,
como  o  direito  à  saúde,  à  segurança,  quando  não  a  própria
dignidade  humana.  Ainda,  muitas  moradias  decorrem  de
expansão  urbana  desordenada,  igualmente  incapaz  de
oferecer vida digna (a chamada “favelização” da cidade).
No  Brasil,  segundo  o  censo  de  2010  do  IBGE  (Instituto
Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística),  mais  de  84%  da
população  vive  em  áreas  urbanas,  e  este  número  tende
apenas a crescer. Ainda, segundo a referida autarquia, em 2013
constatou-se que, dos 5.570 municípios do Brasil, apenas 2.780
possuem  plano  diretor,  2.476  possuem  legislação  sobre  ZEIS
(averbando-se que a ZEIS é Zona Especial de Interesse Social,
parcela de área urbana instituída pelo Plano Diretor ou definida
por outra lei municipal, destinada predominantemente à moradia
de população de baixa renda e sujeita  a  regras específicas de
parcelamento, uso e ocupação do solo; 3.125 possuem legislação
sobre parcelamento do solo e 1.485 possuem legislação sobre
estudo de impacto de vizinhança).”
(grifou-se)

Ainda,  a propósito  da mesma problemática  social,  José dos

Santos Carvalho Filho4: 

O alvo  do  dispositivo  [art.  46  da  Lei  11.977/09]  é  a  parte  da
comunidade menos favorecida quanto à renda familiar e ao status
econômico em geral. A precária situação econômica das pessoas,
que normalmente se agrupam em conglomerados sem qualquer
condição digna de vida não pode ser obstáculo à ação urbanística
do Poder  Público.  Tal  situação,  ao  revés,  reclama muito  maior
atenção por parte das autoridades públicas, que devem encetar

3 FACCENDA, Guilherme Augusto; SILVA, Carina Goulart da. Aspectos da regularização fundiária na
concretização do direito à moradia. In: Direito urbanístico, cidade e alteridade [Recurso eletrônico on-
line]  organização CONPEDI/UNICURITIBA;  Coord.:  Carlos Araújo  Leonetti,  Valmir  César Pozzetti.
Florianópolis:  CONPEDI,  2016,  p.  98-99.  Disponível  em:
«https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/15pee366». Acesso em: 10 julho 2018.
4CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao estatuto da cidade. 5a ed., São Paulo: Atlas,
2013, p. 70.
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todos os esforços para proporcionar a essas pessoas um mínimo
que seja de conforto e de bem-estar, e para isso é necessário que
se adotem algumas providências no campo urbanístico.”

O  Diploma  Legal  impugnado  tem  por  escopo  viabilizar  a

materialização  do  direito  social  à  moradia  (art.  6º  da  CR/88),  imprescindível  à  plena

concreção do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Carta Magna),

bem como à efetivação da garantia da função social da propriedade (art. 5º, inciso XXIII c/c

art. 182, § 2º, ambos da CR/88).

Com efeito, os arts. 9º e 10 da mencionada Lei estabelecem:

Art.  9o Ficam instituídas  no  território  nacional  normas  gerais  e
procedimentos  aplicáveis  à  Regularização  Fundiária  Urbana
(Reurb),  a  qual  abrange  medidas  jurídicas,  urbanísticas,
ambientais  e  sociais  destinadas  à  incorporação  dos  núcleos
urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação
de seus ocupantes. 

§ 1o Os poderes públicos formularão e desenvolverão no espaço
urbano  as  políticas  de  suas  competências  de  acordo  com  os
princípios  de  sustentabilidade  econômica,  social  e  ambiental  e
ordenação territorial,  buscando a ocupação do solo de maneira
eficiente, combinando seu uso de forma funcional.

§ 2o A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente
poderá  ser  aplicada  para  os  núcleos  urbanos  informais
comprovadamente  existentes,  na  forma  desta  Lei,  até  22  de
dezembro de 2016.

Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios:
I  -  identificar  os  núcleos  urbanos  informais  que  devam  ser
regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços
públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições
urbanísticas  e  ambientais  em relação  à  situação  de  ocupação
informal anterior;
II  -  criar  unidades imobiliárias  compatíveis  com o  ordenamento
territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos
seus ocupantes;
III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa
renda,  de  modo  a  priorizar  a  permanência  dos  ocupantes  nos
próprios núcleos urbanos informais regularizados;
IV  -  promover  a  integração  social  e  a  geração  de  emprego  e
renda;
V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à
consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade;
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VI - garantir o direito social à moradia digna e às condições de
vida adequadas;
VII - garantir a efetivação da função social da propriedade;
VIII  -  ordenar  o  pleno desenvolvimento das  funções sociais  da
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;
IX  -  concretizar  o  princípio  constitucional  da  eficiência  na
ocupação e no uso do solo;
X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos
informais;
XI  -  conceder  direitos  reais,  preferencialmente  em  nome  da
mulher;
XII  -  franquear  participação  dos  interessados  nas  etapas  do
processo de regularização fundiária.

Além disso, da conjugação dos dois dispositivos legais acima

colacionados, pode-se afirmar, em apertada síntese, que as medidas jurídicas, urbanísticas,

ambientais e sociais a que alude a Lei tem por objetivo, respectivamente:

a) a regularização do domínio dos terrenos;

b)  a  regularização  do  parcelamento  do  solo  nas  Prefeituras

respectivas e nos Cartórios de Registro de Imóveis competentes;

c)  a  preservação  do  meio  ambiente  e  a  minimização  dos

impactos causados pelas ocupações irregulares;

d)  a  mediação  de  conflitos,  o  apoio  socioeconômico  aos

beneficiários e a prestação de serviços públicos essenciais,  tais como  abastecimento de

água, coleta de esgoto e distribuição de energia elétrica.

Trata-se, como é evidente, de regularizar situações de fato —

que estão à margem do ordenamento jurídico, e, por esta razão não são tuteladas, em que

pese a importância social de que se revestem e da inafastável necessidade de concreção do

princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  — consolidadas  até  o  marco  temporal

estabelecido pela Lei impugnada, qual seja, 22 de dezembro de 2016 (ex vi do supracitado

art. 9º, § 2º), o que afasta de plano o argumento ventilado pelo Autor, segundo o qual o

Diploma Legal alegadamente inconstitucional promoveria especulação imobiliária. 
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Ora, Excelência, qualquer nova invasão após o marco temporal

estabelecido na Lei importa em ruptura da ordem e precisa ser fiscalizado e combatido pelas

instituições competentes (Poder Público Municipal ou Distrital  e Ministério Público).  Se a

legislação  não  restou  muito  clara  neste  sentido,  é  possível  aplicar-lhe  a  técnica  da

interpretação  conforme  a  Constituição,  preservando  a  constitucionalidade  da  profícua

legislação.

Ademais, a regularização dos assentamentos informais permite

o aumento da receita dos municípios —, mediante a cobrança de IPTU de imóveis que hoje

não geram qualquer receita por estarem na clandestinidade  —, que reverterá em prol da

própria comunidade, como bem aduz Eduardo Fagundes5:

Cerca  de  50%  dos  domicílios  brasileiros  estão  em  situação
irregular.  Depois  de  um longo estudo realizado por  técnicos  do
governo foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente
Michel Temer a Lei nº 13.465 em julho de 2017 que dispões de
novas  regras  para  regularização  fundiária  e  facilita  usucapião
extrajudicial.  Esta  Lei  pode  ser  uma  boa  oportunidade  para  os
municípios aumentarem suas arrecadações com IPTU e oferecer
mais  segurança  jurídica  aos  munícipes.  A  regularização  dos
imóveis  e  aumento  da  arrecadação  permite  a  melhoria  da
infraestrutura nos entornos dos conjuntos habitacionais, incluindo
novas escolas, serviços de saúde e segurança.

