
Por ocasião da 2ª reunião do Comitê temático registrai e notarial do Sistema 
Nacional de Gestão de Informações Territoriais - SINTER, instituído pela Portaria 
RFB nº 2.160, publicada no DOU de 01 de junho de 2017, ocorrida nos dias 01 e 02 
de agosto de 2017, o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil - IRIB, representado 
pelos Senhores Gustavo Faria Pereira e Aurélio Joaquim da Silva , protocolou 
requerimento (anexo) por meio do qual solicita o sobrestamento das discussões 
relativas ao manual operacio_nal, em andamento no âmbito do referido Comitê, no 
que diz respeito especificamente ao registro de imóveis, tendo em vista a 
promulgação da lei 13.465/2017 que, dentre outros aspectos, autorizou a criação do 
Operador Nacional do Registro de imóveis eletrônico - ONR que implementará o 
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. 

Considerando que o SINTER, instituído pelo Decreto 8.764/2016, é uma ferramenta 
de gestão pública multifinalitária que trará benefícios a toda a administração pública 
federal ; terá grande impacto na arrecadação tributária da Un ião, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; fornecerá importantes subsídios para o combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro; contribuirá para a melhoria do ambiente de 
negócios do país e dos indicadores do Doing Business, monitorado pelo Banco 
Mundial e de grande relevância em âmbito internacional. 

Considerando que o fornecimento de informações dos registros públicos para a 
Receita Federal é realizado atualmente por meio da Declaração de Operações 
Imobiliárias - DOI e que a implementação de uma NOVA-DOI foi descontinuada, 
tendo em vista que o SINTER, em processo de desenvolvimento, é um modelo mais 
eficiente e de menor custo operacional para os cartórios . 

Considerando que o acesso aos dados registrais pela Administração Pública Federal 
está previsto no art. 41 da Lei 11 .977, de 2009 e no Provimento nº 47, de 2015, da 
Corregedoria Nacional de Justiça , que regulamentou a implantação do Sistema de 
Registro Eletrônico de Imóveis - SREI e estabeleceu em seu art. 3°: 

"Art. 3°. O intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de 
imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral estará a cargo de centrais 
de serviços eletrônicos compartilhados que se criarão em cada um dos Estados e no Distrito 
Federal." 

Considerando que o Comitê Notarial e Registrai, estabelecido com base no art. 6°, 
§1° do Decreto 8.764, de 2016, cuja composição envolve representantes da 
Corregedoria Nacional de Justiça, dos Serviços de registros públicos e de Notas, da 
Receita Federal do Brasil - RFB, da Secretaria de Patrimônio da União - SPU , do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional - PGFN constitui-se no foro adequado para construção 
conjunta do padrão de interoperabilidade e modelo de intercâmbio de informações 
entre a Administração Pública Federal e os serviços notariais e registrais . 

Considerando que os trabalhos de definição de requ isitos para o modelo de 
intercâmbio de informações se encontram em fase adiantada. 

Considerando que o Manual Operacional é "versionado", podendo ser alterado a 
qualquer tempo pelo próprio Comitê para se adaptar a novos cenários ou demandas. 

Considerando que a implantação do ONR depende de arranjos 
importantes e que não há prazo estabelecido para tal implantação 



Considerando que o início do intercâmbio de informações se efetivará no prazo 
máximo de 1 (um) ano contado da publicação do manual operacional. 

Os membros do Comitê, signatários deste documento, decidem pela continuidade 
dos trabalhos para conclusão da primeira versão do Manual Operacional por 
entender que o modelo de intercâmbio que está sendo construído é abstrato em 
relação ao modelo de registro eletrônico em produção, portanto é adaptável e 
independe da configuração que venha a ser dada ao ONR; ademais, qualquer 
alteração que porventura venha a ser necessária por ocasião da regulamentação e 
implantação do ONR poderá ser endereçada em uma nova versão do Manual 
Operacional. Paralelamente, o intercâmbio poderá acontecer sem prejuízos para o 
Estado brasileiro ou para os serviços notariais e registrais. 
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