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Área	do	Direito:	Imobiliário	e	Registral

Resumo:

Este	trabalho	analisa	o	registro	eletrônico	de	imóveis,	o	conceito	de	cadastro	e	a	nova	ferramenta	criada	por
decreto	do	Poder	Executivo	Federal	denominado	SINTER.	O	trabalho	aponta	para	divergências	entre	normas
oriundas	do	Poder	Judiciário	em	contraposição	com	normas	editadas	pelo	Governo	Federal,	e	conclui	que	as
emanadas	 do	 Judiciário	 devem	 prevalecer.	 Aponta,	 também,	 caminhos	 para	 viabilizar	 os	 objetivos
pretendidos	 pelo	 SINTER,	 em	 benefício	 do	 desenvolvimento	 e	 do	 atendimento	 de	 interesses	 públicos
primários,	 sem	 ferir	 ou	 fragilizar	 a	 segurança	 jurídica	 e	 a	 confiabilidade	 dos	 registros	 públicos.	 Aborda,
ainda,	desafios	tecnológicos	da	atual	fase	de	implantação	do	registro	eletrônico,	e	alerta	para	a	inviabilidade
material	e	operacional	de	se	produzir	dados	nato	digitais	estruturados	de	registros	antigos.

Abstract:

This	 paper	 analyzes	 the	 Eletronic	 Land	 Property	 Registry,	 the	 concept	 of	 Public	 Records	 and	 the	 new
management	tool	created	by	Federal	Government	named	SINTER.	The	study	points	to	differences	between
rules	 created	by	 the	 Judiciary	 and	 rules	 issued	by	 the	Federal	Executive	Government,	 and	 concludes	 that
those	 rules	 issued	 by	 the	 Judiciary	 shall	 prevail.	 It	 still	 suggests	 ways	 to	 enable	 the	 desired	 objectives
expected	with	SINTER,	in	favor	of	the	development	and	focus	on	primary	public	interest,	without	harm	or
undermine	legal	certainty	and	reliability	of	Land	Property	Registry.	It	also	analyses	technological	challenges
of	 the	current	phase	of	 the	Electronic	Registry	 implementation,	and	alerts	 to	 the	material	and	operational
impracticability	of	producing	digital	nato	structured	data	from	old	registries.
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1.	Introdução

A	introdução	da	expressão	Registro	Eletrônico	de	Imóveis,	na	última	década,	em	uma	lei	bastante	sintética
sobre	o	tema,	trouxe	ao	universo	jurídico	e	ao	da	administração	pública	diferentes	perspectivas	do	que	viria
(e	virá)	a	ser	o	Registro	Eletrônico	de	Imóveis.

O	Poder	Judiciário,	órgão	competente	para	normatizar	a	questão,	debruçou-se	sobre	o	tema	de	forma	técnica
e	profunda,	e	grandes	avanços	do	Registro	Eletrônico	de	Imóveis	já	são	percebidos	e	já	são	usufruídos	pelos
usuários	dos	serviços	de	registros	de	imóveis	no	Brasil,	sejam	eles	particulares	ou	órgãos	da	administração
pública	e	Poder	Judiciário.

Mas	esta	realidade	tecnológica,	já	tão	bem	percebida	pelos	usuários,	não	transformou,	ainda,	o	processo	de
registro	 dentro	 das	 serventias.	O	 registro	 de	 imóveis	 ainda	 é	 feito	 no	 suporte	 papel,	 tudo	na	 forma	da	 já
conhecida	e	consolidada	Lei	6.015/73.	A	inovação	tecnológica	e	as	ferramentas	necessárias	para	a	feitura	de
registros	 nato	 digitais	 com	 a	 segurança	 jurídica	 adequada	 (e	 segurança	 técnica-operacional)	 continuam
sendo	desenvolvidas	e	testadas,	e	só	serão	oportunamente	validadas,	tudo	pelo	Poder	Judiciário.

Em	paralelo	aos	esforços	de	registradores	e	do	Poder	Judiciário	para	implantação	do	Registro	Eletrônico,	o
Poder	Executivo	Federal,	 recentemente,	editou	um	Decreto	empoderando	a	Receita	Federal	do	Brasil	para
gerenciar	 o	 então	 instituído	 SINTER	 –	 Sistema	Nacional	 de	Gestão	 de	 Informações	 Territoriais.	O	 SINTER,
além	de	pretender	agregar	dados	meramente	cadastrais	(de	diversos	órgãos	públicos	e	de	diversas	fontes),
pretende	 também	 agrupar	 dados	 das	 situações	 jurídicas	 dos	 imóveis,	 obtido	 pelo	 fisco	 (como	 gerente	 do
SINTER)	diretamente	junto	aos	registros	de	imóveis.	O	Decreto	8.764	de	2016	deu	as	premissas	do	que	virá	a
ser	o	SINTER,	na	visão	inicial	do	Poder	Executivo	Federal,	misturando	assuntos	de	gestão	pública	e	de	gestão
espacial	com	assuntos	de	situação	jurídica	dos	imóveis.



Neste	artigo	serão	abordadas,	inicialmente,	as	distinções	básicas	entre	cadastro,	registro	e	SINTER.	A	seguir,
será	analisado	o	Registro	Eletrônico,	seus	fundamentos,	seu	estágio	atual	de	 implantação	e	o	caminho	que
ainda	 será	percorrido	na	 sua	 total	 implantação.	 Será	analisado	o	decreto	do	SINTER	e	 serão	 identificados
pontos	em	que	este	entra	em	conflito	com	as	normas	 já	anteriormente	expedidas	pelo	Poder	Judiciário	na
regulamentação	 do	 registro	 eletrônico.	 Na	 sequência,	 é	 feita	 uma	 breve	 análise	 sobre	 a	 oportunidade	 e
conveniência	 (ou	não)	de	 se	 coordenar	 (por	 convênio	ou	outro	mecanismo)	a	 interconexão	do	 registro	de
imóveis	com	o	SINTER,	analisando	a	importância	da	gestão	espacial	para	o	desenvolvimento,	apontando	os
requisitos	e	limites	para	que	a	interconexão	entre	o	registro	de	imóveis	e	o	SINTER	esteja	de	acordo	com	o
ordenamento,	buscando	o	equilíbrio	entre	a	segurança	jurídica	dos	registros	e	a	pretensão	de	construção	de
ferramentas	de	gestão	pública.	Aponta,	ainda,	para	as	principais	questões	a	serem	enfrentadas	na	eventual
hipótese	 de	 existência	 de	 um	 banco	 de	 dados	 com	 informações	 de	 registro	 de	 imóveis	 no	 SINTER,	 e	 as
limitações	jurídicas	e	operacionais	de	tal	possibilidade,	enfrentando,	também,	a	impossibilidade	operacional
de	criação	de	dados	nato	digitais	estruturados	para	registros	pretéritos.

2.	Distinção	básica	inicial:	cadastro	versus	registro	versus	SINTER

Antes	 de	 se	 aprofundar	 na	 análise	 do	 tema,	 é	 importante	 se	 fazer	 uma	 distinção	 básica	 inicial	 sobre	 os
conceitos	de	cadastro	e	de	registro,	correlacionando-os	com	o	conceito	do	SINTER.

O	cadastro	é	um	conjunto	de	dados	coletados,	mantidos	e	gerenciados	por	quem	neles	 tenha	 interesse.	No
Brasil,	 há	 diversos	 cadastros	 imobiliários	 (ou	 territoriais)	 mantidos	 por	 diversos	 órgãos	 de	 governo	 com
finalidades	distintas.	Diversos	dispositivos	legais	criam	mecanismos	para	permitir	aos	interessados	a	coleta
ou	 o	 acesso	 às	 informações	 necessárias	 para	 seu	 propósito,	 como	 o	 cadastro	 no	 INCRA,	 o	 cadastro	 em
departamento	 fiscal	 em	 prefeituras,	 o	 cadastro	 em	 departamento	 de	 obras	 em	 prefeituras,	 o	 Cadastro
Ambiental	 Rural	 em	 órgãos	 ambientais	 estaduais,	 o	 cadastro	 do	 patrimônio	 da	 União	 na	 Secretaria	 do
Patrimônio	 da	 União,	 dentre	 outros.	 A	 finalidade	 de	 cada	 cadastro	 é	 servir	 ao	 seu	 titular	 (órgão	 público
responsável),	embasando	a	tomada	de	decisões	e	a	prática	de	atos	administrativos	de	sua	competência.