E mais, ITBI passará a ser gerado e o setor de cadastro será

atualizado, o que hoje não ocorre.

Em  diversos  outros  aspectos  a  legislação  é  igualmente

benéfica:  (i) Aos  beneficiários  da  Reurb  (ocupantes),  que  agora  poderão  agregar  ao

direito  de moradia  o  de propriedade,  o  que lhes  permitirá  –  via  acesso  ao  crédito,  por

exemplo  –  implementar  melhorias  na  sua  condição  e  na  comunidade  onde  se  situam,

tornando-se  menos  dependentes  do  Poder  Público;  e,  (ii) à  sociedade  em geral,  pela

segurança jurídica emanada de qualquer regularização, pois passará a conhecer os direitos

5FAGUNDES, Eduardo. Nova Lei para regularização fundiária é uma oportunidade para aumentar a
receita  dos  municípios.  Disponível  em:  «http://forumcidadesinteligentes.info/blog/nova-lei-para-
regularizacao-fundiaria-e-uma-oportunidade-para-aumentar-a-receita-dos-municipios/».  Acesso  em:
10 julho 2018.
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que precisará respeitar (a publicidade registral é antitética à clandestinidade), além de que,

pelo fator econômico, a tendência é a estabilização dos preços dos imóveis (lei da oferta e

da procura – quanto maior o número de imóveis no mercado formal, menor o seu custo).

Vê-se,  pois,  que  o  Diploma  Legal  reputado  inconstitucional

representa contundente benefício à sociedade brasileira, não sendo as razões expostas na

petição inicial – resultantes de mera ilação, sem reforço probatório algum - bastantes para

que ele seja retirado do ordenamento jurídico pátrio. 

A legislação em evidência apenas sensivelmente aperfeiçoou,

naquilo que necessário, os institutos criados pela Lei nº 11.977/09 (jamais contestada), após

quase  10  anos  de  vigência  e  plena  aplicação.  O  novo  marco  regulatório sobre

Regularização Fundiária no Brasil foi a Lei nº 11.977/09, e não a Lei nº 13.465/17.

 

II – DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI E DO RESPECTIVO

OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO- ONR 

Argumenta  o  Autor  que  a  criação  do  Sistema  de  Registro

Eletrônico de Imóveis pela Lei reputada inconstitucional viola as competências relativas aos

serviços notariais e de registro fixadas nas seguintes disposições constitucionais: (a) art. 96,

inciso  II,  alíneas  “b”  e  “d”6 (iniciativa  privativa  dos  Tribunais  de  Justiça  para  leis  que

disponham sobre  serventias  judiciais  e  extrajudiciais);  (b) art.  236,  caput7 (atribuição da

função executiva dos serviços notariais e de registro aos delegatários do Poder Público); (c)

6 Art. 96. Compete privativamente:
(...)
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor

ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
(...)
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos

que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive
dos tribunais inferiores, onde houver;

(...)
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
(...)

7 Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do
Poder Público.
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no art. 236, § 1º8 (atribuição da função fiscalizadora dos serviços notariais e de registro ao

Poder  Judiciário);  (d) art.  103-B,  §  4º,  inciso  III9 (atribuição da função fiscalizadora  dos

serviços notariais e de registro ao CNJ).

A alegada inconstitucionalidade, no entanto, inexiste.

A primeira razão que afasta a arguida inconstitucionalidade é

de  cunho  formal.  Com efeito,  é  competência  privativa  da  União  legislar  sobre  registros

públicos, consoante a regra do art. 22, inciso XXV, da Carta da República, verbis:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(…)
XXV - registros públicos;
(...) 

Com efeito, a instituição do sistema de registro eletrônico dos

serviços de registros públicos foi determinada no art. 37 da Lei nº 1.977, de 7 de julho de

2009, com a seguinte redação:

Art.  37. Os serviços de registros públicos de que trata a Lei nº
6.015,  de  31  de  dezembro  de  1973,  observados  os  prazos  e
condições  previstas  em  regulamento,  instituirão  sistema  de
registro eletrônico. 

8 Art. 236. (...)
§ 1º 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.
9 Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2
(dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:

(…)
§  4º  Compete  ao  Conselho  o  controle  da  atuação  administrativa  e  financeira  do  Poder

Judiciário  e  do  cumprimento  dos  deveres  funcionais  dos  juízes,  cabendo-lhe,  além  de  outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

(…)
III  - 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;

(...) 
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O art. 76 da Lei nº 13.465/2017, reputado inconstitucional pelo

Autor, nada mais fez do que disciplinar a implantação e a operacionalização do Sistema de

Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por meio do estabelecimento do Operador Nacional

do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). Eis o teor da mencionada disposição

legal:

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).

§  1o 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 n  º   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
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.

§ 8o (VETADO).

Trata-se,  como é evidente,  de  mecanismo criado para  “(...)

otimizar  a  utilização  de  Tecnologia  de  Informação  e  Comunicação,  uniformizando

procedimentos  registrais  internos  e  de  gestão,  com  a  criação  de  padrões  técnicos  a

propiciar a interconexão das serventias na protocolização eletrônica de títulos e no acesso

às certidões e informações cartoriais. (...)”10.

10 LISBOA, José Herbert Luna; CRUZ, José Aurélio da. Operador Nacional do Sistema de Registro
de Imóveis eletrônico e a atividade regulatória da corregedoria nacional de justiça: uma nova
realidade instituída pela lei n.º 13.465, de 11 de julho de 2017. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-
4862,  Teresina,  ano  22,  n.  5238,  3  nov.  2017.  Disponível  em:  <https://jus.com.br/artigos/61635>.
Acesso em: 17 maio 2018.
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Trata-se,  outrossim,  de  uma  base  de  dados  integrada  de

extrema utilidade  em um país  de  dimensões  continentais  como é  o  Brasil,  pois  visa  a

facilitar  o  acesso  às  informações  registrais  de  imóveis,  atribuindo  maior  eficiência  às

próprias finalidades do serviço registral, quais sejam, garantir a publicidade, a autenticidade,

a segurança e a eficácia dos atos jurídicos (art. 1º11,  in fine,  da Lei n º 8.935, de 18 de

novembro de 1994, a qual regulamenta o art. 236 da Constituição Federal).

Neste sentido, pertinente a afirmação de Heleno Taveira Torres,

constante de parecer jurídico (doc. 1, p. 13) juntado aos autos do Pedido de Providências nº

0000665-50.2017.2.00.0000, que tramita perante o Egrégio Conselho Nacional de Justiça –

CNJ:

“Deveras, a instituição de um banco de dados registral imobiliário,
com  dimensões  nacionais,  evidencia-se  fundamental  para  o
exercício otimizado da atividade registral no País.”   

A Lei alegadamente inconstitucional não dispõe sobre os temas

relativos às serventias judiciais e extrajudiciais cuja iniciativa, nos termos do art. 96, inciso II,

alíneas “b” e “d”, seria dos Tribunais de Justiça. Nitidamente, não há qualquer menção no

Diploma Legal Impugnado relativamente à criação, extinção e remuneração de cargos de

serviços  auxiliares  dos  Tribunais,  tampouco  à  alteração  da  organização  e  da  divisão

judiciárias.

Cuida-se, exclusivamente, de regulamentar a implantação e

a operacionalização de um sistema nacional de registro de imóveis eletrônico, o qual

ademais, sequer foi criado pela Lei cuja constitucionalidade se impugna na presente

ADI. 

