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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

!f;JE,DOIUA GERAL DA JUSTIÇA 

São Paulo, 2 de março de 2017. 

Pedido de Providé\ncias nº 0000665-

Requerente: Sérgio Jacomi outros 

Em atendimento à solicitação de manifestação no 

Pedido de Providéncias epígrafe, em que figuram como requerentes 

Sérgio Jacomino e outros~ """'''·'''·,,, as informações que seguem. 

Trata·-se 

I d R f . : : -nst1tuto e eg,stro it1r10n, 

Egrégia Corregedoria Naci 

Nacional do Registro 

pedido de providências, no bojo do qual o 

do Brasil apresenta,, para aprovação da 

de Justiça, minuta do estatuto do Operador 
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PODER JUDICIÁRIO 
TR!BUN.\l DF JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORRJfs~GlEDORIA GERAJL DA JUSTIÇA 

Diante da relevância da matéria, Vossa Excelência 

solicitou a manifesta,;ào da3 Corregedorias dos Trilbunais de Justiça dos 

Estados e do Distrito Federai. 

Preceitua o artigo 54 da Medida Provisória nº 

759/2016: 

Art 54. O procedimento administrativo e os atos de 

registro decorrentes da Reurh serão feitos preferencialmente por meio 

eletrônico, naji)n,?a dos arts .. :~Z a 41 da Lei nº J 1.977, de 2009. 

§ 1 u O ,S'istema de Registro de Imóveis Eletrônico -

SREI será implernentado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador 

Nacional do Sisterna de Registro de Imóveis Eletrônico - ONR. 

§ 2º O ONR será organizado corno pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos. 

§ 3º Fica o Instituto de Registro de imóveis do Brasil -

IRIB autorizado a constituir o ONR e elaborar o seu estatuto, no prazo de 

cento e oitenta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória, 

e submeter à aprovaçâo por meio de ato da Corregedoria Nacional do 

Conselho Nacional de Justiço 

§ 4º C'aherá 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 F'ederal integram o SREI e ficam vinculadas ao ONR. 
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PODER JUDIClÁRIO 
TRTBUNli. DF JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORRJE(;EDORHA GERAll DA JUSTIÇA 

§ 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 investigaçôes criminais, fiscalização tributária e recuperação de ativos. 

§ A lo da Corregedoria Nacional de Justiça do 

Conselho Nacional de Justiçu disporá sobre outras atribuições a serem 

exercidas pelo ONR. 

ínicialrneme., como bem observado na decisão que 

solicitou as informações, cabe destacar que a Medida Provisória nº 759/2016 

ainda não foi convertida em Lei. 

Ultrapassada essa questão, referido ato normativo 

autorizou o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB, pessoa jurídica 

de direito privado a constituir o ONR, elaborar seu estatuto e gerenciar todo o 

sistema de registro de imóveis ejetrônicos, deixando a cargo da Corregedoria 

Nacional de Justiça a função de agente regulador do ONR e de guardião de 

seu estatuto. 

Ainda que em um pnmeiro momento essa gestão 

privada possa parecer estranha, a bem da verdade:, ela segue os moldes 

estabelecidos pela Constitu · Federal, que, em seu artigo 236, estabelece 

que "os serviços notariais e registro são exercidos em caráter privado, por 

d l ~ d P I l~ 'bl. ,., e egaçao o oaer. _.,u tco . 
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'.Pt)DER JUDICIÁRIO 
TRIBUN l JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CDRRE(;JEDORHA GERA!L DA JUSTIÇA 

L\ssirrL ~;e os próprios :,erviços de registro são 

exercidos em caráter privado, não parece haver incongruência na designação 

de pessoa jurídica de direito privado, que representa os registradores de 

imóveis, para o gerenciamento do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico 

- SREI. 

Isso sem se olvidar que caberá à Corregedoria Nacional 

de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça, supervisionar a atuação do 

ONR e exigir o cumprirnenro de seus estatutos (artigo 54, § 4°, da Medida 

Provisória nº 759í2016 ). 

Ressalte-se, ainda, que o modelo ora proposto em 

âmbito nacional ··- gestão privada sob a supervisão da Corregedoria - é 

adotado pelo Estado de São Paulo desde 2012, sem que se tenha notícia de 

problemas no funcionamento do sistema. 

Dispóe o item 315 do Capítulo XX das Normas de 

Serviço da Corregedoria C:iera] de Justiça de São Paulo: 

315 O Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis 

(SREI) será prestado aos usuários externos por meio de plataforma única na 

Internet que .fúncionará no Portal Eletrônico da Central de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central 

Registradores de Imóveis). desenvolvido, operado e administrado pela 

Associação dos Reeistradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), composto 

d . 'd , , , , ., . . .Ç • ) os seguzntes mo z!los e su!nnoauLos (gn1e1 . 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COlRilllF)GEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Finalmente, o estatuto apresentado pelo IRIB define, 

de modo claro, a finalidade, as atribuições e a estrutura organizacional do 

Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos - ONR, 

não se vislumbrando em seu texto, salvo opinião contrária de Vossa 

Excelência, ilegalidades a serem extirpadas. 

Sendo o que me cumpna informar, valho-me da 

ossa Excelência meus protestos de consideração 

e apreço, colocando-me à disposição para outras informações que se façam 

necessárias. 

São 

NUANOEL 

de 2017. 

[ROZ P REIRA CALÇAS 

Justiça do Estado de São Paulo 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça 
MINISTRO JOÃO OTÁVIO !DE NORONHA 
Conselho Nacional de Justiça 
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 
IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA 

CALÇAS 

Ref.: Medida Provisória n. 759, de 22-12-2016, art. 54 

Projeto de Estatuto do Operador Nacional do SREI nacional 

Excelentíssimo Senhor C 1Jrregedor: 

A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 

IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO (ARISP), neste ato representada 

por seu presidente Francisco Raymundo, vem respeitosamente à alta 

Rua Maria Paula, 123 - 1 ° andar - São Paulo - SP - CEP: 01319-000 
PABX: (11) 3107-2531 - Fax: (11) 3107-2629- arisp@arisp.com.br 

www.arisp.com.br - www.registradores.org.br 
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 
IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO 

presença de Vossa Excelência participar-lhe, para conhecimento e 

providências, um breve exame que, no exercício de suas atribuições 

estatutárias, tem feito do art. 54 da Medida Provisória (MP) n. 759, 

de 22 de dezembro de 2016, e do projeto de estatuto para o 

Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico 

em âmbito nacional (ONR). 

A inconstitucionalidade do art. 54, § 1 º, da MP n. 759/2016 

A MP n. 759/2016, art. 54, § 1 º, mandou que se criasse uma 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, destinada a 

implementar e a operar o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico 

(SREI) em âmbito nacional. 

A tal ente a Medida Provisória denominou Operador Nacional 

do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. 

Esse dispositivo, porém, é inconstitucional. 

Ao mandar que se cne o ONR, a Medida Provisória n. 

759/2016 usurpou competências privativas dos Estados e do 

Distrito Federal, a saber os poderes para organizar os serviços 

extrajudiciais (Lei n. 6.015/1973, art. 1 º; Lei n. 11. 977 /2009, art. 

37) no âmbito dos respectivos Poderts Judiciários (CF/1988, ~rts. 

25, § 1 º, 32, § 1 º, 125, caput, e art. 236, § 1 º). 
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 
IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO 

Ao contrário do que supõe o texto da MP n. 759/2016, não 

existe um "âmbito" ou "camada" nacional do sistema de registro de 

imóveis, eletrônico ou não: o serviço é todo prestado na esfera 

estadual e distrital, razão pela qual deste sempre se reconheceu, nesse 

contexto, o poder correcional das Corregedorias Gerais da Justiça e, 

supletivamente, da Corregedoria Nacional de Justiça. 

Tanto é assim, que essa egrégia Corregedoria de São Paulo 

nunca deixou de prover as normas técnicas necessárias para o bom 

funcionamento do registro de imóveis, como um todo, nem do sistema 

de registro eletrônico, em particular (cf. os itens 314 a 407 do cap. 