É	fato	que	muitos	destes	cadastros	podem	ter	por	objeto	os	mesmos	imóveis,	as	mesmas	parcelas	territoriais
e	podem	possuir	dados	semelhantes	e	duplicados.	Nem	por	isso	cada	um	deixa	de	exercer	seu	papel	e	seu
controle	dentro	de	suas	atribuições.	O	objetivo	e	o	tipo	de	dados	que	constam	em	cada	cadastro	são	diversos,
e	 se	 prestam	 a	 suprir	 os	 interesses	 do	 detentor	 de	 cada	 cadastro.	 Em	 regra,	 o	 cadastro	 é	 composto	 por
informações	 coletadas	 ex	 officio,	 por	 servidores	 do	 órgão	 competente,	 ou	 por	 meio	 de	 declaração	 e
documentos	apresentados	por	terceiros,	espontaneamente	ou	por	obrigação	legal.

O	registro	não	se	confunde	com	o(s)	 cadastro(s)	envolvendo	 imóveis.	O	registro	é	organizado	em	favor	da
coletividade,	e	não	de	um	determinado	interessado	ou	da	administração	pública.	Enquanto,	por	exemplo,	o
CCIR	serve	ao	INCRA,	e	a	declaração	de	ITR	serve	à	Receita	Federal	do	Brasil,	o	registro	de	imóveis	serve	à
toda	 a	 coletividade.	 Os	 registros	 públicos	 compõem	 um	 sistema	 especial	 de	 publicidade,	 organizada	 e
precedida	 de	 qualificação	 jurídica	 por	 profissional	 de	 direito.	Os	 registros	 de	 imóveis	 dão	 publicidade	 da
situação	jurídica	de	cada	bem	imóvel	do	território	nacional,	trazendo	segurança	e	publicidade	aos	direitos
reais	sobre	imóveis,	seus	titulares	e	demais	situações	jurídicas	relevantes	sobre	os	imóveis.

Em	suma:

a)	o	registro	 tem	sua	 importância	 ligada	ao	controle	 jurídico	dos	direitos	 inscritos,	em	benefício	de	 toda	a
coletividade,	ao	passo	que	os	diversos	cadastros	territoriais	se	prestam	aos	interesses	de	órgãos	específicos
da	administração	pública;

b)	o	registro	é	atividade	jurídica,	o	cadastro	é	atividade	técnica;

c)	enquanto	o	registro	visa	à	segurança	jurídica	dos	direitos	reais	inscritos	e	das	transações	imobiliárias,	o
cadastro	se	presta	apenas	a	dar	elementos	para	a	atuação	do	órgão	público	que	o	mantém	(como	lançamento
de	 tributos,	controle	urbanístico	de	ocupação	do	solo,	controle	de	cumprimento	de	obrigações	ambientais,
etc.);



d)	enquanto	o	cadastro	é	mantido	por	órgãos	da	administração	pública	em	benefício	do	próprio	governo,	o
registro	é	mantido	por	 juristas	em	regime	e	função	especial	controlada	pelo	Poder	Judiciário	em	benefício
dos	proprietários,	demais	titulares	de	direito	e	em	benefício	de	toda	a	sociedade;

e)	 enquanto	o	 cadastro	 se	alimenta	de	 informações	de	qualquer	origem,	o	 registro	publiciza	direitos	após
qualificação	jurídica	dos	títulos	apresentados;

f)	 enquanto	 o	 cadastro	 não	 gera	 efeitos	 jurídicos	 oponíveis	 contra	 terceiros,	 o	 registro	 gera	 publicidade
organizada,	 gerando	 cognoscibilidade	 e	 oponibilidade	 erga	 omnes,	 protegendo	 interesses	 dos	 titulares	 e
propiciando	segurança	ao	tráfego	negocial	imobiliário.

Logo,	 se	 percebe	 que,	 embora	 ambos	 (cadastros	 e	 registro)	 possam	 ter	 como	 elemento	 um	 imóvel,	 as
atividades,	informações,	qualificação,	objeto	e	efeitos	são	muito	diferentes.	O	registro	não	poderia	absorver
as	funções	dos	cadastros,	assim	como	os	cadastros	não	poderiam	absorver	as	funções	do	registro.

Por	exemplo:	não	é	porque	a	Reserva	Legal	é	averbada	na	matrícula	do	imóvel	rural	que	se	poderia	sugerir
que	o	registro	de	imóveis	substituísse	as	instituições	ambientais,	mantidas	por	cada	unidade	da	federação.
Da	mesma	 forma,	não	se	poderia	sugerir,	 com	seriedade,	que	um	certo	ente	cadastral	 (Receita	Federal	ou
Prefeitura,	 por	 exemplo)	 assumisse	 o	 papel	 das	 instituições	 registrais,	 fazendo	 as	 vezes	 dos	 oficiais	 de
registro	 na	 qualificação	 dos	 títulos	 (notariais,	 particulares	 ou	 judiciais)	 apresentados	 para	 registro,	 ou
tentando	substituir	os	juízes	corregedores	na	fiscalização	e	julgamento	das	questões	registrais,	dentre	outras.

O	 cadastro	 e	 o	 registro	 são,	 portanto,	 conceitos	 fortemente	 distintos.	 Apesar	 disso,	 a	 interconexão	 entre	o
registro	e	o(s)	cadastro(s)	é	desejável.	O	interesse	em	constituir	um	diálogo	entre	registro	e	cadastro	não	é
novo	em	nossa	sociedade	e	em	nosso	Direito.	No	âmbito	dos	imóveis	rurais,	por	exemplo,	a	Lei	10.267/2001
alterou	 a	 Lei	 4.947/1966	 para	 obrigar	 os	 registros	 de	 imóveis	 a	 encaminhar	 ao	 INCRA	 informações	 sobre
situações	 jurídicas	 de	 imóveis	 rurais.	 Esta	 primeira	 interconexão	 cadastro-registro,	 (art.	 22	 §	 7.º	 da	 Lei
4.947/1966)	 obriga	 os	 serviços	 de	 Registro	 de	 Imóveis	 a	 encaminharem	 ao	 INCRA,	 mensalmente,	 as
modificações	ocorridas	nas	matrículas	imobiliárias	decorrentes	de	mudanças	de	titularidade,	parcelamento,
desmembramento,	 loteamento,	 remembramento,	 retificação	 de	 área,	 reserva	 legal	 e	 particular	 do
patrimônio	 natural	 e	 outras	 limitações	 e	 restrições	 de	 caráter	 ambiental,	 envolvendo	 os	 imóveis	 rurais,
inclusive	 os	 destacados	 do	patrimônio	 público.	 Isso	 visa	 integrar	 o	 cadastro	 do	 SNCR	do	 INCRA	 (CCIR)	 ao
registro	 de	 imóveis.	 Da	 mesma	 forma,	 o	 §	 8.º	 do	 mesmo	 artigo	 determina	 que	 o	 INCRA	 deve	 enviar	 ao
Registro	de	Imóveis	os	números	do	CCIR,	para	averbação	ex	officio	nas	matrículas.

Esta	primeira	interconexão	cadastro-registro,	criada	em	2001	no	Brasil,	demonstra	a	importância	dos	dados
constantes	no	registro	de	imóveis	para	os	controles	de	órgãos	da	administração	pública.

Em	2009,	a	Lei	11.977	positivou	o	que	viria	(ou	virá)	a	ser	o	Registro	Eletrônico	de	Imóveis,	e	previu	que	os
registros	 de	 imóveis	 se	 organizariam	para,	 em	 cinco	 anos	 a	 contar	 da	 vigência	 da	 lei,	 oferecer	 o	 registro
eletrônico.	 A	 mesma	 lei	 dispunha	 que,	 a	 partir	 da	 vigência	 do	 Registro	 Eletrônico,	 os	 registros	 públicos
disponibilizariam	ao	Poder	Executivo,	sem	ônus	e	por	meio	eletrônico,	acesso	às	informações	constantes	em
seus	 bancos	 de	 dados,	 conforme	 regulamento.	 Em	 2015,	 a	 lei	 13.097	 adicionou	 o	 Poder	 Judiciário	 como
destinatário	de	tais	informações.

Feita	 esta	distinção	básica	 entre	 cadastro	 e	 registro,	 e	 apresentado	o	 conceito	de	 interconexão,	 passa-se	 à
correlação	destes	 conceitos	 com	o	novo	conceito	do	SINTER	–	 Sistema	Nacional	de	Gestão	de	 Informações
Territoriais.