Neste contexto, válido trazer à colação o entendimento de José

Herbert Luna Lisboa e José Aurélio da Cruz12, em defesa do SREI:

11 Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a
garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. (grifo nosso)
12 LISBOA, José Herbert Luna; CRUZ, José Aurélio da. Operador Nacional do Sistema de Registro de
Imóveis eletrônico e a atividade regulatória da corregedoria nacional de justiça: uma nova realidade
instituída  pela  lei  n.º  13.465,  de  11  de  julho  de  2017.  Revista  Jus  Navigandi,  ISSN 1518-4862,
Teresina, ano 22, n. 5238, 3 nov. 2017, p. 4. Disponível em:<https://jus.com.br/artigos/61635>. Acesso
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“O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico foi criado com a
edição da Lei  n.º  11.977/2009,  não sendo razoável  somente
agora se ventilar a ilegalidade desse valioso instrumento de
“governança corporativa” que tem como visão institucional
aumentar  a  eficiência  tecnológica dos serviços cartorários,
com redução de custos e prazos, para garantir a segurança
da informação e melhorar a acessibilidade dos serviços pelos
cidadãos  em  geral,  contribuindo,  inclusive,  com  órgãos  de
investigação criminal e de fiscalização tributária, além de cooperar
com  o  Estado  Brasileiro  e  entidades  privadas  no  sentido  de
concretizar uma Governança Fundiária Nacional e de aperfeiçoar
o ambiente de negócios e financiamentos imobiliários.”
(grifou-se)

Portanto,  não prospera  a ventilada inconstitucionalidade com

base em suposta violação ao art. 96, inciso II, alíneas “b” e “d”, da Carta da República.

Em parecer jurídico (doc.2, p. 8) acostado aos autos do Pedido

de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000, que tramita no Egrégio Conselho Nacional

de  Justiça  –  CNJ  e  que  tem por  objeto  a  elaboração  do  Estatuto  Social  do  Operador

Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR, o jurista Celso Fernandes

Campilongo traça a moldura constitucional de referência do SREI e do ONR, consoante a

disciplina instituída no art. 54 da Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016 —

mantido  com  poucas  modificações  no  suprarreferido  art.  76  da  Lei  nº  13.465/2017  —

partindo das premissas de que os serviços notariais e registrais:

1)  são  prestados  em  caráter  privado  e  não  podem  ser

executados ou geridos diretamente pelo Estado;

2) resultam de delegação que lhes garante poderes e deveres

subordinados  à  lei,  quanto  à  atividade-fim,  e  autonomia  administrativa,  com  relação  à

atividade-meio;

3)  a  organização  interna  das  atividades  econômicas  das

serventias extrajudiciais, bem como as formas de cooperação, integração e sistematização

externas das relações entre as serventias, respeitado o caráter privado da delegação e a

em: 17 maio 2018.
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autonomia  administrativa,  podem  ser  objeto  de  tratamento  legislativo,  regulatório  ou

fiscalizatório.

Ora, na esteira da separação constitucional entre atividade-fim

(função  registral)  e  atividade-meio  (exercício,  gestão  e  administração  privada,  interna  e

externa,  dos  serviços  registrais),  prossegue  o  citado  jurista  concluindo  não  haver  no

ordenamento  jurídico  pátrio  óbice  à  sistemática  da então MP 759,  convertida  na Lei  nº

13.465/2017, no que concerne ao SREI e ao ONR, pelas seguintes razões principais:

“(...)
Destaque-se, inicialmente, que eventual delegação de papéis ao
(…),  ao  SREI e  ao  ONR não envolve nenhuma função pública
inerente  às  serventias  extrajudiciais  delegadas  em  caráter
privado, previstas no art. 236 da Constituição Federal. As funções
dessas serventias não se confundem nem se sobrepõem ao SREI
e  ao  ONR.  As  razões  são  inúmeras  e  seria  desnecessário
apresentar elenco completo de motivos. Basta dizer que nem o
SREI nem ONR desempenharão funções próprias e exclusivas de
registradores, muito menos substituirão os serviços de qualquer
serventia extrajudicial.
Os âmbitos de autorização conferidas pela MP (…) às funções do
SREI e do ONR são muito diversos daqueles da atividade-fim dos
registradores.
Além disso, tendo em vista a dimensão nacional e sistêmica do
trabalho  de  implantação  do  Serviço  de  Registro  de  Imóveis
Eletrônico e de seu “Operador Nacional do Sistema de Registro
de Imóveis Eletrônico” (ONR), há que se salientar que, até hoje,
apesar  da  evidente  necessidade  de  criação  de  um  sistema
integrado e coerente de registro imobiliário, ele simplesmente não
existe, muito menos um sistema nacional.
Esse  sistema está sendo tardiamente criado não para substituir
ou concorrer com as serventias registrais existentes nos diversos
Estados  da  Federação,  mas  para  complementar,  modernizar,
informatizar e estabelecer  — com imperdoável atraso, insista-se,
e devastador prejuízo para a segurança jurídica, a expansão do
mercado  imobiliário  e  o  crescimento  da  economia  nacional  —
mecanismos de cooperação interna entre os ofícios imobiliários e
cooperação  externa  dessas  serventias  extrajudiciais  com
autoridades  governamentais  e  com  o  cidadão.  Tudo  isso  é
necessário  e  urgente  para  a  boa  e  qualificada  prestação  dos
relevantes serviços oferecidos pelos registros imobiliários. Assim,
os  limites sistêmicos  e  nacionais  do  modelo  são  muito  mais
amplos e com marcantes diferenças de escopo, se comparados
aos limites e finalidades das serventias registrais.
Com a proverbial acuidade, Ricardo Dip ensina que o artigo 236
da Carta Magna trouxe “tipo aberto para ulterior complemento por
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escolha subconstitucional”. Pode-se dizer que, para além da Lei
dos  Registros  públicos,  de  1973,  e  da  Lei  de  Notários  e
Registradores, de 1994, ao lado de outros diplomas esparsos, a
Medida Provisória  n.º  759/2016 representa  marco  relevante  na
colmatação  dos  espaços  subconstitucionais  deixados  pelo
constituinte. Não há na MP nada que contrarie a Constituição.
Por isso, ainda em linha com as lições de Ricardo Dip, pode-se
imaginar  tanto uma unidade jurídica  dos  registros,  associada à
atividade-fim das serventias e ao apego à estrita legalidade dos
atos  de  registro  e  de  sua  fiscalização,  quanto  uma  unidade
apenas  administrativa,  voltada  não  à  segurança  jurídica
(atividade-fim), “mas  — nas palavras do Ilustre Desembargador
paulista — a prover  de informações a administração pública;  é
antes, portanto, um arquivo e não um registro em sentido próprio”,
ou  seja,  uma  atividade-meio.  De  tal  sorte,  as  condições
constitucionais da nova delegação levada a efeito  pela Medida
Provisória n.º 719/2016 (sic) estão circunscritas à formação de um
sistema nacional de registro imobiliário, verdadeiro arquivo central
de pesquisa e informações em forma de rede.
(...)”
(grifos no original)

A propósito, ainda, a lição de José Herbert Luna Lisboa e José

Aurélio da Cruz13:

“A previsão  constitucional  dos  serviços  de  registro  já  traduz  o
“âmbito nacional” da atividade desempenhada pelo delegatário. A
criação mediante lei do SREI decorre da interpretação teleológica
do art. 236 e seus incisos, da Constituição Federal de 1988.
Inobstante  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  sejam  os  entes
competentes  para  organizar  esses  serviços  extrajudiciais,  lei
federal pode implementar e criar o Sistema Nacional de Registro
de Imóveis com o objetivo de otimizar a utilização de Tecnologia
de  Informação  e  Comunicação,  uniformizando  procedimentos
registrais internos e de gestão, com a criação de padrões técnicos
a  propiciar  a  interconexão  das  serventias  na  protocolização
eletrônica  de  títulos  e  no  acesso  às  certidões  e  informações
cartoriais.  Essa  salutar  intervenção  de  poder  de  orientação,
instrutório  e  de  ordem  já  é  exercida  no  âmbito  dos  Tribunais
Regionais e Estaduais pela Corregedoria Nacional do CNJ.
Não  há  que  se  falar  em  quebra  da  independência  jurídica  e
funcional  do  registrador,  o  qual  continuará  exercendo  a  sua
delegação pública com autonomia de gestão, inclusive mantida a
sua função qualificadora do título a ser levado a registro.