XX do tomo II das Normas de Serviço - Prov. 58/89), e (perdoe-se a 

obviedade) nunca houve isso nenhuma ilegalidade ou abuso de poder 

- os quais, contudo, a MP n. 759/2016 parece supor, quando atribui 

a uma entidade privada a organização de uma pretensa esfera nacional 

dos serviços de registro de imóveis. 

É o que teve oportunidade de salientar, em recente artigo, o 

desembargador JosÉ RENATO NALINI (A inconstitucionalidade do §1 º 

do Art.54 da MP 759/16, disponível na página 

http://iregistradores.org. br): 

Ao cuidar, no Capítulo VII, do Sistema de Registro de Imóveis 
Eletrônico, dispõe EO artigo 5 4 que "o procedimento 
administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão 
feitos, preferencialmente, por meio eletrônico, na forma dos 
artigos 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 2009". E seu parágrafo 1º 
explicita: "O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - SREI 
será implementado e operado em âmbito nacional ptl]o 
Operador Nacional ào Sistema de Registro de lmóvbi 
Eletrônico - ONR". 
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 
IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO 

A providência não se afina com o trato constitucional conferido 
aos serviços notariais e de registro, cuja dicção, no artigo 23 6 
da Constituição da República, foi a mais inteligente estratégia 
do elaborador do pacto fundante. Reconheceu a expertise de um 
setor que é mais antigo do que a própria Justiça e que, ao longo 
do tempo, soube modernizar-se, otimizar a gestão, adotar a 
eficiência e, muito antes da Administração Direta, apropriar-se 
das novas tecnologias da Comunicação e Informação, a servir 
de exemplo para o próprio Poder Judiciário. 

[ ... ] 

A fiscalização dos serviços é entregue ao Judiciário dos 
Estados-membros e tudo funciona a contento. São setores em 
que os princípios incidentes sobre a Administração Pública no 
artigo 37 da Carta Magna encontram guarida e efetividade. E a 
outorga da delegação por seleção pública de mérito assegura 
não apenas a continuidade dos serviços, mas contínuo e 
crescente aprimoramento. 

Imiscuir-se o Executivo ou o Legislador numa área interdita, 
pois o constituinte a entregou ao Judiciário, afronta a vontade 
fundante. A proposta é inconstitucional e não passará pelo 
controle da própria Comissão de Constituição e Justiça das 
Casas representantes do Bicameralismo Pátrio. 

Mas além de incompatível com a Constituição, a providência é 
inoportuna e inconveniente. A República do Brasil é Federativa 
e os Estados-Membros têm autonomia para ~dministrar 
correcionalmente seus serviços notariais e de registro. Muito 
antes de o Conselho Nacional de Justiça editar o Provimento 
CNJ 45/2015, São Paulo já contava com serviço eficiente de 
registro imobiliário eletrônico e se antecedera à previsão 
normativa. 

Não se mostra conveniente a criação de mais um órgão, que a 
Medida Provisória 759/2016 chama de "Sistema de Registro de 
Imóveis Eletrônico - SREI", se ele já existe sob a forma de 
Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados. É mais um 
passo eivado de cultura burocrática e centralizadora, com 
nítida tendência de supressão de parcela considerável da 
competência do Poder Judiciário, já reservada na Constituição 
pela expressa disposição do artigo 23 6 e de indesej ~v9f

1 

centralização, num País de tanta heterogeneidad·e \./1 e 
singularidades regionais. 
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 
IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO 

A proposta de estatuto para o ONR 

A despeito da patente inconstitucionalidade manifesta do art. 

54, § 1 º, em 3 de fevereiro p. p. o IRIB apresentou à Corregedoria 

Nacional da Justiça uma proposta de estatuto para o ONR. 

Tal como apresentada, porém, essa proposta representa séria 

ameça aos poderes e prerrogativas do Poder Judiciário em matéria 

de notas e registros, porque: 

(a) a proposta de estatuto diz que o ONR poderá baixar 

normas técnicas que terão força normativa 

independentemente de prévia aprovação por parte do 

Poder Judiciário (arts. 3 7 e 41 ); flagrantemente, afronta

se aí a Lei 8.935/1994, art. 30, XIV, e, mais que isso, 

suprimem-se todas as atribuições correc1ona1s que a 

Constituição federal atribui à Corregedoria Nacional de 

Justiça e das Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e 

do Distrito Federal; 

(b) o ONR visa a tomar para si os serviços prestados pelos 

Oficiais ou. pelas centrais estaduais, ao prever "operação 

centralizada do SREI... com acesso em um único ponto na 

Internet" e "interligação" e "execução dos serviços ... 

diretamente na unidade de registro de imóveis com a 

infraestrutura do ONR ou por intermédio das centrais 

estaduais de serviços eletrônicos compartilhados" (art. 5°, 

III e § 5 º, d o pro j e to) . Ou se j a, o p r o j e to d e esta tu t p d,,~ 
1 / ' 

por revogados não só as regras das NSCGJ, II, XX, i'Yensl 

314-407, como também o Provimento n. 4 7, de 19 de 

junho de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça; 
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 
IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO 

(e) a nova entidade transfere ao IRIB, em flagrante 

improbidade administrativa, dez por cento de todas as 

suas receitas •• a titulo d e taxa d e administração superior" 

(art. 11, par. único, do projeto), conquanto a MP n. 

759/2016 em nenhum momento haja dito que essa 

administração tivesse de ser confiada ao IRIB; 

(d) não fora isso bastante, o projeto do IRIB pretende atribuir 

ao ONR toda a governança corporativa da atividade 

registrai imobiliária, e não só a regulação do suposto 

"âmbito nacional" do SREI (art. 4º, caput e § 2°, e art. 5°, 

VIII, da proposta). 

(e) Sempre lembrando que a possibilidade estatutária de 

emissão de certidão de matrícula de imóvel pelo referido 

Instituto, sem nenhuma previsão legal para tanto no tocante 

a mantença dos repasses, ainda causará sensível diminuição 

na receita do Estado - pois beneficiário de parte dos 

emolumentos arrecadados pelos Registradores de Imóveis 

de São Paulo, conforme dispõe a lei estadual de custas e 

emolumentos. 

Conclusão 

Os registradores paulistas e essa Corregedoria Geral da Justiça 

têm longeva tradição de entendimento e cooperação. A reconhe1id/a·\ 

qualidade dos serviços de registros de imóveis de São Paulo não s~·ría · 

concebível se os Oficiais desta terra não houvessem contado, desde 
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 
IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO 

sempre, com o apoio e a condução de uma longa série de brilhantes 

Corregedores Gerais da Justiça, dentre os quais se conta Vossa 

Excelência. 

É por ter plena ciência disso que a ARISP, empenh~da sempre 

na dignificação da classe e na qualidade dos serviços delegados, vem 

trazer tais circunstâncias ao conhecimento certo de Vossa Excelência, 

que saberá prover o que for de justiça 

Aproveita-se o ensejo para renovar a Vossa Excelência 

nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

. ' /t:t ) c/.._~,:_-aJ)A___.,, 

FRANCIS CiO-·RA:YM:ÚND O 
I 

Presidente da Arisp 

Excelentíssimo Desembargador 
MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS 
DD. Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo. 

Rua Maria Paula, 123 - 1° andar- São Paulo - SP - CEP: 01319-000 
PABX: (11) 3107-2531 - Fax: (11) 3107-2629- arísp@arisp.com.br 

www.arisp.com.br - www.registradores.org.br 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

de 

CONCLUSÃO 

20 l 7, faço estes autos conclusos 

ARJLOS HENRIQUE ANDRÉ 

uiz de Direihl Assqssor, da 

Eu, _ l~ 
Escrevente 'lú:rtii~ Judiciário. 

Pro sso nº 20 7/00028024 

.; " ' .:, 

l s, 

esta d o 

I n1óv e s E 1 

Co ona 
i nfo es 

de 1d 1)e: 

tod s un 

que 
20 

real· 

re 

Be 

1 6: a rigor, o teor da minuta do 

rador Nacional do Registro de 

l os já foi avaliado por esta 

eral, confo e se nota das 

e fls. 73/77, enviadas à 
ac, onal de Just· ça. 

modo, o terna será novamente 

orregedores erais de Justiça de 
da federaç no 75º ENCOGE, 

nos dias 28 a 30 de junho de 

o zonte. 

tornem após a 

:1 d e n1 ai o d e 2, () 1 7 . 



JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL OE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Em 19 

lRERf: 

Geral 

veiculada 

pela Lei 

teor 

CORREGEDORIA GERAL JUSTIÇA 

CONCLUSÃO 

t 7. faç,o ~stes autos conclusos ao Doutor 

""
1
r•n,,r·,. lLHAS( MJ\ Juiz Assessor da Corregedoria 

i J 

Eu.. ,~ , subscrevi. 
J 

J\ versada nos autos, inicialmente 

·\;,•cü,C,él Provisória 759/16, está, agora, sedimentada 

17. 

J\ então, eventuais discordâncias com o 

em comento devem ser direcionadas à Casa 

Legjs!ati vi .. caso se a respectiva alkração,, ou ao Excelso 

Pretório. 

regra. 

.,u,,,,,,w inconslitucionaiidade fot motivo de ataque à 

A 

não é 

se tendo 

arquivem-se. 

Corregedoria Geral da Justiça, porém, 

uu,'-lw-., das providências referidas. 

restando a ser provido nestes autos e já 

informações solicitadas pelo E. CNJ, 

Paulo, ds. 

de Castro Dias 

1\ ssessort4';·c~)fr~~~519l;.i/ 

Corregedoria 
Geral da JustiçÁ\ 
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 
IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO 

Ofício nº 85/20 l 7 

/J r.::,, 

l.. 1 . . S' l Y:l.) ~- t d ··, d e·, l J ·. oxcc ent1ssm10 , cn 10, ou toe Tsem ,arga or Corcege o, , \"" , usoça, 

Tenho a honra de dirigir-me p<.?rantc Vossa Excêlência para, re~peitosamente, encaminhar a 
1 

\ola Té,:nic:1 ccfr:rcntc ao assu11lü traü1Jo no 75º ENCOGE ·· Li1contr~ do Coiógio Perman-:nh: de 

Corrcg,:dorcs-Gcrais dos l'ribunais de Justiça do Brasil. no período d 28 a 30 de junho de 2u 17. 

cm Belo ! lori70n1.ê 

Presidente da Seçào do Direito 

Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dr. Ricardo Henry rvlarques Dip. discorreu sobre o 

l)perador Nacional c!o Sistema ele Rc::gislro de Imóveis Eletrônico (ÜNR) e sobre o papel que as 

Corregedorias Estaduais terão no novo modelo ele registro de imóveis que essa entidade ins1iwi1:-i. 

Emc:ndemos que o material ane>..o pode propiciar 1naiores esclare..:inwntos que rorneçam 

fundamentos para as futuras clecisôes que seguirão após a Lei 13.465/'.2017. relativa a Regularizaçàn 

Fundiária, 

' . · l I d · ·d - 1 t~À -
hprove1to él oportun1cace para~ccnov: prntes((" C csnma C cons, eraçr°_ .. ~ Ç½c ~rt,;'.;k, 

~:::::~~/~~=-'-" ( ~ '-h__ 
. f :ISCO RA~ d5J _ t:.):':7'-À- / { · v~,J_ 

'< Ç Presidente ~-. ,~-- . Jl:.~ ~J~ 
e~~ , ····- J .(]j jM,i,'\_, 

~ ~ r ' ~ . }> v\._A, I l_;;;..._ 
Ao Excclentissirno Senhor Doutor . . . . . . . . . J/.;1 , ' ~L\ ç}5J. ~\-i;.i 
l)esembargador MANOEL DE QUEIROZ PERE[RA CALÇAS : i\Jv<fA · ~· - . 
1 ríbunal ele Justiça elo Lsl8do de Silo Paulo - .,,.-e(\, "". () 1 'Ç:_\ cµ'J li. L.~ 

· · · d · :l • · .i I C\} ., .,,--. '·,, ~ cf10..J . O U Paíac10 · a Justiça - Praça é a Se, s/n" 5" Anuar. sa a 519 E:._ J '2.l ,(,, 

O 1.0 l 8-0 lO - São Paulo/SP ~ _ _,, • ..-, ~ 

~ - ~rv 
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OPINIÃO LEGAL 

CONSULENTE: Associação dos Registradores 

Imobiliários de São Paulo - ARISP. 

OBJETO: Constitucionalidade do art. 54 da Medida 

Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016. 

Consulta-nos a 1\ssociação dos Registradores 

Imobiliários de São Paulo - ARISP - acerca da constitucionalidade do art. 54 da 

Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016 (art. 76 do Projeto de Lei de 

Conversão), a fim de constatar se o texto normativo é compatível com o modelo da 

delegação de serviços registrais e outros preceitos estabelecidos pela Constituição 

Federal. 

Assim, nos questiona especificamente sobre a 

regularidade da mencionada disposição em relação aos artigos 37, 103-B e 236 da 

Constituição Federal, assim como sobre a possibilidade de ocorrer o veto parcial de 

um projeto de iniciativa do Presidente da República. 

Após a análise da documentação disponibilizada pela 

Consulente, passamos a responder ao quesito formulado. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente parecer possui como objeto a análise da 

constitucionalidade do art. 54 da Medida Provisória nº 759/2016 1, o qual dispôe 

sobre a criação do "Sútema de Registro de imóveis Ei!etrônims - SRnr: a ser 

implementado pelo 'Operador Nacional ele R~gútro de Jmótúi- Eletrônicos - ON R ': nos 

seguintes termos: 

C~1PÍTULO VII 
Do Sistema De Registro De fmóveú Eletrônico 
Art. 54. O procedimento administrativo e os atos de r~gistro decorrentes da Reurh 
serãoji:itosprqferemia/mente por meio eletrônico, 11ajórma dos arts. 37 a 41 da L.ei 
nº 11.977, de 2009. 
§ 1° O Sistema de R(gistro de fmr5veis Eletrônico SRE! será implementado e 
operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Siste111a de R(gistro de 
lmr5veis Eletrônico - ONR 
§ 2° O ONR será or;ganizado como pessoa jurídica de direito privado, sem .fim 
lucrativos. 
§ 3ºFica o Instituto de Registro de Jmr5veis do Brasil - IR!B autorizado a constituir 
o ONR e elaborar o seu estatuto, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de 
pub!icafào desta A1edida Provisr5ria, e submeter à apro11afàO por meio de ato da 
Corr(gedoria Nacional do Conselho Nacional de}lfStÍfª· 
§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Jttstira do Conselho Nacional de }Nsll/a 
exercer a jimrão de a,__~ente nzgulador do ONR e zelar pelo cmnprimento de seu 
estatuto. 
§ 5º As unidades do sen;iro de re,gútro de imóveis dos Estados e do Dútrilo l'í:deral 
intel{ram o SREI e.ficam vinmladas ao ONR. 
§ 6u Os serviços eletrônicos serão di1ponibzlizados, sem ônus, ao Poder J 11diciário, ao 
Poder Executivo _federal, ao 1'vlinútério Público e aos e11tes públicos p,wistos 110.r 

regimentos de mstas e emolumentos dos ]:",.rtados e do Distrito Federal, e aos r5i;~ãos 
encarre,_gados de investigarões criminais, jiscalizafào tributária e remperarão de ativos. 
§ 7° Ato da Corre,gedoria ]\/acional de .fz1stira do Co11se!ho Nc1cional de ]11.1lira 
disporá sohre outras atrih11iç-ões a serem exercidas pelo ONR. 

1 Referente ao art. 76 do Projeto de Lei de Conversão nº 12/2017. 
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Do texto legislativo verifica-se que: (i) o ufnstit11to de 

R~gútro de lmóveú do Brasil - IRIB ", associação de direito privado, foi indicada para 

constituir e elaborar o estatuto do ONR, cuja personalidade jurídica também será de 

direito privado; e (ii) o ONR, como entidade privada, será responsável por 

implementar e operar o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos, o qual tem 

como escopo propiciar a integração de dados e informações de todos os oficiais de 

registro de imóveis do País. 

Desta forma, sera realizada uma análise sobre a 

constitucionalidade da disposição do art. 54 supracitado, efetivando-se um estudo 

sobre o modelo de delegação constitucional do serviço de registro para constatar se 

a implementação do ONR, nos moldes trazidos pela Medida Provisória, está de 

acordo com o estabelecido no art. 236 da Constituição Federal. 