O	SINTER,	 conforme	caracterizado	no	art.	 1.º	do	Decreto	8.764/2016,	 é	uma	 “ferramenta	de	gestão	pública
que	 integrará,	 em	 um	 banco	 de	 dados	 espaciais,	 o	 fluxo	 dinâmico	 de	 dados	 jurídicos	 produzidos	 pelos
serviços	de	registros	públicos	ao	fluxo	de	dados	fiscais,	cadastrais	e	geoespaciais	de	imóveis	urbanos	e	rurais
produzidos	pela	União,	pelos	Estados,	pelo	Distrito	Federal	e	pelos	Municípios.”

O	Decreto,	 acertadamente,	 diferencia	 as	 informações	 constantes	 em	 cada	 “fonte”	 participante	 do	 SINTER.



Especifica	que	os	dados	jurídicos	são	produzidos	pelos	registros	públicos	(como	não	poderia	deixar	de	ser),	e
que	os	dados	fiscais,	cadastrais	e	geoespaciais	podem	ser	produzidos	pelos	entes	federativos.

O	 sistema	 imaginado	 pela	 Secretaria	 da	 Receita	 Federal,	 e	 positivado	 como	 norma	 pela	 Presidência	 da
República	se	consubstancia,	basicamente,	em	formar	um	grande	banco	de	dados,	que	contenha	informações
jurídicas	de	todos	os	atos	de	registro	de	imóveis	praticados	no	Brasil	(fornecidos	pelos	Registros	de	Imóveis)
em	 uma	 camada;	 outras	 camadas	 devem	 conter	 outras	 informações	 cadastrais,	 geoespaciais	 e	 fiscais,
compondo	 diversas	 camadas	 temáticas	 que	 possam	 ser	 consultadas	 e	 entabuladas,	 conjuntamente,	 por
agentes	públicos,	conforme	suas	competências	e	interesses.

Mas	o	SINTER,	então,	seria	registro,	cadastro	ou	outra	espécie?	Ele	vai	produzir	mudanças	substanciais	para
os	demais	órgãos	de	cadastro	ou	para	as	instituições	de	registros	públicos?

Após	esta	conceituação	inicial,	passa-se	ao	aprofundamento	do	tema	em	análise,	buscando	a	resposta	para
tais	questões.

3.	Registro	eletrônico	de	imóveis

3.1.	Reinvenção	do	registro	ou	apenas	uma	mudança	na	forma	de	escrituração	e	adequação	tecnológica?

Em	palestra	proferida	no	1.º	Seminário	Nacional	de	Registro	Eletrônico	de	Imóveis,	realizado	em	setembro
de	 2015	 em	 São	 Paulo	 –	 SP,	 o	 ilustre	 Desembargador	 do	 TJ-SP	 Dr.	 Ricardo	 Dip	 levantou	 uma	 questão
interessante,	que	se	refere	ao	porquê	de	tamanha	ênfase	que	tem	sido	dada	ao	termo	“Registro	Eletrônico”.	O
palestrante	 lembrou	 que,	 quando	 houve	 a	 mudança	 do	 regime	 de	 escrituração	 das	 transcrições	 para	 o
sistema	de	matrícula,	não	se	deu	tamanha	ênfase	ao	então	“novo	registro	de	matrícula	de	imóveis”.

É	 fato:	 o	 registro	 de	 imóveis	 não	 se	 transformou	 em	 um	 novo	 registro	 após	 a	 mudança	 da	 forma	 de
escrituração	então	vigente	pelo	Decreto	4.857/39,	que	 era	baseada	em	 transcrição	de	 títulos,	 para	a	 então
nova	 sistemática	 de	 escrituração	baseada	na	matrícula	 introduzida	pela	 Lei	 6.015/73.	Naquela	 ocasião,	 só
ocorreram	 mudanças	 na	 forma	 de	 escrituração.	 Não	 ocorreram	 mudanças	 relevantes	 na	 natureza	 do
registro	de	imóveis:	a	juridicidade	da	função,	a	forma	de	se	qualificar	títulos,	o	sistema	de	fiscalização	pelo
Judiciário,	 a	 publicidade	 e	 a	 eficácia	 dos	 registros,	 enfim,	 nada	 relevante	 sobre	 a	 essência	 dos	 Registros
Públicos	foi	modificado.

Com	a	então	vigência	da	Lei	6.015/73,	a	nova	 forma	de	escrituração	em	matrícula	e	a	unicidade	matricial
modificaram	a	operação	das	informações	internamente	na	serventia,	e	também	permitiram	aos	usuários	(e
interessados	nas	informações	sobre	os	imóveis)	mais	facilidade	na	interpretação	da	situação	jurídica	de	cada
bem,	ao	concentrar	todos	os	dados	em	uma	única	matrícula.	Criou-se	ainda,	naquela	ocasião,	uma	regra	de
transição	em	que	os	antigos	livros	de	transcrição,	ainda	hoje,	contêm	situações	jurídicas	válidas.	Os	distintos
sistemas	coexistem	até	a	presente	data,	sem	previsão	para	extinção	total	dos	antigos	livros	escriturados	na
forma	do	Decreto	4.857/39.

E	 agora	 que	 a	 forma	 de	 escrituração	 passará	 a	 se	 basear	 em	 processamento	 eletrônico	 (que	 os	 novos
registros	 poderão	 vir	 a	 sair	 do	 suporte	 em	 papel	 para	 um	 registro	 nato	 digital),	 o	 que	 está	 se	 fazendo,
novamente,	é	uma	simples	adequação	tecnológica	na	forma	de	escrituração	no	registro	de	imóveis.	Não	se
está	reinventando	o	registro.	A	função	do	registrador	continuará	jurídica	e	com	a	mesma	relevância	social
que	sempre	teve.

Com	o	“Registro	Eletrônico”	apenas	se	acrescenta	uma	nova	ferramenta:	a	tecnologia.	Ao	invés	de	canetas	ou
máquinas	 de	 escrever,	 com	 registros	 impressos	 em	 papel	 (livros	 físicos),	 a	 ferramenta	 passa	 a	 ser	 o
computador,	com	o	registro	sendo	salvo	em	forma	nato	digital,	e	arquivado	eletronicamente	em	banco	de
dados	especialmente	estruturados	para	tal	fim	(Livros	eletrônicos).	Mas	a	qualificação	dos	títulos	pelo	oficial,
a	fiscalização	e	possível	requalificação	de	títulos	pelo	juízo	corregedor,	e	também	a	segurança	jurídica	que	se
espera	dos	registros	de	imóveis	permanecem	inalteradas.



Assim	como	a	introdução	do	sistema	de	escrituração	baseado	na	matrícula	do	imóvel	trouxe	transformações
importantes	 na	 forma	 de	 se	 proceder	 internamente	 nas	 serventias	 na	 década	 de	 1970,	 agora,	 também,	 o
Registro	 Eletrônico	 de	 Imóveis	 trará	modificações	 no	modus	 operandi	dos	 registros	 públicos.	 E	 desta	 vez,
além	 da	 mudança	 interna	 na	 forma	 de	 escrituração,	 há	 mudança	 externa	 na	 forma	 de	 comunicação	 e
tramitação	 de	 dados	 e	 títulos	 entre	 os	 usuários	 (cidadãos	 em	 geral,	 órgãos	 do	 Poder	 Judiciário	 e	 outros
órgãos	públicos)	e	os	registros	de	imóveis.

3.2.	Fundamentos	legais	e	normativos	do	registro	eletrônico	de	imóveis	e	competência	normativa

Se	 a	 Lei	 6.015/1973	 foi	 exauriente	 ao	 tratar	 sobre	 a	 então	 nova	 forma	 de	 escrituração,	 a	 Lei	 11.977/2009
tratou	sobre	a	nova	sistemática	de	escrituração	em	menos	de	10	artigos	da	lei.