13 LISBOA, José Herbert Luna; CRUZ, José Aurélio da. Operador Nacional do Sistema de Registro de
Imóveis eletrônico e a atividade regulatória da corregedoria nacional de justiça: uma nova realidade
instituída  pela  lei  n.º  13.465,  de  11  de  julho  de  2017.  Revista  Jus  Navigandi,  ISSN 1518-4862,
Teresina, ano 22, n. 5238, 3 nov. 2017, p. 2 e 3. Disponível em:<https://jus.com.br/artigos/61635>.
Acesso em: 17 maio 2018.
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(…)
Vê-se  que  o  Operador  Nacional  de  Registro  não
desempenhará  atividades  próprias  e  exclusivas  de
registradores,  não  sendo  órgão  substituto  de  cartório  de
registro  imobiliário,  muito  menos  exercerá  a  atividade-fim
dos  respectivos  delegatários.  A  finalidade  é  propiciar  a
interconexão das unidades de registro, buscando a eliminação ou
diminuição das  assimetrias  na  prestação desse serviço  público
delegado. Entende-se que o ONR não suprimirá o exercício da
delegação cartorária  e  nem assumirá as  atribuições locais  das
centrais dos serviços eletrônicos compartilhados, já funcionando
em diversos Estados.
A proposta de conferir ao ONR a atribuição de baixar “instruções
técnicas”  para  a  operabilidade  do  funcionamento  uniforme  do
Sistema não retira o poder de edição de normas técnicas pelo
Judiciário (art. 37, Lei 8.935/94), sendo certo que os oficiais de
registro  continuarão  como  protagonistas  da  delegação
constitucional, sem perder o controle dos atos e serviços registrais
da serventia.” 
(grifou-se)

Todos estes argumentos afastam, inexoravelmente, a alegada

inconstitucionalidade do art. 76 da Lei nº 13.465/2017 por violação ao disposto no art. 236,

caput e § 1º, da Constituição Federal.

Tampouco  assiste  razão  ao  Autor  quanto  à

inconstitucionalidade do art. 76 da Lei impugnada por alegado ferimento ao disposto no art.

103-B, § 4º, inciso III, da Carta Republicana.

Inicialmente,  impende  trazer  à  baila  os  relevantes

ensinamentos de Luís Paulo Aliende Ribeiro14, Desembargador do TJSP e ex-juiz auxiliar da

Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, acerca do exercício da atividade regulatória e

fiscalizatória em matéria de serviços notariais e registrais:

“Ao apropriar-se da atividade notarial e de registros, qualificá-la
como  função  pública  e  de  imediato  atribuir  seu  exercício,  por
delegação, a particulares, a Constituição da República do Brasil
estabeleceu para essas profissões oficias ou profissões públicas
independentes o regime de exercício privado de função pública, o
que  não  somente  legitima  como  impõe  ao  Estado  o  dever  de

14 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende.  Regulação da Função Pública Notarial e de Registro. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 138-142.
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instituir  e  exercer  uma  regulação  particularmente  intensa,
correspondente à responsabilidade institucional  de garantia  que
assumiu.
A regulação da função notarial e de registros, no Brasil, cabe
ao Poder Judiciário, incumbido, pela Constituição Federal, da
fiscalização dos atos dos notários e registradores,  encargo
cujo pleno exercício pressupõe o estabelecimento, o controle
e  a  verificação  do  cumprimento  de  regras,  com  a
correspondente  aplicação,  aos  infratores,  das  penalidades
legalmente  previstas  o  que  corresponde  ao  processo  de
regulação, assim descrito por Vital Moreira:
“Um processo de regulação implica tipicamente as seguintes
fases:  formulação das orientações da regulação; definição e
operacionalização das regras; implementação e aplicação das
regras;  controle  da  aplicação  das  regras;  sancionamento  dos
transgressores; decisão dos recursos. Condensando e agregando
estes  diversos  níveis,  podem  ser  reunidos  em  três  etapas
essenciais:  (a)  aprovação  das  normas  pertinentes  (leis,
regulamentos, códigos de conduta, etc.); (b) implementação
concreta  das  referidas  regras  (autorizações,  licenças,
injunções, etc.); (c) fiscalização do cumprimento e punição das
infracções).”
(…)
A Lei Federal n. 8.935/94, editada nos termos do § 1º do artigo
236  da  Constituição  Federal  estabelece  e  confirma,  nos  seus
artigos  37  e  38,  a  abrangência  da  atividade  fiscalizadora,
atribuindo  esse  controle  e  regulação  a  órgão  administrativo
externo à atividade fiscalizada e regulada, e que, na espécie, é
integrado,  em  cada  Estado  da  Federação,  por  membros  que
ingressaram na atividade pública por meio de concurso público e
que exercem a função de regulação e fiscalização por mandato,
quadro que se completa, de modo coerente e sistemático, com a
Emenda Constitucional  n.  45/2004,  que submeteu ao Conselho
Nacional  de  Justiça  as  “...  serventias  e  órgãos  prestadores  de
serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder
público ou oficializados.”
O exercício  da  atividade  regulatória  pelo  Poder  Judiciário,
cuja  estrutura  judiciária  é,  perante  a  Constituição  da
República, unitária e nacional, define a modelagem da função
notarial e de registros, também de caráter nacional e regrada
por princípios e normas fundamentais idênticos para todos os
notários e registradores,  cuja  distribuição para o exercício  da
atividade segue a estrutura da Justiça estadual.
Cabe,  portanto,  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  uma
atuação geral, de âmbito nacional, e aos Tribunais de Justiça
dos  Estados,  por  seus  órgãos  superiores,  especialmente  as
Corregedorias Gerais de Justiça, uma atuação administrativa mais
diretamente  ligada  aos  delegados,  o  que,  respeitada  a
singularidade da atividade notarial e de registros e a  imposição
constitucional de que essa atuação seja exercida pelo Poder
Judiciário, revela a presença conjunta dos três atributos centrais
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identificados  por  Floriano  de  Azevedo  Marques  Neto  para  sua
caracterização  como  Autoridades  Reguladoras  Independentes,
porque são: “i) órgãos públicos, dotados de autoridade; ii) voltados
para o exercício da função de regulação e iii) caracterizados pela
independência.”
No  caso  específico  das  notas  e  dos  registros,  tem-se  uma
atividade em tudo peculiar, o que foi destacado mais de uma vez
no  estudo  do  seu  regime  jurídico.  Essa  singularidade  da
atividade  notarial  e  de  registros  exige  a  adequação  da
regulação às suas especificidades, dentre as quais de que o
poder  de  fiscalização,  que  tem  por  pressuposto  os  de
normatização e outorga e, por consequência, o sancionatório,
os  de  conciliação  e  os  de  recomendação,  foi  pela
Constituição  da  República  atribuído  ao  Poder  Judiciário,  o
que veda a atribuição dessas funções a autoridade administrativa
independente e externa a esse Poder; além disso, impõe a busca,
na estrutura do Judiciário, de órgãos públicos nos quais estejam
presentes,  ao  lado  da  autoridade,  também  os  atributos  da
finalidade regulatória e da independência.
O Conselho Nacional  de  Justiça,  órgão criado pela  Emenda
Constitucional  n.  45/2004,  integra  o  Poder  Judiciário;  suas
atribuições  são  de  âmbito  nacional  e  tem  competência
expressa  para  a  expedição  de  atos  regulamentares,
fiscalização e aplicação de sanções. A Corregedoria Geral da
Justiça é o órgão superior dos Tribunais de Justiça, existente em
todos os Estados, que exerce a fiscalização dos serviços notariais
e de registro.”
(negritos e sublinhados nossos)
  