Cumpre ressaltar que a análise será delimitada sob o 

prisma de constitucionalidade material do referido dispositivo, considerando que já 

existe questionamento judicial sobre a constitucionalidade formal do projeto, sob a 

alegação de vício no processamento e análise da Medida Provisória pelo Senado 

Federal, em Mandado de Segurança impetrado por Parlamentares 2. 

2 i\landado de Segurança nº 34907, Relator Min. Roberto Barroso, impetrado sob o fundamento de gue 
ocorreram modificações do mérito da proposição legislativa perante o Senado Federal, sem posterior 
encarninhamento para apreciação da Câmara dos Deputados. 
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PARECER 

1. Modelo Constitucional de Delegação do Serviço 

de Registro. 

_r\ Constituição Federal estabelece, em seu art. 236, que 

os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado, por delegação 

do Poder Público, sendo que o ingresso na atividade dependerá de concurso 

público, in verhis: 

Art. 236. Os servz/os notarirJis e de rt~útro são e.·:x:ercidos em caráter privado, por 
delegaç-ão do Poder Público. 
§ 1° Lei regulará as atividades, dúápli11ará a responsabilidade civil e crimi11al dos 
notários, dos o/iciaú de registro e de seus prepostos, e definirá a júca!i:::,,atltO de sms 
atos pelo Poder}11diáário. 
§ 2º Leifederal estahelecerâ normas geraú parajixacào de emol11mentos relativos aos 
aios praticados pelos serviwr notariaú e de r~gistro 
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de r~gútro depende de conmrso público de 
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventiajique vcw1, sem abertura de 
conmrso de provimento ott de remofàO, por mais de seis meses. 

Para o Supremo Tribunal Federal, isso significa que "as 

serventias extraj1tdiciais se compõem de wnfei:xe de competêmias públicas, embora e:x:ercidas em r(~Úve de 

delegaç'ào a pessoa privada"\ Ou seja, os "serviç-os notariais e de r(~istro sào típicas atividades estatais, 

mas nào sào sen.Jicospúhlicos, propriamente".j. 

Insta salientar que ao optar pela delegação dos serviços 

notariais e de registro ao setor privado, o legislador constituinte reforça aquilo que 

_Marçal Justen Filho afirma ser "uma tendencia marcante da atualidade", consistente na 

-1 .-\DT 2.-1-15, Rei. i\1in. Ayres Britto, julgada em 10/11/2011, DJE 9/2/2012 
1 ADI 3.643, Rel. Min .. \yres Britto, julgado em 8/11/2006, DJ 16/2/2007 

:\lamcJa Santos, 2441, 10º andar 
São Paulo, SI' 

Cl:P 01419-101 -Tcl./fax: (11) 2679-3500 

4 

Setor J lorclciro Sul, Quadra 06, Conjunto _\, 1-ll. 
1•:, J•:difício Hrasil XX!, Sabs 1 020 e 1021, 

Brasília, DI: 
Cl•:P 70316-902 -Tcl./fax: (61) 33'.2.l-:2250 



V/\SC NCc:LOS 

"conjugarão de e~forros e recttrsos entre as entidades estatais e a iniciativa privada, vúando ampliar 

a eficácia na utilizarão dos recursos economicos e a J!,trar sem/os públicos mais ejicientes"5• 

A delegação prevista, conforme preleciona a doutrina, 

"está contaminada pela 'pessoalidade natura!', que somente poderá se;· a pessoa jisica cttJá tal 

atividade tenha sido conquistada mediante 'concuno público' de provas e títulos". r. 

Ainda nesse sentido, a Lei 8.953/1994 estabelece o 

conceito de serviços notariais e de registro como aqueles "de organizarão técnica e 

admim:rtrativa destinados a ,garantir a publicidade, atttentzádade, SCJ!,ZIIYlllfCl e eficácia dos atos 

jurídicos''7. 

De acordo com o estatuto, tais serviços são exercidos 

por notários, tabeliães e registradores, que "são prqjissionaú do direito, dotados de fé 

pública, a quem é del~gado o exenicio da atividade notarial e de t~gútro"8. 

Outrossim, constitucionalistas trazem de forma pacífica 

a competência exclusiva do Poder Judiciário para fiscalização do serviço registrar>. 

A doutrina, ao tratar especificamente sobre Direito 

Notarial e Registros Públicos, extrai o mesmo sentido e alcance da norma 

constitucional, lecionando que: 

.i .JUSTEN FILHO, i\Iarçal. Curso de Direito Administrativo. 9 ed. rcv., atual e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013. Fl. 759 
'' MOLINi\RO, Carlos Alberto; PANSIERI, Flávio; S.ARLET, lngo Wolfgang. Comentário ao art. 236. ln: 

C:\NOTILHO, J. J. Gomes; i\IENDES, Gilmar F.; S"\lU~ET, Ingo W.; STECK, Lenio L. (Coords.). 
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, i\lmeclina, 2013. Pág. 2161. 
7 Art. 1º da Lei 8.953/1994. 
s ,\rt. 3º da Lei 8.953/1994. 
" NERY JUNIOR, Nelson. Constitl1~ção Federal come11tada e Legislação Constitucional. 5" Edição: 
Sào Paulo: Eclitora Revista dos Tribunais, 2014. Pág. 989 . 
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'1)or di.1posifão expressa do ar!. 236, da CRFB de 1988, vale des!acar que o 
"cartório" não detém personalidade jurídica. A atividade notarial e de r\gútro é 
exercida pela pessoa física. .Quais sejam, os ne~gócios jttrídicos q11e e11volvam a 
atividade notanal e de r~gistro, serão sempre realizados pela a pessoa titular da 
delegarão estatal (pessoafísica, aprovada em COllCHrso público de provas e t!ilt!o.1). (..) 
Dfferentemente dos demaú administradores da ,ge.itâo pública, os notários e os 
registradom~ em razão da delegarão, /!,ozam de independê11ciajitmio11al no ex·erdcio de 
suas atrib11i{Õt.í~ devendo obediêmia apenas à ui e ao Poder de Ji'isccdz\arão do 
}11diáário. (..) A independênciajttncional permite aos Taheliâs e O/iciai.r de R~gútro 
realizarem a gerencia de sua atividade de modo livre. Com ~/éito, para o hom 
andamento do cartório, comjít!cro no prindpio da l~galidade, esses proftssionaú estão 
aptos afazer a ,gestão najórma qtte lhes for mais conveniente. " 10 

Em síntese, ao decompor o modelo constitucional que 

dispõe sobre o exercício dos serviços notariais e de registro, tem-se que (i) referidos 

serviços serão exercidos em caráter privado (caput, primeira parte); (ii) por delegação 

do Poder Público e fiscalização do Poder Judiciário (caput, parte final e § 1 º, parte 

final); (iii) necessariamente por pessoa física (§ 1 ° e § 3°); (iii) responsáveis criminal 

e civilmente (§ 1 º); e (iv) ingressadas obrigatoriamente mediante concurso público (§ 

3º). 

Estabelecidas estas premissas, de ngor analisar se a 

disposição do art. 54 da MP nº 759/2016 enquadra-se ao modelo exposto, de forma 

a auferir a sua compatibilidade constitucional. 

Entende-se que, apesar da implantação de uma 

instituição privada, a partir de uma autorização normativa, o modelo trazido pela 

MP não possui amparo constitucional quanto aos aspectos de: fiscafüação pelo 

Poder Judiciário; necessidade de concurso público para o serviço de registro; e 

ausência de previsão sobre responsabilidade civil e criminal de pessoas físicas. 

10 LL\lA, Edsen Nusda de. In: ANDRL-\ZZA., Gabriela Lucena (Coord.). Direito Notarial e Registros 
Públicos. São Paulo: Editora Letras Jurídicas, 2015. Ng. 69 /71 
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2. Usurpação da Competência de Fiscalização pelo 

Poder Judiciário. 

De acordo com o já narrado na exposição introdutória, 

o modelo constitucional de delegação do serviço registrai pressupõe a sua 

fiscalização pelo Poder Judiciário, o que decorre do próprio texto constitucional, 

inscrito no § 1 º do art. 236. 