De	 forma	 extremamente	 sintética,	 a	 lei	 em	 sentido	 estrito	 apenas	 previu:	 a)	 que	 os	 próprios	 serviços	 de
registro	 públicos	 instituiriam	 sistema	 de	 registro	 eletrônico,	 conforme	 regulamento;	 b)	 que	 deveriam	 ser
observados	 os	 requisitos	 da	 Infraestrutura	 de	 Chaves	 Públicas	 do	 Brasil	 (ICP-Brasil)	 e	 arquitetura	 E-Ping
(Padrão	de	Interoperabilidade	de	Governo	Eletrônico);	c)	que	os	serviços	de	registros	públicos	devem	dispor
de	 ferramentas	 para	 recepção	 de	 títulos	 e	 expedição	 de	 certidões	 por	 meio	 eletrônico;	 d)	 que	 os	 atos
praticados	na	vigência	da	Lei	6.015/1973	deveriam	ser	inseridos	no	sistema	de	registro	eletrônico	em	5	anos
a	partir	da	vigência	da	lei;	e)	que	os	atos	anteriores	a	Lei	6.015/1973	deveriam	ser	inseridos	no	sistema	de
registro	eletrônico,	sem	prazo	definido	na	lei;	e)	que	o	regulamento	deveria	definir	os	requisitos	das	cópias
de	segurança	dos	 livros	escriturados	de	 forma	eletrônica	e	dos	demais	documentos;	 f)	que	é	concedido	ao
Poder	 Executivo	 Federal	 e	 Poder	 Judiciário	 acesso	 às	 informações	 constantes	 nos	 bancos	 de	 dados	 dos
registros	públicos,	sem	custo,	conforme	regulamento;	g)	que	o	descumprimento	da	obrigação	de	dar	acesso
às	informações	dos	bancos	de	dados	podem	levar	a	punições	aos	oficiais	de	registro,	na	forma	e	no	regime	da
Lei	 8.935/1994;	 h)	 que	 o	 regulamento	 definiria	 as	 condições	 e	 as	 etapas	mínimas,	 bem	 como	 os	 prazos	 a
serem	 observados	 pelas	 serventias	 de	 registros	 públicos	 para	 a	 implementação	 do	 sistema	 de	 registro
eletrônico.

Neste	cenário,	o	primeiro	ato	normativo	de	âmbito	nacional	para	o	registro	de	imóveis	foi	a	Recomendação
14	 de	 2014	 do	 CNJ,	 que	 recomendou	 às	 Corregedorias	 Estaduais	 que,	 na	 regulamentação	 de	 sistema	 de
registro	 eletrônico	 de	 imóveis,	 fossem	 observados	 os	 “parâmetros	 e	 requisitos	 constantes	 do	 modelo	 de
sistema	 digital	 para	 implantação	 de	 Sistemas	 de	 Registro	 de	 Imóveis	 Eletrônico	 –	 S–REI	 elaborado	 pela
Associação	do	Laboratório	de	Sistemas	Integráveis	Tecnológicos	–	LSI–TEC	em	cumprimento	ao	contrato	CNJ
01/2011.”

Este	é	o	documento	que	organiza,	inicialmente,	os	requisitos	técnicos	do	Registro	Eletrônico.

Em	 06/2015	 foi	 publicado	 o	 Provimento	 47	 de	 2015	 do	 Conselho	 Nacional	 de	 Justiça,	 que	 disciplinou
diretrizes	 gerais	 do	 Sistema	 de	 Registro	 Eletrônico	 de	 Imóveis.	 Este	 Provimento,	 dentre	 outras	 questões,
especificou:

a)	que	a	forma	de	troca	de	informações	entre	os	registros	de	imóveis	e	os	órgãos	da	administração	pública,
Judiciário	e	Público	em	geral	se	daria	por	meio	das	centrais	estaduais	de	serviços	eletrônicos;

b)	que	os	oficiais	de	registro	de	imóveis	devem	manter,	em	segurança	e	sob	seu	exclusivo	controle,	os	livros,
classificadores,	documentos	e	dados	eletrônicos;

c)	que	é	proibido	aos	oficiais	postarem	informações	em	sites	que	não	sejam	os	da	respectiva	central	estadual;

d)	 que	 apesar	 de	 se	 processarem	 eletronicamente	 as	 informações,	 continua	 obrigatória	 a	manutenção	 da
escrituração	na	forma	da	Lei	6.015/1973,	com	impressão	em	livros	físicos	(art.	6.º	Provimento	CNJ	47/2015).

O	 Poder	 Executivo	 Federal,	 por	 sua	 vez,	 entrou	 na	 questão	 e	 editou	 norma	 regulamentar	 para	 parte	 das
disposições	sobre	registro	eletrônico	(art.	41	da	Lei	11.977/2009)	por	meio	do	decreto	que	instituiu	o	SINTER
(Dec.	8.764	de	10.05.2016).	O	conteúdo	deste	Decreto	(e	competência	ou	não	do	Poder	Executivo	Federal	para



tanto)	será	aprofundado	no	item	4,	adiante,	neste	trabalho.

Mas	a	questão	é:	a	quem	compete,	afinal,	normatizar	o	registro	eletrônico	e	a	prestação	de	informações	pelos
registros	de	imóveis:	ao	Judiciário	ou	ao	Executivo	Federal?	Se	houver	divergência	entre	as	normas	fixadas
pelo	Judiciário	e	as	fixadas	pelo	Executivo,	qual	haveria	de	prevalecer?

Esta	questão	é	muito	relevante	pois,	como	já	dito,	a	lei	em	sentido	formal	deixou	para	o	poder	normativo	a
especificação	do	que	é	e	como	se	operacionalizará	o	registro	eletrônico.

Em	ambas	as	normas	do	CNJ	mencionadas,	em	seus	preâmbulos,	 fica	clara	a	competência	regulamentar	e
normativa	 das	 atividades	 de	 registros	 públicos:	 cabem	 ao	 Poder	 Judiciário,	 e	 não	 ao	 Poder	 Executivo,
conforme	regra	esculpida	no	art.	103–B,	§	4.º,	I	e	III,	e	art.	236,	§	1.º,	ambos	da	Constituição	Federal,	e	nesta
competência	 é	 atribuição	 do	 Conselho	 Nacional	 de	 Justiça	 expedir	 atos	 normativos	 e	 recomendações
destinadas	ao	aperfeiçoamento	das	atividades	dos	serviços	notariais	e	de	registro	(art.	8.º,	X,	do	Regimento
Interno	do	Conselho	Nacional	de	Justiça).

Além	de	se	perceber	pela	norma	constitucional	e	Regimento	Interno	do	CNJ	que	a	competência	é	do	Poder
Judiciário,	 pela	própria	 lógica	do	 sistema	e	 repartição	de	poderes	 e	 funções	na	República,	 percebe-se	que
normatizar	questões	de	registros	públicos	não	é	competência	do	Executivo	Federal.

A	 Lei	 11.977/2009,	 no	 parágrafo	 único	 do	 art.	 41,	 também	 indica	 que	 a	 competência	 normativa	 e	 de
fiscalização	é	do	 Judiciário.	 Isso	é	evidenciado	pela	regra	constante	na	 lei	mencionada	que	estabelece,	em
caso	de	descumprimento	da	prestação	de	informações	pelo	registrador,	que	a	sanção	não	é	multa	aplicada
pelo	poder	executivo,	mas	aplicação	de	penalidade	pelo	Juiz	Corregedor,	conforme	o	caso,	na	forma	da	Lei
8.935/1994.	E	tal	dispositivo	legal	se	amolda	perfeitamente	à	Constituição.	O	contrário	–	eventual	tentativa	do
legislador	 em	 delegar	 ao	 Executivo	 a	 fiscalização	 ou	 normatização	 dos	 serviços	 públicos	 –	 seria
inconstitucional.

A	 competência	 para	 normatizar	 atos	 de	 registro	 eletrônico,	 com	 fundamento	 na	 Constituição	 e	 na	 Lei
11.977/2009	é,	portanto,	do	Poder	Judiciário.