Especificamente  em  relação  à  competência  do  Conselho

Nacional de Justiça para regulação dos serviços notariais e de registro em âmbito nacional,

prossegue o citado jurista15:

“O Conselho Nacional de Justiça é órgão que integra o Poder
Judiciário  e  que  tem  competência  para  a  regulação,  em
âmbito nacional, das atividades notariais e de registro, como
se  verifica  nos  incisos  I,  II  e  III,  do   §  4º  do  artigo  103-B  da
Constituição da República:
(…)
Estão  presentes,  portanto,  todas  as  fases  do  processo  de
regulação:  o  estabelecimento de regras de conduta  para os
regulados, a garantia de aplicação e execução das normas, a
fiscalização de seu cumprimento e a aplicação de sanções.
Conta,  ainda,  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  com  a
Corregedoria Nacional da Justiça,  cujas atribuições,  previstas

15 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da Função Pública Notarial e de Registro. Op. cit., p. 145, 146 e
148.
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no § 5º do art. 103-B da Constituição da República e no artigo 31
do  Regimento  Interno  do  Conselho,  incluem  os  poderes
regulamentar,  de  fiscalização  e  sancionatório,  além  das
prerrogativas de conciliação e recomendação que o regulador
deve manejar.
(…)
O  Conselho  Nacional  de  Justiça  possui,  portanto,  os
requisitos  para  o  desempenho,  com  relação  à  atividade
notarial e de registro, de uma regulação de âmbito nacional,
necessária  para  a  coordenação  e  correção  de  assimetrias  nas
atuações  dos  Tribunais  de  Justiça  dos  Estados  e  das  demais
Corregedorias do Poder Judiciário.”
(grifou-se)

Luís Paulo Aliende Ribeiro cita ainda16 dois exemplos de atos

normativos editados pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade de

regulação,  destinados à uniformização,  em âmbito nacional,  dos procedimentos a serem

adotados pelas serventias extrajudiciais de notas e de registros:

“Um deles, já mencionado no subitem 2.4, foi a Resolução n. 20,
de  29  de  agosto  de  2006,  que  disciplina  a  contratação,  por
delegados extrajudiciais, de cônjuge, companheiro e parente, nas
linhas reta e colateral, até terceiro grau, de magistrado incumbido
da corregedoria do respectivo serviço de notas ou de registro e
que  foi  objeto  de  análise  referente  à  atuação  regulatória  do
Judiciário em face das atividades de notas e de registros.
Conclui-se, ao analisar o ato em face da autonomia do notário e
do registrador no gerenciamento administrativo da unidade, que o
Conselho Nacional de Justiça atuou no estrito exercício de
atividade de regulação, que tem por fundamento a atribuição
do  Poder  Judiciário,  expressa  no  art.  236  da  Constituição
Federal, de fiscalização dos serviços notariais e de registro,
conjugada com a competência do Conselho para velar pela
observância do artigo 37 da Carta e pela escorreita prestação
de  tais  serviços  públicos;  isto  porque  a  finalidade  do  ato
normativo foi  o  impedimento  da contratação,  pelo prestador  de
serviço público sujeito a fiscalização e controle, de parentes da
autoridade incumbida de atividades correicionais, situação em que
há  sério  indício  de  ofensa  aos  princípios  da  moralidade  e  da
impessoalidade.
Outro ato normativo expedido pelo Conselho Nacional de Justiça
foi a Resolução n. 35, de 24 de abril de 2007, que disciplina a
aplicação  da  Lei  n.  11.441/2007  pelos  serviços  notariais  e  de
registro. Referida lei, publicada em 4 de janeiro de 2007, alterou o
Código  de  Processo  Civil  para  possibilitar  a  realização  de

16 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da Função Pública Notarial e de Registro. Op. cit., p. 148-149.
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inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual
por via administrativa.
Com relação a este ato normativo, constata-se que o Conselho
Nacional  de  Justiça    confirma  sua  efetiva  atuação  na  
regulação   da atividade notarial e de registro e que exerceu o  
poder  regulamentar   que  lhe  foi  atribuído  pela  Constituição  
Federal,  com  o  objetivo  de  estabelecer  aos  notários  e
registradores    orientação   para  a  adoção  de    medidas  
uniformes   quanto à aplicação da nova lei em todo o   território  
nacional  ,   com vistas a prevenir e evitar conflitos, o que cumpre a
sua atribuição de regulação no âmbito nacional.”
(negritos e sublinhados nossos)

Na  mesma  esteira,  preleciona  André  Ramos  Tavares,  em

Opinião Jurídica (doc. 3, p. 1) acostada aos autos do Pedido de Providências nº 0000665-

50.2017.2.00.0000, em trâmite perante o Egrégio Conselho Nacional de Justiça – CNJ:

“Revestindo-se da forma jurídica de pessoa jurídica sui generis de
cunho privado, o ONR constitui uma entidade criada por Lei sob a
égide do controle, fiscalização e mesmo intervenção, quando do
desempenho  de  suas  atribuições,  pelo  Poder  Judiciário,  via
Conselho  Nacional  de  Justiça.  A  sua  institucionalização  por
Medida  Provisória  encontra  total  resguardo  na  Constituição,
fundamentada  na  liberdade  de  conformação  do  legislador,  a
propósito,  adequadamente  exercida  segundo  os  parâmetros
constitucionais do art. 22, inciso XXV, combinado com os arts. 37,
inciso XX, art. 62, §1º e art. 236, todos da CB/88.
O SREI foi concebido para ser um repositório eletrônico de dados
concernentes  aos  serviços  de  Registro  Público  de  Imóveis  de
caráter nacional. Essa é a orientação normativa, mas também a
melhor  opção  tecnológica  e  aquela  que  concretiza  diversos
princípios  constitucionais  em  termos  atuais.  A  criação  de  um
sistema dessa ordem pressupõe, legal e tecnicamente, um serviço
único de integração. Estudos realizados pelo Conselho Nacional
de Justiça orientaram a modelagem do SREI dessa forma.
A prerrogativa constitucional reconhecida ao CNJ como ente
fiscalizador dos serviços notariais e de registro (art. 103-B, §
4º, I e III, e art. 236, da CB/88), reserva-lhe, dentre outros, o
poder  de  expedição  de  atos  normativos  e  recomendações
destinados ao aperfeiçoamento destes serviços (art. 8º, X, do
Regimento  Interno  do  CNJ),  e,  assim,  autoriza  a  que  este
órgão desenvolva, secundariamente, o marco regulatório do
SREI. Neste contexto,  tem poderes amplos, no âmbito da sua
competência,  para  expedir  “atos  regulamentares”,  de
natureza de direito formal registral e sobre requisitos formais
da atuação do ONR e da normalização do SREI.”
(negrito e sublinhado nossos)
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 Conforme já aduzido, a Lei nº 1.977/2009 (art. 37), determinou

a instituição do sistema de registro eletrônico dos serviços de registros públicos.