A cautela constituinte se justifica por se tratar de um 

serviço de titularidade pública, o qual é apenas delegado para exercício em caráter 

privado, sem alterar a natureza de uma atividade típica estatal. 

Outrossim, dentre a organização judiciária estabelecida 

pela Constituição Federal, vislumbra-se a fiscalização correcional pelo Conselho 

Nacional de Justiça, diante do teor do art. 103-B, §4º, III, in verhis: 

Art. 103-B. O Conselho Nacional de ]11stira compõe-se de 15 (quinze) membros 
com mandato de 2 (dOZ:i) anos, admitida 1 (uma) recondução (. . .). 
§ 4º Compele ao Conselho o controle da atuação administrativa ejinanceira do Poder 
]ttdiciá1io e do cumprimento dos deveres jimcio11aú dosjuizes, cabendo-lhe, além de 
outras atribuiç-ões que lhejórem conjéridas pelo Eistatuto da M~gistratura: 
III receber e conhecer das redamarões contra membros ou ór;gãos do Poder Judiciário, 
indusive contra seus semicos auxiliares, sementias e órgãos prestadores de servicos 
notariaú e de registro que atuem Dor delegacão do poder b/Íb/ico ou o!iciali;-c1dos, sem 
pre;úízo da competência disciplinar e correicio11a! dos trih1tnais, podendo avocar 
proce.1:ros disciplinares em mrso (. . .). 

_r\ partir desta exposição, entende-se que a instituição de 

uma pessoa jurídica de direito privado, qual seja o "Operador Nacional do Sútema de 

R(~z:rtro de Imóveis Eletrônicos", cuja atribuição inclui a autonomia para implementar e 

operar o "Sútema de Regútro de Imóveis Eletrônicos", sob supervisão do "Instituto de 
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Sào l'aulu, SP 

Cl•I' 01419-101 TcL/fax: (11) 2679-3500 

7 

Setor I lotclciro Sul, Quadra 06, Conjunto :\, BL 
!•:, 1•:difício Hrn,il XXI, Sab, 1020 cl0:21, 

Brasília, Dl 1 

c:i,:p 70316-902 -TcL/fax: (61) 33:23-2'.2:iO 



\//\SCONC-LOS 

Re~gistro imobiliário do Brasil", viola frontalmente a norma constitucional c1ue atribui a 

competência de fiscalização sobre atos de registros de imóveis ao Poder Judiciário e 

a competência correcional e de controle administrativo ao Conselho Nacional de 

Justiça. 

A sobreposição de intermediário eminentemente de 

natureza privada, entre a relação de delegação do Poder Público à pessoa física do 

Oficial, a qual se dá mediante concurso público, enfraquecerá, inviabilizará e, por 

consequência, violará a fiscalização exclusiva a ser exercida pelo Poder Judiciário. 

A proposta normativa pretende conferir a função 

genérica de "{{gente regulador' do ONR à Corregedoria Nacional de Justiça do 

Conselho Nacional de Justiça, como se assim, amenizasse a usurpação de 

competência prevista constitucionahnente. Todavia, o modelo constitucional prevê 

uma estrutura de atuação direta e imediata tanto para fiscalização, correição e 

regulação pelo Poder.Judiciário (seja pelos Tribunais Estaduais 11 , seja pelo Conselho 

Nacional de Justiça 12), competências essas que seriam feridas frontalmente com a 

sobreposição de entidades privadas na relação de delegação do Poder Público. 

Pela disposição do texto da Medida Provisória, as 

unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal, ao 

integrarem o SREI, ficariam vinculadas e submetidas ao ONR, o que não é 

compatível com o preceito constitucional que estabelece a fiscalização exclusiva pelo 

Poder Judiciário. 

11 NERY JUNIOR, Nelson. Constituição Federal comentada e Legislação Co11stitucio11al 'i" Edição: 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. Pág. 989. 
12 i\IULIK-\.RO, Carlos /1.!berto; Ps-\.NSIERI, Flávio; Sc\RLET, Ingo Wolfgang. Comentário ao art. 236. ln: 
C:\NOTILHO, J. J. Gomes; i\IENDES, Gilmar F.; S.ARLET, Ingo W.; STECK, Lenio L. (Coords-). 
Corne11tários à Constituição do Brasil São Paulo: Saraiva, Almedina, 2013. Pág. 2163. 
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Assim, entende-se que existe uma incompatibilidade 

entre as diretrizes traçadas pela norma da Medida Provisória com o modelo 

constitucional do serviço de registro, tendo em vista a usurpação de competência 

exclusiva de fiscalização, correição e regulação do Poder Judiciário, em especial, do 

Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais. 

3. Obrigatoriedade de Concurso Público para 

Delegação do Serviço de Registro. Violação aos 

Princípios da Administração Pública. 

A Constituição prevê, em seu art. 236, § 3º, que '~; 

ingresso na atividade notarial e de nt~istro depende de concttno público de provas e titzdos ". 

Nesse ponto, o Constituinte, atento aos princípios 

administrativos constitucionais, impôs o escrutínio rigoroso do concurso público de 

provas e títulos aos que pretendem ingressar na atividade notarial. 

Prestigiou-se, igualmente, os princípios que regem a 

Administração Pública, tais como a necessidade de se observar a impessoalidade e a 

moralidade, além da eficiência do serviço público, previstos no art. 3 7 da 

Constituição Federal. 

Registra-se, de forma preambular, que não se identifica 

a representatividade do "Instituto de Registro Imobiliário do Brasil" como apto a 

ser selecionado, independente de licitação, para gerir e operar o Sistema de Registro 

de Imóveis Eletrônicos de todo o País, constituindo este fato em um agravante pela 

seleção da entidade privada para prestar o serviço público, haja vista se tratar de uma 
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associação sem qualquer indicativo da representação de toda a coletividade de 

Registradores no âmbito nacional. 

Por estas razões, identifica-se, a ptiori, a ausência de 

legitimidade da entidade selecionada pela Medida Provisória, culminando na 

concentração da prestação do serviço público por um único instituto de natureza 

privada, promovendo a eliminação completa de mecanismos de concorrência e 

melhorias na prestação do serviço registral, preceitos estes que somente seriam 

efetivados mediante abertura de procedimento licitatório, prestigiando e 

obedecendo os ditames legais, ao propiciar a ampla disputa, transparente, pela 

proposta mais vantajosa para execução do serviço. 

Neste cenário, para além de ausência de legitimidade, é 

de se constatar que a indicação de uma associação privada de forma aleatória, sem 

procedimento licitatório, com expectativa de arrecadação de verbas a partir da 

prestação de serviço público, viola diretamente o regime constitucional de exercício 

dos serviços notariais e registrais (art. 236), assim como os princípios da 

impessoalidade, da moralidade e da eficiência (art. 37) previstos na Constituição. 

O princípio da impessoalidade, nas liçôes de Hely Lopes 

Meirelles, resulta na necessidade de que a finalidade do ato seja o bem público. Se, 

de forma contrária, não houver este escopo, haverá desvio de finalidade, ainda c1ue 

sob o "capt1z.' da legalidade e do interesse público, conforme excerto abaixo: 

"O ptincípio da impessoalidade, rejérido na Cànstituiçào/ 88 (art. 31, Clij>ttt), nada 
mais é qtte o clá.isico princípio da finalidade, o qttal impõe ao administrador público 
qt✓e só pratique o ato para o seufzm legal. n o _fim legal é unicamente aqI1cle q11c a 
norma de Direito indim expm~ra 011 virtualmente como objetivo do ato, de jórma 
impessoal. (. . .) 

.\lamcJa Santos, 2441, 10º anelar 
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O que o principio da jinalidade veda é a prática de ato administrativo sem i11tere.1se 
público ou conveniência para a Adminirtrarào, visando tmicame11te satiij'a:,p· 
interesses privados, porjàvoritismo 011 per.rl!.cgttt/ào dos ({gentes c~ovemamentais, soh a 
forma de desvio de jinalidade. (. .. ) O ato praticado com desvio de .finalidade - como 
todo ato ilícito 011 imoral - 011 é consmnado às escondidas 011 se apresenta difarrado 
soh o captt::;, da 11!.cgalidade e do interesse público. Diante disto, há qm ser surpreendido 
e identificado por indícios e cirmnstâncias q1te revelem a dirtorrão do fim le,gal, 
suhstit!tído habilidosamente por mnjim ill!.cgal 01t imoral não desejado pelo ll!.cgúlc1do1: 
/1 propósito,já decidiu o STF que: 'l1tdícios vários e concordantes são prova'. De1ttre 
os elementos indiciários do desvio de finalidade está a jàlta de motivo 01t a 
discordâ!lcia dos motivos com o ato praticado. " 11 

No caso sob análise, entende-se não haver motivação 

hábil para o resultado do ato. Isto é, inexiste justificativa para indicação de entidade 

privada específica, que arrecadará com serviço público, sem efetivação do 

procedimento licitatório, o que mitiga a própria eficiência do serviço. 