3.3.	O	que	é	e	o	que	poderá	ser:	perspectivas	dos	usuários	e	do	registrador

Neste	momento,	o	Sistema	de	Registro	Eletrônico	de	Imóveis	já	se	encontra	em	fase	de	operação,	ao	menos
de	 forma	 parcial.	 Já	 está	 em	 vigor	 a	 obrigatoriedade	 de	 funcionamento	 das	 centrais	 estaduais	 de
registradores,	que	deve	disponibilizar	aos	usuários	serviços	online	 como:	a)	pedido	de	certidão	online	com
recebimento	 da	 certidão	 digital	 também	 de	 forma	 online;	 b)	 protocolo	 eletrônico	 para	 apresentação	 de
títulos	digitais	para	registro	de	 forma	online,	em	que	o	usuário	 também	recebe	o	 resultado	do	registro	de
forma	online;	 c)	Ofício	 eletrônico,	 para	 que	 os	 Juízos	 possam	 fazer	 busca	online	e	 em	 tempo	 real	 sobre	 a
existência	de	bens	imóveis	em	nome	de	determinada	pessoa	(por	CPF);	d)	Penhora	online,	para	que	os	Juízos
possam	 expedir	 via	 eletrônica	 o	 requerimento	 de	 averbação	 de	 penhora;	 e)	 Central	 Nacional	 de
Indisponibilidade,	 para	 que	 as	 ordens	 de	 indisponibilidade,	 determinadas	 por	 autoridades	 judiciais	 ou
administrativas,	sejam	centralizadas	nesta	central,	distribuídas	e	consultadas	por	todos	os	oficiais	de	registro
de	 imóveis	e	 tabeliães	de	notas	do	Brasil.	Alguns	estados,	conforme	a	configuração	da	Central	de	Serviços
Compartilhados,	 oferecem	 ainda	 serviços	 de:	 f)	 Matrícula	 Online,	 para	 que	 o	 usuário	 possa	 visualizar	 a
matrícula,	online	e	em	tempo	real,	sem	valor	de	certidão;	g)	Pesquisa	eletrônica,	para	que	qualquer	usuário
possa	 buscar	 imóveis	 que	 estejam	 registrados	 em	 favor	 de	 determinada	 pessoa	 (por	 nome	 ou	 CPF);	 h)
Acompanhamento	 Registral	Online,	 para	 que	 o	 usuário	 que	 ingressou	 com	 título	 para	 registro	 (por	meio
eletrônico	 ou	 físico)	 possa	 acompanhar	 a	 evolução	 e	 tramitação	 do	 registro	 na	 serventia	 competente;	 i)
Monitor	registral,	para	que	qualquer	usuário	possa	monitorar	e	ser	avisado	em	caso	de	alterações	ou	prática
de	qualquer	ato	de	registro	ou	averbação	na(s)	matrícula(s)	 selecionada(s);	 j)	Módulo	de	Correição	Online,
que	permite	ao	Juiz	Corregedor	ou	Corregedoria	Geral	da	Justiça	acompanhar	o	andamento	e	ser	informada
sobre	eventuais	falhas	de	oficiais	na	prestação	eficiente	do	serviço	por	intermédio	das	Centrais;	k)	Cadastro
de	Regularização	Fundiária	Urbana;	l)	Cadastro	de	Regularização	Fundiária	Rural.



Mas,	apesar	de	já	existir	este	canal	amplo	de	comunicação	e	tráfego	de	informações	entre	registro	de	imóveis
e	usuários	(cidadãos	em	geral,	Poder	Judiciário	e	órgãos	da	administração	pública),	internamente	o	registro
continua	sendo	escriturado	na	forma	da	Lei	6.015/1973.	Persiste,	na	prática,	o	registro	em	suporte	papel.	Em
casos	isolados,	como	no	caso	das	Normas	de	Serviço	da	Corregedoria	Geral	da	Justiça	do	Estado	de	São	Paulo,
os	 Livros	 indicadores	 real	 e	 pessoal	 (Livros	 4	 e	 5	 do	 Registro	 de	 Imóveis)	 puderam	 ser	 totalmente
substituídos	 exclusivamente	 por	 banco	 de	 dados	 relacional	 (eletrônico,	 nato	 digital	 estruturado),
dispensando-se	a	manutenção	dos	livros	ou	fichas	em	meio	físico.

O	arquivamento	de	documentos,	quando	obrigatório,	também	continua	sendo	realizado	de	forma	física	(em
papel),	ou	ainda	tem	sido	permitida	sua	substituição	por	microfilmagem.	Mas	o	Provimento	50/2015	do	CNJ,
que	tratou	sobre	a	tabela	de	temporalidade	de	gestão	documental,	bem	como	o	provimento	que	tratou	das
demais	normas	de	regulamentação	do	Registro	Eletrônico,	não	autorizaram	o	descarte	de	guarda	em	meio
físico	de	documentos.	Vale	mencionar	que	a	microfilmagem,	permitida	pela	legislação,	não	é	novidade	e	não
é	inovação	do	Registro	Eletrônico.	Ao	contrário:	trata-se	de	processo	antigo	com	alto	custo	de	reprodução	e
de	manutenção.

Apesar	 de	 o	 Provimento	 CNJ	 47/2015	 ter	 feito	 referências	 ao	 padrão	 de	 digitalização	 do	 CONARQ,	 o
provimento	não	autorizou	a	substituição	de	documentos	físicos	por	documentos	digitalizados.	No	Estado	de
São	 Paulo,	 as	 normas	 da	 Corregedoria	 autorizam,	 em	 tese,	 a	 substituição	 do	 arquivamento	 físico	 por
digitalização,	mas	 na	 prática	 tal	 norma	 ainda	 é	 inaplicável	 por	 falta	 de	 tecnologia	 suficiente:	 as	 normas
exigem	 Certificado	 Digital	 de	 Atributo	 de	 Tempo	 e,	 também,	 Certificado	 Digital	 de	 Arquivamento.	 Tais
tecnologias	ainda	não	estão	disponíveis	e,	desta	forma,	ainda	não	é	possível	o	abandono	de	arquivamento	de
documentos	em	suporte	papel	ou	microfilme.

Hoje,	portanto,	o	registro	eletrônico	ainda	não	funciona	de	forma	totalmente	eletrônica.	Pode-se	visualizá-lo
como	uma	nova	ferramenta	sendo	implementada	aos	poucos,	sem	abandonar	a	segurança	e	a	experiência	do
registro	em	meio	físico,	tudo	na	forma	da	Lei	6.015/1973.

No	 futuro,	 provavelmente,	 se	 as	 experiências	 com	 o	 registro	 nato	 digital	 evoluírem	 e	 se	 mostrarem
eficientes,	é	possível	que	haja	o	abandono	dos	suportes	em	papel	no	registro	de	imóveis	para	novos	atos	de
registro,	 bem	 como	a	 adoção	de	um	 sistema	de	 escrituração	 e	 arquivamento	 totalmente	 digital.	Mas	 isso,
agora	não	é	e,	no	curto	prazo	não	será	realidade	possível.

Apesar	de,	como	dito,	o	Registro	Eletrônico	ainda	não	ter	avançado	para	um	novo	estágio	tecnológico	(uma
vez	que	o	registro	ainda	se	baseia	fortemente	no	suporte	papel),	é	fato	que	há	diferentes	percepções	sobre
este	fenômeno	da	inovação	tecnológica	na	perspectiva	dos	usuários	e	na	perspectiva	dos	registradores	e	da
doutrina	e	prática	registral.

Aos	 olhos	 dos	 usuários	 em	 uso	 pessoal,	 o	 registro	 de	 imóveis	 brasileiro	 já	 se	 encontra	 altamente
informatizado.	Isso	porque,	o	usuário	hoje	consegue	obter	os	principais	serviços	de	registro	de	imóveis	sem
sair	de	casa,	utilizando-se	apenas	de	seu	computador	ou	outro	dispositivo	conectado	na	internet.	Assim,	na
perspectiva	do	usuário	em	uso	pessoal,	o	Registro	Eletrônico	já	é	uma	feliz	e	útil	realidade.

Na	perspectiva	do	usuário	Poder	Judiciário,	da	mesma	forma,	o	Registro	Eletrônico	de	Imóveis	já	contabiliza
milhões	de	operações. 1	As	principais	 ferramentas	 já	 em	operação	 com	alto	volume	 são:	pesquisa	de	bens
imóveis	(ofício	eletrônico),	penhora	online	e	central	de	indisponibilidade.	Para	o	Poder	Judiciário,	portanto,	o
sistema	de	registro	eletrônico	de	imóveis	também	tem	se	mostrado	eficiente	e	operacional.

Tanto	 os	 usuários	 em	 uso	 pessoal	 como	 os	 usuários	 do	 Poder	 Judiciário	 se	 satisfazem	 com	 o	 tráfego	 e	 a
consulta	 de	 informações	 utilizando-se	 das	 Centrais	 de	 Serviços	 Eletrônicos	 Compartilhados,	 na	 forma
estabelecida	pela	normatização	do	Conselho	Nacional	de	Justiça.