Apoiado nos arts. 37 a 4117 da Lei nº 11.977/2009, e no art. 8º

do seu Regimento Interno18, o CNJ, em 19 de junho de 2015, por meio do Provimento nº 47,

estabeleceu diretrizes gerais para o sistema de registro eletrônico de imóveis (doc. 4).    

17Art. 37. Os serviços de registros públicos de que trata a Lei n  o   6.015, de 31 de dezembro de 1973  ,
observados  os  prazos  e  condições  previstas  em  regulamento,  instituirão  sistema  de  registro
eletrônico.

Art. 38. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registros públicos ou por
eles expedidos deverão atender aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP e
à arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico), conforme regulamento.

Parágrafo único. Os serviços de registros públicos disponibilizarão serviços de recepção de
títulos e de fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico.

Art. 39. Os atos registrais praticados a partir da vigência da Lei nº   6.015, de 31 de dezembro  
de 1973, serão inseridos no sistema de registro eletrônico, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar da
publicação desta Lei.

Parágrafo único. Os atos praticados e os documentos arquivados anteriormente à vigência da
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, deverão ser inseridos no sistema eletrônico.

Art.  40.  Serão definidos em regulamento os requisitos quanto a  cópias de segurança de
documentos e de livros escriturados de forma eletrônica.

Art. 41. A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o art. 37, os
serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo federal, por
meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes de seus bancos de dados, conforme
regulamento.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput ensejará a aplicação das penas
previstas nos incisos II a IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.
18 Art.  8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça,  além de outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e Tribunais
e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro,
determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se apresentem
manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo
dando ciência ao reclamante; 
II - determinar o processamento das reclamações que atendam aos requisitos de admissibilidade,
arquivando-as quando o fato não constituir infração disciplinar; 
III - instaurar sindicância ou propor, desde logo, ao Plenário a instauração de processo administrativo
disciplinar, quando houver indício suficiente de infração; 
IV - promover ou determinar a realização de sindicâncias, inspeções e correições, quando houver
fatos graves ou relevantes que as justifiquem, desde logo determinando as medidas que se mostrem
necessárias,  urgentes  ou  adequadas,  ou  propondo  ao  Plenário  a  adoção  das  medidas  que  lhe
pareçam suficientes a suprir as necessidades ou deficiências constatadas; 
V - requisitar das autoridades fiscais, monetárias e de outras autoridades competentes informações,
exames, perícias ou documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos
ou procedimentos submetidos à sua apreciação, dando conhecimento ao Plenário; 
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Posteriormente, sobreveio a Medida Provisória nº 759, de 22

de dezembro de 2016, cujo art. 54, dispunha:

Art.  54.  O  procedimento  administrativo  e  os  atos  de  registro
decorrentes  da  Reurb  serão  feitos  preferencialmente  por  meio
eletrônico, na forma dos arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 2009.
§ 1º O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – SREI será
implementado  e  operado,  em  âmbito  nacional,  pelo  Operador
Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ONR.
§  2º  O  ONR será  organizado  como pessoa  jurídica  de  direito
privado, sem fins lucrativos.

VI  -  requisitar  magistrados  para  auxílio  à  Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  delegando-lhes
atribuições, observados os limites legais; 
VII - requisitar servidores do Poder Judiciário e convocar o auxílio de servidores do CNJ, para tarefa
especial e prazo certo, para exercício na Corregedoria Nacional de Justiça, podendo delegar-lhes
atribuições nos limites legais; 
VIII - elaborar e apresentar relatório anual referente às atividades desenvolvidas pela Corregedoria
Nacional de Justiça na primeira sessão do ano seguinte; 
IX - apresentar ao Plenário do CNJ, em quinze (15) dias de sua finalização, relatório das inspeções e
correições  realizadas  ou  diligências  e  providências  adotadas  sobre  qualquer  assunto,  dando-lhe
conhecimento das que sejam de sua competência própria e submetendo à deliberação do colegiado
as demais; 
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; 
XI - propor ao Plenário do CNJ a expedição de recomendações e a edição de atos regulamentares
que assegurem a autonomia, a transparência e a eficiência do Poder Judiciário e o cumprimento do
Estatuto da Magistratura; 
XII  - executar, de ofício ou por determinação, e fazer executar as ordens e deliberações do CNJ
relativas à matéria de sua competência; 
XIII  - dirigir-se, no que diz respeito às matérias de sua competência, às autoridades judiciárias e
administrativas e aos órgãos ou às entidades, assinando a respectiva correspondência; 
XIV - indicar ao Presidente, para fins de designação ou nomeação, o nome dos ocupantes de função
gratificada ou cargo em comissão no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, cabendo àquele
dar-lhes posse; 
XV -  promover  a  criação  de  mecanismos e  meios  para  a  coleta  de  dados necessários  ao bom
desempenho das atividades da Corregedoria Nacional de Justiça; 
XVI - manter contato direto com as demais Corregedorias do Poder Judiciário; 
XVII - promover reuniões periódicas para estudo, acompanhamento e sugestões com os magistrados
envolvidos na atividade correicional; 
XVIII - delegar, nos limites legais, aos demais Conselheiros, aos Juízes Auxiliares ou aos servidores
expressamente indicados, atribuições sobre questões específicas; 
XIX -  solicitar  aos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo,  ou a entidade pública,  a cessão
temporária por prazo certo, sem ônus para o CNJ, de servidor detentor de conhecimento técnico
especializado, para colaborar na instrução de procedimento em curso na Corregedoria Nacional de
Justiça; 
XX - promover de ofício, quando for o caso de urgência e relevância, ou propor ao Plenário, quaisquer
medidas com vistas à eficácia e ao bom desempenho da atividade judiciária e dos serviços afetos às
serventias e aos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro; 
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§  3º  Fica  o  Instituto  de  Registro  de  Imóveis  do  Brasil  –  IRIB
autorizado a constituir o ONR e elaborar o seu estatuto, no prazo
de  cento  e  oitenta  dias,  contado  da  data  de  publicação  desta
Medida Provisória, e submeter à aprovação por meio de ato da
Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça.
§  4º  Caberá  à  Corregedoria  Nacional  de  Justiça  do  Conselho
Nacional de Justiça exercer a função de agente regulador do ONR
e zelar pelo cumprimento de seu estatuto.
§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e
do Distrito Federal integram o SREI e ficam vinculados ao ONR.
§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao
Poder Judiciário, ao Poder Executivo federal, ao Ministério Público
e  aos  entes  públicos  previstos  nos  regimentos  de  custas  e
emolumentos  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  e  aos  órgãos
encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária e
recuperação de ativos.
§  7º  Ato  da  Corregedoria  Nacional  de  Justiça  do  Conselho
nacional  de  Justiça  disporá  sobre  outras  atribuições  a  serem
exercidas pelo ONR.

Com base na autorização legal que lhe foi concedida para a

elaboração do estatuto social do ONR, o IRIB, em 03 de fevereiro de 2017, submeteu o

documento à aprovação da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, constituindo o objeto

do Pedido de Providências nº 0000665-50.2017.2.00.0000 (doc. 5).