De idêntico sentido revela-se o princípio da moralidade 

administrativa, o qual possui um conteúdo mais amplo, tomando obrigatória a 

obediência aos preceitos da moral, dos bons costumes, dos ditames de justiça e 

equidade, de acordo com o que prcleciona Maria Sylvia Helena Di Pietro: 

"Em resumo, sempre q11e em matéria administrativa se verfjicar qm o comportamento 
da ,,1dministra_rão ou do administrado qtte com ela se relacio11aj11ridicamente, embora 
em consonância com a lei, ~fende a moral, os hons costmnes, as re,gras de boa 
achninistrarão, os princípios de jttstira e de equidade, a ideia co11111m de homstidade, 
estará havendo o/énsa ao principio da moralidade administrativa. " 11 

A importância da estrita observância da moralidade 

administrativa é tratada por Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem a sua 

ofensa atenta contra a probidade na administração, ensejando inclusive a hipótese de 

crime de responsabilidade: 

Ll i\IEIRELLES, Hely Lopes. Direito ,\dministraúvo Brasileiro. 39ª Edição. São Paulo: Editora ;\(alhcirns, 
2013. Pág. 95 e 120. 
14 DT PIETRO, i\faria Sylvia Helena. Direito Admi11istrativo. 28ª Edição. São Paulo: _\tlas, 201.S. Pág. 112. 
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':,1cres{a-se qtte, nos termos do art. 85, !/, da Co11stzt1ti(ào, atwtar contra a 
''probidade na administração" é hipótese prevista como crime de responsahilidade do 

Presidente da República, fato q11e enseja sua destit11iç-ào do ca,;,go. '·' 1' 

Ademais, vislumbra-se que a escolha de uma entidade, 

sem qualquer espécie de concorrência, além de violar os preceitos da impessoalidade 

e moralidade, também constitui uma ofensa ao princípio da eficiência que se espera 

da Administração Pública, pois que veda a possibilidade de escolha do melhor 

prestador do serviço disponível em mercado, em condições mais benéficas ao Poder 

Público. 

Corroborando com a ausência de eficiência na hipótese 

legislativa trazida pela Medida Provisória, nota-se a infringência simultânea do 

escopo da delegação do serviço registral, mediante concurso público, pois que o 

modelo constitucional visa a obtenção de melhores prestadores desta função estatal 

delegada - o que, frisa-se, não ocorre com a indicação direta de determinada 

associação privada. 

De acordo com o verificado neste tópico, entende-se 

que não é compatível com a Constituição Federal a indicação de uma entidade 

privada específica, para consecução do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos, 

com aferição de recursos públicos, seja por se tratar de um dos atributos do serviço 

registral, somente permitido mediante delegação do Poder Público, por concurso 

público (art. 236), seja por violar frontalmente aos princípios mais basilares que 

regem à 1\dministração Pública, notadamente a impessoalidade e a moralidade (art. 

37). 

1
' i\IELLO, Celso :\ntônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª Edição. Sft0 Paulo: Editora 

Malheiros, 2013. Pág. 123 . 
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4. Ausência de Responsabilidade Civil e Criminal 

de Entidades Privadas. 

\ c · · - , 'Y'G § 1° b 1 I'" "onstltmçao, cm seu art. ~,) ), _ , esta e cce a 

necessidade de lei regular '~, responsahilidade âvil e criminal dos 110/tÍlios, dos 0/iâai.1 de 

. J " regi.rtro e ue sett.rprepostos . 

A delegação do serviço registra] diretamente às pessoas 

jurídicas de direito privado, tal como trazido pela Medida Provisória, não dispõe de 

mecanismos para responsabilização da forma como estabelecida para as pessoas 

físicas dos Oficiais. Pode-se resultar, de fato, em verdadeiro contorno ao processo 

de responsabilização civil e, sobretudo, criminal de notários. 

O serviço registra] é prestado por pessoas físicas, as 

quais possuem responsabilidade civil e criminal derivadas diretamente da 

Constituição e do modelo de delegação do Poder Público. 

No caso de sobreposição de entidades privadas para 

consecução de atribuições do serviço registra!, verifica-se a possibilidade de 

imposição de barreiras e limitações à responsabilização civil e criminal, existindo, 

portanto, violação ao modelo constitucional da prestação do serviço registra!, e 

insegurança jurídica, especialmente para os usuários do serviço. 

l"i de se observar, portanto, que aliado aos itens 

supracitados, a hipótese trazida pela MP tende a dificultar o cumprimento do regime 

de responsabilidade civil e criminal adotado pela Constituição àqueles que prestam, 

na condição de pessoas físicas, o serviço público registra! delegado. 

:\lamc<la Santos, 2441, 1 O" andar 
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5. Possibilidade de Veto de Projetos de Iniciativa 

do Poder Executivo. 

Em decorrência das peculiaridades do caso em análise, 

considerando que o Projeto de Lei de Conversão aguarda análise pelo Chefe do 

Poder Executivo para deliberar sobre a sanção, veto parcial ou veto total da Medida 

Provisória, cumpre tecer considerações sobre a possibilidade jurídica de ocorrer o 

veto parcial, no que tange ao artigo 54 do texto original (art. 76 do Projeto de Lei de 

Conversão), ainda que a iniciativa tenha sido do próprio Poder Executivo. 

A Constituição Federal estabelece a competência para 

vetar o projeto que seja inconstitucional ou contrário ao interesse público, no todo 

ou em parte, in verbú: 

Art. 66. /1 Casa na q11al tenha sido conc!Jtida a votarão enviará o projeto de lei ao 
Presidente da Repzíblica, que, aquiescendo, o sancionará. 
§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total 011 parcialme11/e, no 
prazo de q11inze dias zíteir, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 
quarenta e oito hora.1~ ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. 

Partindo-se do princípio de que a iniciativa do projeto é 

do Presidente da República, por se tratar de Medida Provisória e, ainda, que não 

houve uma alteração no sentido material do texto apresentado, mantendo-se as 

disposições integrais, sem emendas do Congresso Nacional, surge a dúvida sobre a 

efetiva possibilidade de veto sobre a norma. 

José Afonso da Silva, ao lecionar sobre o tema, entende 

pela possibilidade de veto de projeto de iniciativa do Presidente da República, 

considerando, primordialmente, que ainda remanesce o poder de escolha dos 

\ lamcda Santos, 2441, 1 O'' andar 
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interesses a serem tutelados pela ordem jurídica, permitindo-se a análise de 

constitucionalidade do dispositivo: 