Já	na	perspectiva	do	usuário	Poder	Executivo	Federal,	percebe-se	distância	entre	o	que	é	pretendido	pelo
usuário	(governo	federal)	e	o	atual	funcionamento	do	registro	eletrônico.	O	Executivo	Federal,	como	se	verá
em	tópico	a	seguir,	pretende	instituir	um	banco	de	dados	para	a	ferramenta	denominada	SINTER,	em	que	as



informações	 dos	 registros	 de	 imóveis	 são	 tratadas	 como	 elemento	 importante	 para	 a	 gestão	 fiscal	 e	 para
gestão	de	informações	territoriais.	O	governo	federal	não	quer	se	utilizar	dos	canais	criados	pelas	centrais
estaduais	de	registradores,	mas	deseja	criar	um	outro	canal	direto	entre	registradores	de	imóveis	e	o	próprio
governo	federal.	Aqui,	portanto,	a	 lacuna	é	maior.	E	cabe	a	reflexão	se	a	pretensão	do	executivo	federal	–
exposta	em	Decreto	do	Poder	Executivo	–	encontra	amparo	legal.	Isso	será	estudado	adiante	neste	trabalho.

Na	perspectiva	do	registrador	de	 imóveis,	o	Registro	Eletrônico	 trouxe,	por	enquanto,	mais	mudanças	nos
canais	de	acesso	dos	usuários	aos	serviços	do	que	propriamente	mudança	na	forma	de	se	realizar	o	trabalho
internamente	nas	serventias.	O	uso	de	computador	para	facilitar	a	digitação	dos	dados	e	imprimir	nas	fichas
de	matrículas	 já	precede,	de	 longa	data,	a	 lei	 sobre	registros	eletrônicos	na	maior	parte	das	serventias	do
Brasil.

Atualmente,	os	registradores	estão	atentos	às	solicitações	de	serviços	e	apresentação	de	títulos	que	chegam	à
serventia	 por	meio	 eletrônico.	 Portanto,	 é	 certo	 que	 hoje	 se	 criou	 outra	 porta	 de	 entrada	 no	 registro	 de
imóveis:	ao	lado	dos	serviços	prestados	de	forma	direta	e	pessoal	em	cada	serventia,	hoje	títulos	chegam	ao
cartório	por	meio	das	Centrais	Eletrônicas.	 Indiferente	de	qual	 seja	o	 canal	de	acesso,	 todos	os	 títulos	 são
prenotados	no	mesmo	Livro	de	Protocolo	(livro	1,	conforme	a	Lei	6.015/1973)	e	seguem	o	mesmo	processo	de
registro.	Esta	questão	dos	diferentes	canais	de	acesso	já	está	consolidada	no	registro	de	imóveis.

A	 questão	 enfrentada	 hoje,	 ainda	 pendente	 de	 implementação	 uniforme	 e	 consolidada,	 que	 ainda	 exige
esforços	 por	 parte	 das	 instituições	 registrais	 (registradores,	 associações	 de	 registradores,	 corregedorias,
desenvolvedores	 de	 softwares	 utilizados	 pelas	 serventias,	 etc.)	 é	 a	 questão	 do	 desenvolvimento	 de
tecnologias	e	posterior	adaptação	dos	softwares,	bem	como	a	implementação	de	banco	de	dados	estruturado
na	forma	prevista	na	Recomendação	14	de	2014	do	CNJ.

Dentro	da	documentação	que	é	parte	da	Recomendação	14	de	2014	do	CNJ	há	um	documento	denominado
“Projeto	SREI:	PA	1.9.5	–	Requisitos	para	Software	SREI”.	Este	documento	apresenta	uma	série	de	requisitos	a
serem	 cumpridos	 pelos	 softwares	 que	 serão	 utilizados	 pelos	 registros	 de	 imóveis.	 Dentre	 estes	 requisitos
consta,	 por	 exemplo,	 certificado	 de	 carimbo	 de	 tempo	 e	 certificado	 de	 atributo,	 padrão	 ICP-Brasil.	 Tais
tecnologias	 ainda	 não	 estão	 disponíveis.	 Também	 a	 norma	 do	 CNJ	 prevê	 que	 os	 softwares	 passarão	 por
processo	 de	 certificação,	 o	 que	 também	 ainda	 não	 está	 normatizado.	 Isso,	 por	 hora,	 impede	 a	 total
operacionalização	do	que	virá	a	ser	o	Registro	Eletrônico	de	Imóveis.

Mas	 tal	 aparente	 atraso	 não	 é	 uma	 mácula	 para	 o	 sistema.	 Ao	 contrário:	 a	 migração	 da	 operação,	 da
escrituração	e	do	arquivamento	de	dados	registrais	e	documentos	para	o	meio	totalmente	eletrônico	exigem
o	 sério	 estudo	 e	 conhecimento	 da	 técnica	 e	 dos	 riscos	 envolvidos.	 Isso	 está	 acontecendo	 com
amadurecimento	paulatino	e	dentro	da	prudência.	E	o	Poder	Judiciário	tem	conduzido	de	forma	responsável
e	 firme	 este	 processo	 de	 mudança	 e	 modernização,	 respeitando	 o	 tempo	 necessário	 para	 superação	 das
limitações	 tecnológicas,	 bem	 como	 a	 superação	 das	 inseguranças	 (ou	 prevenção	 e	 precaução)	 das	 novas
tecnologias.

4.	Sinter

O	 SINTER	 –	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	 Territoriais	 –	 foi	 planejado	 e	 está	 tendo	 sua	 implantação
promovida	 pelo	 Poder	 Executivo	 Federal.	 No	 Decreto	 8.764/2016,	 este	 sistema	 é	 entendido	 como	 uma
ferramenta	de	gestão	pública,	cujo	principal	objetivo	é	formar	um	banco	de	dados,	aglutinando	informações
que	já	estão	em	poder	dos	órgãos	estatais	(como	os	cadastros	fiscais,	cadastrais	e	geoespaciais),	centralizando
todos	estes	dados	em	um	único	banco	de	dados.	Pretende	adicionar	a	este	banco	de	dados	as	 informações
sobre	 a	 situação	 jurídica	 dos	 imóveis	 (que	 é	 produzida	 pelos	 registros	 de	 imóveis),	 além	 de	 informações
advindas	da	administração	indireta	e	de	empresas	privadas.

O	SINTER	foi	pensado	como	um	banco	de	dados,	cujo	objeto	principal	é	o	imóvel	(os	espaços	territoriais),	e
sobre	cada	imóvel	há	previsão	de	existir	diversas	camadas	temáticas	de	informações.	Assim,	cada	órgão	ou
departamento	 responsável	 por	 determinada	 “camada”	 do	 SINTER,	 além	 de	 alimentar	 o	 sistema	 com



informações,	poderá	ter	acesso	às	informações	relevantes	para	o	exercício	de	sua	função.

4.1.	Importância	do	““Registro	eletrônico””	para	sua	implementação

Seria	perfeitamente	possível	que	o	Poder	Executivo	Federal	organizasse	o	banco	de	dados	do	SINTER	apenas
com	 informações	 cadastrais,	 fiscais	 e	 geoespaciais.	 Estas	 informações	 são	 produzidas	 e	 coletadas	 por
inúmeros	órgãos	públicos	e	administração	direta	e	indireta.	O	SINTER	poderia	agrupar	dados	do	INCRA,	da
SPU,	das	prefeituras,	dos	órgãos	ambientais,	dentre	outros	cadastros,	sem	a	necessária	coleta	de	dados	sobre
a	 situação	 jurídica	 dos	 imóveis	 (que	 só	 é	 produzida	 e	 conservada,	 obrigatoriamente,	 pelos	 registros	 de
imóveis).

Mas	 é	 evidente	 o	 interesse	 do	 governo	 federal	 em	 ter,	 também,	 os	 dados	 sobre	 a	 situação	 jurídica	 dos
imóveis	 neste	 grande	 banco	 de	 dados.	 Especialmente	 a	 Receita	 Federal	 do	 Brasil,	 com	 objetivos	 de
arrecadação	tributária,	tem	especial	interesse	em	poder	saber,	a	qualquer	momento,	quais	são	todos	os	bens
imóveis	 em	 que	 determinada	 pessoa	 figura	 como	 titular,	 apenas	 cruzando	 dados	 internos	 de	 seu	 “super
banco	de	dados”.