Em razão do interesse direto no desenvolvimento e aplicação

do SREI, foram oficiadas para apresentar manifestação as Corregedorias dos Tribunais de

XXI - promover, constituir e manter bancos de dados, integrados a banco de dados central do CNJ,
atualizados  sobre  os  serviços  judiciais  e  extrajudiciais,  inclusive  com  o  acompanhamento  da
respectiva produtividade e geração de relatórios visando ao diagnóstico e à adoção de providências
para a efetividade fiscalizatória e correicional, disponibilizando seus resultados aos órgãos judiciais ou
administrativos a quem couber o seu conhecimento. 
§ 1º Os magistrados requisitados poderão assessorar em procedimentos, atos e assuntos a serem
levados à apreciação do CNJ ou em outros assuntos que se fizerem necessários, subscrevendo os
respectivos despachos mediante delegação expressa do Corregedor Nacional de Justiça. 
§ 2º Os magistrados e servidores requisitados conservarão os direitos e as vantagens inerentes ao
exercício de seus cargos ou empregos de origem, como se em atividade normal estivessem. 
§ 3º A requisição de magistrados de que trata este artigo não poderá exceder a dois anos, podendo
ser prorrogada uma única vez. 
§ 4º Os procedimentos que tramitam na Corregedoria Nacional de Justiça são públicos. Contudo,
enquanto não admitidos ou durante as investigações, se for o caso, o acesso aos autos respectivos
poderá ficar restrito aos interessados e aos seus procuradores nos termos da Constituição e das leis. 
§ 5º Das decisões do Corregedor Nacional de Justiça e dos Juízes Auxiliares por ele delegadas, em
qualquer caso, será dada ciência ao requerente ou interessado pela imprensa oficial, e por intimação
pessoal,  pelo  modo  mais  expedito  e  por  via  eletrônica,  apenas  quando  a  decisão  importar  em
alteração de situação jurídica pessoal do interessado. 
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Justiça e do Distrito Federal,   bem como a Associação dos Notários e Registradores do

Brasil ANOREG/BR. 

E  assim  foi  feito.  Chama  a  atenção  que  nenhuma  das

Corregedorias dos tribunais estaduais e do DF expressaram desconformidade com a criação

do SREI e do ONR, salvo:

a) o TJBA que afirmou não ter interesse no pleito do IRIB para

gerenciamento do SREI, porquanto já autorizada a adesão do Estado da Bahia, por meio do

Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-07/2016, à Central Eletrônica de Registro de Imóveis do

Estado de Minas Gerais, criada e mantida pelo Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais

– CORI-MG, para operacionalização do SREI. As eventuais críticas não se destinaram à

criação do SREI ou do ONR, mas a pontuais aspectos da minuta de estatuto do ONR;

b) o TJGO que criticou o fato de o ONR dever ser constituído

como pessoa jurídica de direito privado com gestão de informações públicas; e,

c) o TJRJ que aduziu possível vulnerabilidade das informações

armazenadas por um órgão central nacional.

Todas  as  demais  críticas  e  sugestões  trazidas  pelas

Corregedorias relacionaram-se a aspectos pontuais da minuta de estatuto do ONR.

Em face das sugestões e críticas tecidas ao estatuto do ONR

elaborado pelo IRIB, foi  apresentada pela ANOREG/BR proposta alternativa de estatuto,

apoiada  por  entidades  representativas  dos  registradores  imobiliários  e  das  Centrais  de

Serviços  Eletrônicos  Compartilhados  das  seguintes  unidades  federativas:  Acre,  Alagoas,

Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná,

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. 

Durante  a  tramitação  do  aludido  Pedido  de  Providências,

sobreveio  a  conversão  da  Medida  Provisória  759/2016  na  Lei  nº  13.465/2017,  a  qual

manteve,  no  art.  76,  quase  que  integralmente  o  art.  54  da  MPV  convertida.  Uma das

modificações  trazidas  pelo  art.  76  foi  a  supressão  da iniciativa  do  Instituto  de Registro

Imobiliário do Brasil – IRIB para a elaboração do estatuto do ONR. 

22



Voltou  a  ANOREG/BR a  peticionar  nos  autos  do  Pedido  de

Providências referido, para fins de juntada de versão final de minuta do estatuto do ONR,

aprovada em Reunião Deliberativa realizada com a presença de representantes do IRIB,

das ANOREGs estaduais e de vários registradores imobiliários.  

Acerca  da  minuta  final  do  Estatuto,  manifestaram-se  as

Corregedorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal,  algumas das quais expondo as

mesmas sugestões e críticas apresentadas alhures.

Veio  aos  autos  a  ARISP  –  Associação  dos  Registradores

Imobiliários  de  São  Paulo,  alegando  a  inconstitucionalidade  do  Sistema  de  Registro

Eletrônico de Imóveis constante da Lei nº 3.465/2017, patrocinada pelos mesmos causídicos

que defendem, na presente ADI,  os interesses do Instituto dos Arquitetos do Brasil,  ora

Autor, Doutores Beto Ferreira Martins Vasconcelos e Marina Lacerda e Silva. Requereu o

arquivamento do Pedido de Providências ou a sua suspensão, até o julgamento da presente

ADI nº 5883 por este Pretório Excelso.

Por  fim,  peticionou  novamente  a  ARISP,  requerendo  a

notificação das Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para se

manifestarem acerca da alegada inconstitucionalidade, pedido que ainda não foi apreciado

pelo eminente Ministro Corregedor Nacional de Justiça.

Ora, por meio da leitura das manifestações das Corregedorias

Gerais Estaduais e do Distrito Federal, bem como das demais entidades interessadas, pode-

se facilmente constatar ser a ARISP a única a sustentar a inconstitucionalidade do ONR e do

SREI.

Conclui-se,  pois,  nitidamente,  que  há  interesse  exclusivo  da

ARISP na declaração de inconstitucionalidade do ONR e do modelo do SREI,  por ser ela,

atualmente,  a  operadora  da  Central  de  Serviços  Eletrônicos  Compartilhados  dos

Registradores  de  Imóveis  (Central  Registradores  de  Imóveis),  plataforma  eletrônica  de

suporte ao funcionamento do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). 
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A propósito,  calha  transcrever  trecho  do  parecer  jurídico  de

José Renato Nalini, juntado pela ARISP nos autos do Pedido de Providências sob comento

(complementação da petição 2372031, p. 11), no qual afirma:

“Para  quem  de  fato  conhece  e  se  empenha  no  contínuo
aperfeiçoamento dos serviços afetos à delegação extrajudicial, a
par dos vícios apontados, existe o acréscimo de um argumento
pragmático: é totalmente despicienda a previsão do legislador. É
desnecessária – e isso é evidente –  a desnecessidade de (  sic  )  
criação de um novo órgão, chamado Operador Nacional do
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR.”
(grifou-se)

Insta  registrar  que o posicionamento  do antigo  Presidente  e

atual  Vice-Presidente  da  ARISP,  Flauzilino  Araújo  dos  Santos,  expert em tecnologia  da

informação, é no sentido de defender a criação do SREI e do respectivo operador nacional

(o ONR), contrapondo-se à posição da entidade hoje, a qual sustenta a inconstitucionalidade

e a prescindibilidade do SREI e do ONR. É o que se constata no seguinte excerto, extraído

de  texto  escrito  pelo  referido  Oficial  de  Registro  de  Imóveis  de  São  Paulo,  em  17  de

fevereiro de 201719, ainda sob a égide da MPV 759/2016:

“(...)
4. Com efeito, a necess  ária   interoperabilidade de dados, prevista
na  Lei  nº  11.977/2009,  na  Recomendação  nº  14/2014,  e  no
Provimento nº 47/2015, EXIGE o funcionamento uniforme do
Sistema de Registro  de Imóveis  Eletrônico – SREI,  em todo o
território nacional, com ênfase:
(1º)  na  adoção  de  governança  corporativa  para  o  Sistema
Nacional de Registro de Imóveis (SNRI);
(2º) na inclusão digital das serventias registrais de pequeno porte;
e,
(3º)  em  promover  um  barramento  nacional  de  integração,
interoperabilidade e acesso das bases de dados das serventias.
Esses  requisitos,  categorizados  como  essenciais  para  o
funcionamento  do  SREI,  constam  na  minuta  apresentada  pelo
IRIB  para  constituição  do  Operador  Nacional  do  Registro  de
Imóveis Eletrônico – ONR.