((Proh!ema que pode surgir é o de saher se o Preside11te da ReplÍhlica pode velar 

pro/e/o de stta iniciaJiva, que nào s1!freu emendas. No/e-se que, 1111111a hipr5tese como 
essa, o poder de escolha do titular da iniciativa ,governamental _fói inteiramente 
mpeitado pelo Legislativo; vale dizer que o conteúdo de sita vontade, e:xpressa 
mediante a apresentarão do prqjeto, não sofre11 co11trariedade, pelo q11C parece 
con!radiJório admitir-se veto em projetos aJsÚn aprovados. Rea!me11!e, lemos aí d11as 
vo11tades de um mesmo titular em sentido contrário. Apesar disso, entendemos 
que o Chefe do Executivo pode vetar projeto de sua iniciativa, 
totalmente, mesmo quando não tenha sofrido modificação no 
Legislativo. No caso, é ainda o seu poder de escolha dos interesses a serem 
tutelados pela ordem jurídica que jttst?fica essa possibilidade: iniciativa ,govername11tal 
e seu poder de veto se fundamentam no mesmo princípio da escolha da matéria e dos 
interesses a ela r~ferentes, que ele quer ver i11trzgra11do ou não a ordem jmidica, 
mediante lei; ora, pode ocorrer que a escolha.feita com o exercício de poder de i11icú1tiva 
deixe de intere.uar a seu programa de ,governo no decurso de sua tramitapio !eis/ativa, 
sem que ele tenha po.uibilidade de impedir, pela retirada do projeto ott 011tro meio, q11e 
a proposirão a ser adotada pelo Congresso e lhe s~ja apresentada para sa!lfelO. Res!a
lhe, pois, ttJJJ último remrso: o veto. Demais, o exercício desse poder não é 
limitado; pode exercê-lo sobre qualquer projeto de lei sancionável, 
mesmo os de sua iniciativa. /1penas, nessa altura, sua vontade, mani/éstada 
com a iniciativa, não mais é sua só, porque sobre elajá incidi11 também a vontade do 
l~gis!ativo, que vai co'?firmá-la 011 não na apreâafêio do veto, ma11te11do-o 011 

rejeita11do. '' ;r, 

Desta maneira, perfilhando a orientação doutrinária de 

José Afonso da Silva, entende-se pela possibilidade jurídica de veto parcial sobre 

projeto de iniciativa do Poder Executivo. 

Além disso, cabe destacar que o veto por 

inconstitucionalidade tem o relevante sentido de preservar a higidez da ordem 

jurídica fundada no respeito à Constituição, o que impõe ao Presidente da República 
. . 

maior compromisso. 

11' SILV_-\, José .\fonso da. Processo Constitucior1al de Fon:nação d,1s Leis. 2' Ediçào. Editora i\lalhciros: 
São Paulo, 2007. Pág. 221 /222. Grifos nossos. 
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CONCLUSÃO 

De todo o exposto, conclui-se que: 

(i) a Medida Provisória nº 759/2016 atribui a uma entidade privada, IRIB, a 

consecução de nova pessoa jurídica, ONR, para implementar e operar o Sistema de 

Registro de Imóveis Eletrônicos; 

(ii) o modelo adotado pelo art. 236 da Constituição Federal, dispôe sobre o 

exercício dos serviços notariais e de registro, tem-se que (i) referidos serviços serão 

exercidos em caráter privado (caput, primeira parte); (ii) por delegação do Poder 

Público e fiscalização do Poder Judiciário (caput, parte final e § lº, parte final); (iii) 

necessariamente por pessoa física (§ l º e § 3º); (iv) responsáveis criminal e 

civilmente (§ 1 º); e (v) ingressadas obrigatoriamente mediante concurso público (§ 

"º) ,) ; 

(iii) a implantação da sistemática da Medida Provisória nº 759/16 viola a 

competência de fiscalização, corrcição e regulação exclusiva pelo Poder Judiciário, 

seja pela vinculação e submissão das unidades de registros à entidade privada ONR, 

seja pela sobreposição de uma personalidade jurídica de direito privado na relação 

da delegação do serviço público, fragilizando as competências exclusivas e diretas do 

Poder Judiciário, em contraposição ao que dispõe o art. 236, § 1 º e o art. 103-B, § 

4º, III; 

(iv) a implantação da sistemática da Medida Provisória nº 759/16 viola a 

obrigatoriedade de concurso público, no que se refere à prestação do serviço 

registra!, assim como ofende frontalmente os princípios da administração pública, 

1\lamcJa Santos, 2441, 10º andar 
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notadamente a impessoalidade, a moralidade e a eficiência, diante da indicação de 

uma entidade privada específica que arrecadará valores com o serviço público, sem 

realização de procedimento licitatório, em contraposição, respectivamente, ao art. 

236, § 3º e ao art. 37; 

(v) a implantação da sistemática do art. 54, Medida Provisória 11° 759/16, com a 

definição legal de entidade de natureza privada específica para prestação de serviço 

notarial, viola a previsão de responsabilidade civil e criminal prevista às pessoas 

físicas delegatárias do serviço público, contornando e, portanto, ferindo o art. 236, § 

1 º; e 

(vi) é possível e se faz necessário o veto ao art. 54 da Medida Pro\Tisória 11. 

759/2016 (art. 76 do Projeto de Lei de Conversão), por inconstitucionalidade, nos 

termos do art. 66, § 1 º, da Constituição Federal, ainda que de iniciativa do Poder 

Executivo, por remanescer o poder de escolha dos interesses a seren1 tutelados pela 

ordem jurídica. 

É o parecer. 

São Paulo, 14 de junho de 2017. 

lgor Sant' Anna Tamasauskas 

OAB/SP 173.163 

Beto Ferreira Martins Vasconcelos 

OAB/SP 172.687 

Otávio Ribeiro Lima Mazieiro 

OAB/SP 375.519 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

CONCLUSÃO 

Em __ de julho de 2017, faço estes autos conclusos 
ao Doutor IBERÊ DE CASTRO DIAS, MM. Juiz de 
Direito l;\ssessor da Corregedoria Geral da Justiça. 
Eu, l 1}}.A.l:í ) 1~\(Almir Barga Miras), Coordenador 

l, - ' da DICQGE 5, subscrevi. 
PROCESSO n2 2017/28024 

j 

IBER@ DIE c'ASTRO DIAS 
Juiz Assessor 1a✓Cbr{eiredorV 

l ,, "-..""••"'"""'·"'"" 



PODElR JUDICNfi1.RllO 
lRIBt.'1\ru . JUSTIÇA. DO ESTADO DE SAO PAULO 

cc~RREGEDORlJA GERJ""L DA JUSTIÇA 

Ref.: Pedido de Prov1d2:ncías 00U066S-502017 2.00.0000(2017/00028024) 

Estatuto do Operador ><acional do Sistema de Registro de [móveis Eletrônico - ONR 

Excelentíssimo Senhor Curregedu1 Nacional de Justiça, 

Em ,<:c-r,dirnt~nto à solicitaçã0 de manifestação no Pedido de 

Providências em presw JS infr11srnações que seguern. 

De ;ibscrvo que esta E. Corregedoria Geral da Justiça já 

havia se manifestado favoravelrnentc à minuta de estatuto previamente apresentada, 

conforme informaçôec; daihdas l '7 
~ i 

para fazer remissão ao teor do quanto lá 

mencionado. 

Ader~ ,11s.. s,ibreveio. desde então, a Lei 13.456/17, 

sedimentando pane ~1:2.:s 1 ~:gras \t:ículml.as pela MP 759/ 16. E o teor da nova minuta de 

estatuto do ON R, apr,"::;c::1.:.1cb. p:;r datado de 8/11 /l 7, está em consonância com o 

quanto originariamente propcsui nrovidenciando-se as devidas adequações para 

compatibilização corn a 13456/17. 

:Vlan:fr;:<<. dcstarte, o p=isicionamento previamente exposto 

este Órgão, pela LlJYC, 

J 1 



PODER JUDICIÁRIO 
USTIÇA DO EST DE SÀO PAULO 

.... •UilS,.il~.il.,'.3il.ilL''U'A~il1~ GElVd~ DA JUSTIÇA 

para reiterar a Vossa 1~~xce1encia 

disposição para outras 

MINISTRO JOÃO 

Conselho Nacional 

me cumpria intórmar, valho-me da oportunidade 

protestos de consideração e apreço, colocando-me à 

façam necessárias. 

ll:lA 
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Medida de urgência: 

Partes 
AUTORIDADE 

0,00 

Não 

- SERGIO JACOMINO (AUTORIDADE) 
- INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO BRASIL 
(REQUERENTE) 

Outros interessados 

Não existem outros interessados vinculados. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

INFORMAÇÃO Nº 186/MCCA 

PROCESSO Nº 2017/28024 

Em 06 de dezembro de 2017. 

Meritíssimo Juiz: 

Após o encaminhamento das informações de fis. 
479/480 ao E. Conselho Nacional de Justiça em 01/12/2017, conforme 

comprovante de juntada às fls. 481, consulto Vossa Excelência de serem os 
autos arquivados até nova provocação. 

À consideração superior. 