Se	a	coleta	destes	dados	da	 forma	pretendida	pela	Receita	Federal	do	Brasil	 fosse	constitucional	e	 legal,	o
Registro	 Eletrônico	 de	 Imóveis	 é	 premissa	 para	 que	 se	 torne	 viável,	 em	 longo	 prazo,	 o	 atendimento	 da
pretensão	 do	 fisco.	 Não	 seria	 viável,	 operacionalmente,	 que	 registros	 realizados	 apenas	 em	 meio	 físico
(suporte	papel)	 alimentassem	um	banco	de	dados	 eletrônico	 com	as	 informações	dos	 registros.	O	 registro
eletrônico	 nativo	 (quando	 assim	 existir)	 permitirá,	 com	maior	 facilidade,	 o	 intercâmbio	 automatizado	 de
dados	 entre	 as	 serventias	 e	 suas	 respectivas	 centrais	 estaduais	 ou,	 ainda,	 (se	 for	 constitucional,	 legal	 e
proporcional),	o	intercâmbio	de	dados	dos	registros	diretamente	com	um	banco	de	dados	administrado	pela
Receita	Federal	do	Brasil,	como	pretende	o	Dec.	8.764/2016.

Neste	momento	de	transição,	ainda	que	fosse	adequada	a	ferramenta	engendrada	pelo	fisco	federal,	não	é
possível	 o	 perfeito	 intercâmbio	 de	 dados	 em	 vista	 dos	 fatos	 já	 expostos:	 falta	 de	 disponibilidade	 de
tecnologias	para	que	o	registro	eletrônico	nato	digital	funcione	de	forma	segura.	Este	gargalo	tecnológico	é
reconhecido,	 e	 sua	 superação	 está	 sendo	 devidamente	 gerida	 e	 normatizada	 pelo	 Poder	 Judiciário	 (como
exposto	no	item	3.3	deste	trabalho).

4.2.	Fundamentos	legais	e	normativos,	e	análise	do	conteúdo	que	exorbita	o	poder	regulamentar	do	Poder
Executivo

O	SINTER,	como	dito,	está	sendo	desenvolvido	a	partir	de	um	decreto	do	Poder	Executivo	Federal,	assinado
pela	 ex-presidente	Dilma	 em	 seu	último	dia	 de	mandato.	 Para	 sua	 sustentação,	 na	 “camada”	 atinente	 aos
registros	 públicos,	 este	 decreto	 parte	 da	 premissa,	 equivocada,	 de	 que	 seria	 possível	 ao	 Poder	 Executivo
regulamentar	questões	atinentes	aos	registros	públicos.	Contudo,	como	já	exposto	na	parte	final	do	item	3.2
deste	estudo,	a	competência	normativa	é	do	Poder	Judiciário.

Esta	 falta	 de	 competência,	 portanto,	 faz	 com	que	 o	 decreto	 em	análise	 exorbite	 o	 poder	 regulamentar	 do
executivo	 federal,	mas	não	 invalida	o	projeto	do	SINTER	por	 inteiro,	por	duas	 razões:	primeiro,	porque	é
possível	a	existência	do	SINTER	como	banco	de	dados	de	cadastro	multifinalitário	sem	as	informações	dos
registros	 públicos,	 aglutinando	 apenas	 dados	 de	 demais	 órgãos	 públicos	 e	 dados	 já	 transmitidos	 ao	 fisco
pelos	cartórios	por	meio	das	DOI	–	Declaração	de	Operação	Imobiliária.	Segundo,	porque	é	possível,	com	os
ajustes	necessários	para	se	operacionalizar	o	SINTER,	que	exista	consenso	de	cooperação	(de	forma	bilateral)
entre	os	registros	públicos	(tutelados	pelo	Poder	Judiciário/Corregedorias	de	Justiça/CNJ)	e	o	Poder	Executivo,
operacionalizado	 pela	 Receita	 Federal.	 Certamente,	 as	 instituições	 registrais	 (Corregedorias	 Estaduais	 de
Justiça,	CNJ	e	oficiais	de	 registro	de	 imóveis)	 só	poderiam	concordar	com	o	compartilhamento	de	base	de
dados	 se	 as	 premissas	 estivessem	muito	 claras,	 e	 não	 se	 criasse	 risco	 de	 um	 “pseudo-registro	paralelo”	 e
secundário,	que	na	realidade	não	teria	eficácia	jurídica	nenhuma,	mas	poderia	colocar	em	risco	a	segurança
jurídica	e	a	garantias	individuais	da	população.

O	que	não	seria	plausível	e	nem	constitucional	é	a	Receita	Federal	do	Brasil,	sem	prerrogativa	para	tanto,



querer	 impor	unilateralmente	uma	plataforma	de	 trabalho	e	uma	dinâmica	de	dados	do	que	virá	a	 ser	o
registro	eletrônico,	conflitando	com	normas	regulamentares	já	editadas	pelo	Poder	Judiciário,	que	é	o	órgão
competente	para	tal	regulamentação.

Não	se	olvida	do	artigo	do	decreto	(art.	6.º)	que	prevê	a	instituição	de	comitês	temáticos,	nem	das	frequentes
afirmações	 da	 Receita	 Federal	 de	 que	 o	 SINTER	 será	 ferramenta	 para	 o	 registrador	 imobiliário,	 e	 que	 o
registrador	 participa	 e	 participará	 da	 orientação	 do	 sistema,	 como	 escrito	 pelo	 ilustre	 auditor	 da	 Receita
Federal	encarregado	do	SINTER	em	artigo	recentemente	publicado: 2	“O	mais	importante,	porém,	é	que	isso
não	virá	de	cima	para	baixo.	As	entidades	nacionais	de	registro	e	de	notas	que	participarão	oficialmente	na
gestão	 do	 SINTER,	 poderão	 orientar	 o	 desenvolvimento	 do	 sistema	 para	 atender	 da	 melhor	 forma	 o
registrador	 como	 usuário	 do	 SINTER	 ou	 até	 mesmo	 construir	 plug-ins	 e	 estender	 as	 funcionalidades	 do
SINTER	diretamente,	usando	a	interface	pública	de	programação	de	aplicativos	(API)	do	SINTER.	”.

Apesar	disso,	há	uma	questão	que	não	pode	ser	admitida:	não	se	pode	deixar	na	mão	de	um	órgão	do	Poder
Executivo	Federal	o	gerenciamento	(decisões)	sobre	o	futuro	do	registro	de	imóveis.	É	evidente	que	não	pode
nada	vir	de	“cima	para	baixo”,	como	menciona	em	seu	artigo	o	auditor	gerente	do	SINTER.

Portanto,	 se	 haverá	 participação	 dos	 registros	 públicos	 no	 SINTER,	 não	 é	 a	 Receita	 Federal	 quem
determinará	manuais	de	arquivos,	 forma	de	 transmissão,	 forma	de	gestão	dos	dados.	E	aí	 se	 encontra	no
texto	 do	 Decreto	 do	 SINTER	 pontos	 que	 extrapolaram	 o	 poder	 regulamentar	 do	 poder	 executivo,	 e	 criou
conflito	 com	 normatização	 anterior	 já	 editada	 pelo	 Poder	 Judiciário,	 por	meio	 do	 CNJ,	 órgão	 competente
para	regulamentar	a	matéria.	Percebe-se	que	os	seguintes	pontos	do	Dec.	8.764/2016	são	ineficazes:

a)	 obrigação	 de	 transmissão	 de	 dados	 pelos	 registros	 de	 imóveis	 para	 o	 SINTER	 por	 meio	 de	 arquivos
estruturados	em	forma	definida	por	Manual	da	Receita	Federal	(art.	5º	decreto).	Na	realidade,	o	Provimento
47/2015	do	CNJ	é	expresso	ao	indicar	que	cabe	aos	órgãos	públicos	realizarem	a	consulta	dos	dados	de	seus
interesses	 nas	 centrais	 estaduais	 de	 serviços	 eletrônicos	 compartilhados,	 sendo	 vedado	 aos	 registradores
enviarem	 informações	 por	 outros	meios	 (art.	 3.º	 e	 art.	 8.º,	 III	 do	 Provimento	 47/2015).	 Percebe-se	 que,	 na
forma	já	regulamentada	pelo	CNJ,	no	Registro	Eletrônico	não	haverá	transmissão	de	informações	por	outros
meios	que	não	sejam	as	Centrais	Estaduais	de	Serviços	Eletrônicos	Compartilhados;