19 SANTOS, Flauzilino Araújo dos.  ONR – Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico.
Resumo  da  proposta  de  constituição  do  Operador  Nacional  do  Registro  de  Imóveis  Eletrônico .
Disponível  em  «https://cartorios.org/2017/03/13/onr-operador-nacional-do-registro-de-imoveis-
eletronico/». Acesso em 10 julho 2018.
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5. É de ser destacado que como critério de respeito ao Pacto
Federativo e às Entidades de Classe em funcionamento nos
Estados  e  no  Distrito  Federal,  e  outras  que  forem
organizadas, o Estatuto proposto pelo IRIB prevê no § 5º, do art.
5º, o seguinte:
“§ 5º. A interligação de que trata o inciso I do § 4º e a execução
dos serviços poderão ser feitos diretamente da unidade de registro
de imóveis com a infraestrutura do ONR, ou por intermédio das
centrais  estaduais  de  serviços  eletrônicos  compartilhados,
autorizadas por ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça da
respectiva unidade da federação, mediante convênio”.
Merece igual destaque que, nesse mesmo espírito agregador e de
respeito às peculiaridades estaduais e regionais, o IRIB propôs na
minuta apresentada à E. Corregedoria Nacional de Justiça, que
sejam formados, além da Diretoria Executiva (DIREX) e do Comitê
de Normas Técnicas (CNT), os seguintes órgãos de direção do
ONR,  que  terão  representantes  de  todos  as  Unidades  da
Federação Brasileira, a saber:
(1º)  o  Conselho  Deliberativo,  Órgão  Colegiado  de  deliberação
superior do ONR, que será composto pelo Presidente do IRIB e
pelos  vice-presidentes  do  IRIB  de  cada  um dos  Estados  e  do
Distrito Federal, e seus respectivos suplentes;
(2º) o Conselho de Administração, composto pelo presidente do
IRIB  e  pelos  representantes  dos  colégios  e  associações  de
registradores  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  e  seus
respectivos suplentes;
(3º) o Conselho Consultivo, formado pelo representante dessa E.
Corregedoria Nacional de Justiça, que será seu Coordenador, e
pelos representantes de todas as Corregedorias Gerais da Justiça
dos Estados e do Distrito Federal; e,
(4º) o Conselho Fiscal composto pelo representante do IRIB e dois
representantes  dos  colégios  ou  associações  de  registradores
filiados, e seus respectivos suplentes.
Acreditamos que  a interlocução entre as dignas autoridades
judiciárias  e  oficiais  de  registro  de  imóveis  dos  diversos
estados brasileiros funcionará,  de forma muito positiva,  na
redução  das  assimetrias  hoje  verificadas  na  prestação  de
serviços registrais  pelas diversas unidades,  bem como,  na
redação  de  atos  normativos,  pelasdiversas  Corregedorias
Gerais da Justiça.
6.  Diante  da  natureza  jurídica  das  atividades  dos
registradores,  na forma prevista no art. 236, da Constituição
Federal,  como um serviço exercido em caráter privado, por
delegação do Poder Público, o ONR obedece uma tendência
moderna da chamada Administração Consensual, no sentido
de  descentralizarem-se,  para  o  setor  privado,  aquelas
atividades  de  interesse  público  que  não  demandam  o
exercício de prerrogativas de poder público, para entidades
que  representam  uma  forma  de  descentralização  por
cooperação,  na consecução dessas atividades de interesse
público.
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Para  esse  desiderato  a  MPV  nº  759/2016,  sábia  e
percucientemente, prevê em seu § 4º, do art. 54, que “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”.
7.  Pelos  termos  propostos,  a  plataforma  do  ONR  será  um
importante  instrumento  de  apoio  à  gestão  da  Administração,
mediante implantação das seguintes ferramentas:
(1ª) do Cadastro Nacional de Regularização Fundiária urbana –
CNReurb, de finalidade estatística, que conterá informações sobre
os núcleos  urbanos informais  no  território  de cada Município  e
indicadores  dos  projetos  de  Regularização  Fundiária  Urbana
registrados a partir da vigência da Lei nº 11.977, de 2009;
(2ª)  do  Cadastro  Nacional  de  Aquisição  de  Terras  Rurais  por
Estrangeiros – CNATRE, para fins de controle das aquisições e
arrendamentos de imóveis rurais por pessoas estrangeiras, físicas
e jurídicas, na forma da Lei nº 5.709, de 5/10/1971; e,
(3ª) de interconexão do Sistema Nacional de Registro de Imóveis
(SNRI),  com  cadastros  técnicos  multifinalitários  de  imóveis
urbanos e rurais.
8. Em conclusão, entendemos que a criação do ONR, na forma
proposta pelo IRIB,  em consonância com os termos da Medida
Provisória  759,  de  2016,  representa  um  grande  passo  no
aprimoramento da qualidade e eficiência do serviço público
de  registro  de  imóveis,  prestado  por  delegação
administrativa,  o  que,  evidentemente,  significará  uma
melhoria no ambiente de negócios imobiliários do País, e de
informações registrais e tráfego de documentos eletrônicos,
contribuindo  para  o  eficaz  desempenho  dos  misteres  das
dignas  autoridades  judiciárias  e  administrativas  de  todo  o
país, com evidente impacto de redução do “Custo Brasil” e do
“Risco Brasil”.
Consideramos importante destacar, ainda, que  o ONR será um
importante  instrumento  de  apoio  às  atividades  das
Corregedorias Gerais da Justiça e da Corregedoria Nacional
de Justiça, pela implementação de sistemas e formulação de
indicadores de eficiência e critérios objetivos de fiscalização
permanente dos serviços de registros de imóveis, de forma
remota.”
(grifou-se)

Resulta  nítido,  por  conseguinte,  que  tanto  o  SREI  quanto  o

ONR se encontram em perfeita harmonia com a ordem jurídica brasileira, além do que, os

estudos e debates acerca da criação do operador nacional de registro, capitaneados pelo

Conselho Nacional de Justiça, revestem-se de caráter amplamente democrático, na medida

em que oportunizam a participação de todos os atores direta e indiretamente envolvidos

com a atividade registral (corregedorias gerais estaduais e do Distrito Federal,  entidades
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representativas dos registradores de imóveis, registradores de imóveis pessoas físicas e

sociedade em geral).

Destarte, não há falar, absolutamente, em inconstitucionalidade

ou mesmo ilegalidade do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI e do Operador

Nacional de Registro – ONR. 

 

3. PEDIDO

Em face do exposto,  requer  a  postulante,  na qualidade de

amicus  curiae, seja  julgada  integralmente  improcedente  a  presente  ADI,  ou

alternativamente, sejam os dispositivos impugnados interpretados conforme a Constituição

da República de 1988.

E. Deferimento.

De Porto Alegre (RS) para Brasília (DF),  em 30 de julho de

2018.

Cláudio Lamachia             Leonardo Lamachia             Rodrigo Dorneles

  OAB/RS 22.356                             OAB/RS 47.477                OAB/RS 46.421

               Lúcia do Couto e Silva                                  Angela Cristina Viero

                     OAB/RS 40.878                                               OAB/RS 44.073
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