•·'\ ;·••'"\ 

Eu, . U:L:,.:~J!...L.. ____ (Madalena C. C. de Abreu), Supervisora de Serviço 
- DICOd'E'.,,5.1., -informei e assino. 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

CONCLUSÃO 

Em 07 de dezembro de 2017, 
faço estes autos conclusos ao Doutor IBERE DE 
CASTRO DIAS, Meritíssimo Juiz de Direito Assessor da 
C o r r e g e d o ri a,. - . - . -. -. -. -. -. - . -. -. -. - . -. - . - . -. - . - . -. -. -. -. - . - . -. -. - . - . -
Eu, _ 1\l:,.:'•~ (Madalena Cristina Cordeiro de Abreu), 
Supe'r:~Ls'ora de Serviço - DICOGE - 5.1., subscrevi.-.-.-. 

PROC. Nº 2017/28024 

Proceda-se conforme sugerido. 

São Paulo, data supra. 

\ 
,f 
li 

IBERÊ DE dASTRO DIAS 
Juiz Assessor )d~doria 

DAffA 
Em __ de , /)( de 2017, 
recebi estes/a~Íf~::·com o r. despacho supra.-.-.-. 
Eu, e/,·"/ ______ · 
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i/'v10BH .. lAHIOS DE SÃ.O PAULO 

Ofício nº 029/2018 jp/md 

Ref.: 

São Pau lo. 09 de 111arço de 20 1 8. 

Meios eletrônicos do registro de imóveis 

Operador Nacional do Siste111a de Registro Eletrônico de Imóveis 

(Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, art. 76) 

DICOGE 4.3 2018/00046912 
20/03/2018 16:27 

Excelentíssimo Senhor Doutor Corregedor Geral, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cumprimentando Vossa Excelência pelo já exitoso início de gestão no 

biênio 2018/2019. vimos à sua alta presença manifestarmos como segue a respeito 

dos meios eletrônicos do registro de imóveis, em particular acerca do Operador 

Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis ONR. 

Contexto desta man~lestaçiio 

1. O pleno funcionamento do registro de imóveis em meios eletrônicos (i. 

e., o tráfego eletrônico de dados. informações e docu111entos. de um lado. e a 

escrituração eletrônica dos atos registrários, de outro) são hoje, talvez, a questão 

mais palpitante desse ramo do direito - tornada ainda mais aguda a partir da vigência 

da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017 (conversão do art. 54 da Medida Provisória 

nº 759, de 22 de dezembro de 2016), que prevê: 

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

implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operadbr 

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

,\1· !º. O procedimento administrativo e os atos de registro 

decorrentes da Reurh serão feitos preferenc ia/mente por meio 

eletrônico, na forma dos arts. 37 a ~Ida Lei nº 11.977, de 7 de 

julho de 2009. 
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§ 2º O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito 

privado. sem fins lucra/ ivos. 

§ 3 º. (VETA DO). 

§ .:/. º. Caberá à Corregedoria N ac ionctl de Jus/ iça do Cansei ho 

Nacional de Justiça exercer a funçào 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 SRE! e .ficam vinculadas ao ONR. 

§ 6º. Os serviços eletrônicos serc7o 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 órgàos 

encarregados de invesligaçDes criminais. fiscalizaçào tributária e 

recuperaçào de at i1·os. 

§ 7º. A administraçc7o pública federal acessará as infórmaç:Des do 

SRE! por meio do Sistema Nacional de Gestào de !nfórmaçaes 

Territoriais (Sinter), na forma de regulamento. 

§ 8º. (VETADO). 

2. Por força do art. 54 da Med. Prov. nº 759/2016 e. depois, do referido art. 76 da 

Lei n'' 13.465/2017, o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB fizera 

instaurar, perante da eg. Corregedoria Nacional de Justiça, no início de 2017. o 

Pedido de Providências - PP nº 0000665-50.2017.2.00.0000. no bojo do qual se 

discute uma proposta de estatuto para esse ONR. 

M a i s r e c e n te m e n te , u m a n o v a p ro p o s ta d e e s tatu to , r e f o r m u I a d a , fo i 

a p r e s e n ta d a à e g . C o r rege d o r i a G e r a 1, d e s ta f e i ta p e I o I R I B e p e I a 

Notários e Registradores do Brasil Anoreg/BR. 

A posiçlio da Arisp 

Associaçãt6 dJ.lS 
I A.•·'/ 1 u, 

j 

! 

3. Desde o princípio, esta Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo 

Arisp tem manifestado profunda preocupação acerca do ONR, no qual vê 
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(respeitadas, sempre, as opiniões divergentes) ameaça ao sistema de delegação, às 

atribuições e rendas do Poder Judiciário e à segurança e privacidade dos brasileiros. 

A constituição de uma pessoa jurídica de direito privado que implante e 

opere serviços de registros de imóveis, com efeito, quebra o modelo posto no art. 

236 da Constituição da República, pois permite que essa atividade pública seja posta 

em mãos de um particular sem delegação por meio de concurso público de provas e 

títulos. 

Ademais, a implantação e operação de serviços registrais no plano 

federal (coisa desconhecida do sistema constitucional) implica risco de que se 

esvazie a competência estadual na matéria e, por conseguinte, se transfira à União, 

em maior ou menor escala, as custas que hoje entram o erário do Estado, para 

manutenção do serviço judiciário (no qual se engloba, também, a fiscalização das 

atividades do foro extrajudicial). 

Acrescente-se ainda que a concentração de dados, direta ou 

indiretamente, numa pessoa jurídica nacional, além de ir na contramão das soluções 

técnicas mais modernas, faz arriscar a privacidade e a segurança desse conjunto 

informativo. 

Por todas essas razões é que a Arisp, 110 estrito cumprimento de sua 

missão institucional, e no interesse t'iltimo dos registradores que representa, 

recentemente ingressou no mencionado PP nº 0000665-50.2017 .2.00.0000, 

suscitando essas questões à consideração da eg. Corregedoria Nacional de Justiça. 

4. Em apertada síntese, são estes os pontos que a Arisp teve o cuidado de expor à 

superior análise da eg. Corregedoria Nacional: ,,/·7 

(a) inconstitucionalidade formal do art. 76 por vício de 

art. 96, II, b e d); 

/ ~, 
i n i c i a t i v a ( C o n s t i t u~fo , 

(6) inconstitucionalidades materiais do art. 76 por violação: do sistema 

delegatário (Constituição, art. 236, caput); da obrigatoriedade de concurso 

público (art. 236, § 3°); da delegação à pessoa natural (art. 236, §§ 1° e 3º); 
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do sistema de responsabilidade civil e criminal dos registradores (art. 236. § 

1 º); da competência fiscalizatória do Poder Judiciário (art. 236, § 1 º): e da 

liberdade de associação (Constituição. art. 5º. XVIL XVIII e XX): 

(c) além disso. não há previsão legai para que a iniciativa ela elaboração cios 

estatutos esteja em mãos do IRIB ou ela Anoreg-BR. 

Conclusiio 

5. Corno não poderia deixar ele ser, cumpria à Arisp dar parte ele sua posição. a fim 

ele que essa egrégia Corregedoria, que sempre foi protagonista cio aperfeiçoamento 

do sistema registrai. possa, também ela, não só inteirar-se cio debate que se 

desenrola no plano federal, mas tornar parte ativa na discussão que afetará 

sobremaneira o registro de imóveis de São Paulo. 

~= o que, respeitosamente, havíamos a expor e a requerer a Vossa 

Excelência. 

/ 

Presidenté da Arisp 

Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO 
DD. Corregedor Geral ela Justiça 
A/C Exmo. Sr. José Marcelo Tossi Silva 
MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria 
Praç:a Pedro Lessa, nº 61 - 3º anelar 
01032-030 - SÃO PAULO/SP 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

CONCLUSÃO 

Em 26 de março de 2018, 
faço estes autos conclusos ao Doutor PAULO CÉSAR 
BATIS1f 001\ SANTO_S, Meritíssimo Juiz de Direito 

~~ {~~~ ªJi ;i-_c e { :1~;',' a~~-;~;. -~ j;; ~), -. e~~ ;d~~-~;~-, --
D I e_~ E.:::5, su b~crevi. - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . 

PROC. Nº 2017/28024 
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PAULO <::UAH 8ATIS1'A OC>S SANTOS 
Juiz Assessor da Corregedoria 
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