b)	a	especificação	de	que	compete	à	Receita	Federal	estruturar	o	Manual	Operacional,	que	conterá,	conforme
o	decreto:	“estrutura,	o	formato	e	as	regras	de	validação	das	informações	enviadas	pelos	serviços	de	registros
públicos”	(art.	2.º,	III	“f”).	Na	realidade,	conforme	normatizado	pelo	Judiciário	no	Provimento	CNJ	47/2015,	o
manual	 a	 ser	 observado	 na	 base	 de	 dados	 do	 Sistema	 de	 Registro	 Eletrônico,	 que	 já	 foi	 adotado	 pela
Recomendação	 14/2014	 do	 CNJ,	 segue	 o	 Modelo	 de	 Sistema	 de	 Registro	 Eletrônico	 desenvolvido	 pela
Associação	do	Laboratório	de	Sistemas	Integráveis	Tecnológicos	–	LSI–TEC,	 ligado	à	USP	–	Universidade	de
São	 Paulo,	 em	 cumprimento	 ao	 contrato	 CNJ	 01/2011.	 Portanto,	 será	 inócuo	 outro	manual	 expedido	 pela
Receita	 Federal,	 já	 que	 o	 Poder	 Judiciário	 já	 especificou	 o	manual.	 Cabe	 à	 Receita	 Federal,	 caso	 entenda
necessário,	informar	o	Poder	Judiciário	seus	requisitos	adicionais	para	que	o	Judiciário	avalie	a	legalidade,
oportunidade	e	conveniência	de	se	adaptar	o	Manual	estabelecido	para	o	Registro	Eletrônico	às	pretensões
da	 Receita	 Federal.	 Portanto,	 cabe	 à	 Receita	 Federal	 justificar	 suas	 razões	 ao	 Poder	 Judiciário,	 e	 solicitar
convênios	para	acesso	aos	dados	pela	plataforma	universal	do	Sistema	de	Registro	Eletrônico	de	Imóveis.

c)	previsão	de	uma	espécie	de	banco	de	dados	universal,	administrado	pela	Receita	Federal	do	Brasil,	em	que
se	 tentaria	 fazer	 uma	 espécie	 de	 espelhamento	 dos	 dados	 registrais.	 Este	 repositório	 de	 segunda	mão	 de
dados	registrais	em	poder	da	Receita	Federal	é	vedado	expressamente	pela	norma	do	Provimento	47/2015	do
CNJ,	que	estabelece	no	caput	do	art.	5.º	que	as	demandas	por	informações	serão	transmitidas	aos	registros	de
imóveis	competentes,	e	que	conforme	o	Parágrafo	único	do	referido	artigo	“Os	oficiais	de	registro	de	imóveis
deverão	 manter,	 em	 segurança	 e	 sob	 seu	 exclusivo	 controle,	 indefinida	 e	 permanentemente,	 os	 livros,
classificadores,	 documentos	 e	 dados	 eletrônicos,	 e	 responderão	 por	 sua	 guarda	 e	 conservação.”.	 Nada
impediria,	contudo,	que	o	fisco	preenchesse	a	sua	tabela	eletrônica	(ou	seja,	populasse	seu	banco	de	dados
do	SINTER)	da	 “camada”	 registro	 com	dados	obtidos	a	partir	da	DOI,	 e	outra	parte	 com	dados	obtidos	em
acesso	 nas	 Centrais	 Estaduais	 compartilhadas	 de	 Serviço	 Eletrônico.	 A	 formação	 de	 tal	 banco	 de	 dados



“paralelo”,	contudo,	não	permitiria	ao	fisco	a	divulgação	destas	informações	ao	público	em	geral,	mas	apenas
aos	agentes	públicos	no	uso	de	suas	atribuições,	ante	o	caráter	de	sigilo	fiscal	das	informações.	Além	disso,	a
função	de	expedir	certidão	e	divulgar	dos	dados	registrais	é,	e	continuará	sendo,	exclusiva	dos	registradores,
especialmente	ao	se	considerar	que	sempre	existirá	um	delay	no	preenchimento	de	informações	no	“banco
de	 dados	 espelhado”,	 e	 que	 podem	 ocorrer	 falhas	 e	 omissões	 no	 envio	 de	 informações.	 Por	 estas	 razões,
eventual	informação	sobre	registros	de	imóveis	existentes	no	banco	de	dados	do	SINTER	jamais	se	prestaria
a	 substituir	 as	 informações,	 originais	 e	 eficazes,	 das	 situações	 jurídicas	 dos	 imóveis,	 que	 só	 podem	 ser
obtidas	 nos	 registros	 de	 imóveis	 respectivos.	 Esta	 questão	 será	 mais	 aprofundada	 em	 tópico	 específico
adiante	neste	estudo.

4.3.	Inexistência	de	subordinação	dos	registros	(e	dos	registradores)	à	Receita	Federal	e	ao	SINTER

O	art.	3.º	do	Dec.	8.764/2016	estabeleceu	que	são	usuários	do	SINTER,	além	da	Receita	Federal	do	Brasil	e	de
órgãos	públicos	federais:	a)	os	serviços	de	registros	públicos;	b)	os	órgãos	de	administração	fazendária	dos
estados	e	municípios,	mediante	convênio	a	ser	firmado	com	a	Receita	Federal	do	Brasil.

Ainda,	 no	 art.	 8.º,	 o	 decreto	 estipula	 que	 o	 SINTER	 agregará	 informações	 registrais,	 cadastrais,	 fiscais	 e
geoespaciais	provenientes	de	órgãos	e	 entidades	da	administração	pública	direta	 e	 indireta	da	União,	dos
Estados,	 do	Distrito	 Federal	 e	 dos	Municípios,	 dos	 serviços	de	 registros	 públicos	 e	 de	pessoas	 jurídicas	de
direito	privado.

Há	 de	 se	 considerar	 que	 o	 Decreto	 do	 Poder	 Executivo	 Federal	 em	 nada	 vincula	 os	 demais	 órgãos	 ou
usuários	 nele	 referidos.	 Por	 exemplo:	 se	 um	 determinado	 município	 não	 quiser	 compartilhar	 suas
informações	 fiscais	 sobre	 imóveis	 no	 SINTER,	 qual	 seria	 a	 forma	 de	 coerção	 para	 tanto?	 Absolutamente
nenhuma.	Da	mesma	forma,	se	um	Estado	ou	o	Distrito	Federal	não	quiser	compartilhar	informações	de	seus
cadastros	sobre	imóveis,	como	poderia	a	Receita	Federal	obrigá-los	a	prestar	as	informações?	Novamente,	de
forma	nenhuma.	O	compartilhamento	das	informações	é	questão	a	ser	avaliada	por	cada	ente,	conforme	os
seus	critérios	de	oportunidade	e	conveniência.	Portanto,	percebe-se	que	a	ideia	esboçada	no	SINTER	esbarra
em	 questão	 de	 ordem	 prática	 que	 certamente	 fará	 com	 que	 a	 base	 do	 SINTER	 seja	 menor	 do	 que	 a
pretendida	pelo	fisco	federal	no	Decreto,	pois	os	municípios	e	estados	não	são	obrigados	a	colaborar	com	o
SINTER,	 por	 absoluta	 falta	 de	 previsão	 legal.	 O	 decreto	 do	 Poder	 Executivo	 Federal	 é	 de	 observação
obrigatória	apenas	para	os	órgãos	públicos	federais	e	administração	pública	direta	e	indireta	vinculados	à
União.	Em	parte,	no	art.	3.º	do	decreto,	este	já	reconhece	a	necessidade	de	convênios	a	serem	firmados	entre
as	 administrações	 tributárias	 dos	 municípios	 e	 dos	 estados	 para	 participação	 no	 SINTER.	 O	 decreto
reconhece,	assim,	que	não	pode	obrigar	tais	entes	a	participarem	da	proposta.

E	 quanto	 aos	 dados	 dos	 registros	 públicos,	 existe	 subordinação	 e	 participação	 obrigatória	 dos	 oficiais	 de
registro	 no	 SINTER?	 E	 a	 resposta	 é	 a	 mesma:	 não	 existe	 subordinação	 dos	 registros	 públicos	 ao	 Poder
Executivo	 Federal,	 e	 a	 adesão	dos	 registros	 públicos	 à	 proposta	 do	 SINTER	deverá	 ser	 avaliada	 conforme
critérios	de	oportunidade	e	conveniência	pelos	registros	públicos,	sob	a	tutela	do	Poder	Judiciário,	na	forma
do	art.	236	da	Constituição	Federal,	e	do	Conselho	Nacional	de	Justiça,	conforme	art.	103–B,	§	4.º,	I	e	III.

E	 não	 se	 pode	 imaginar	 que	 a	 obrigação	 dos	 registros	 públicos	 em	 dar	 acesso	 aos	 dados	 registrais	 para
órgãos	públicos	federais,	sem	emolumentos,	na	forma	prevista	no	art.	41	da	Lei	11.977/2009,	dê	espaço	para
uma	 regulamentação	 tão	 extravagante	 como	 a	 pretendida	 pelo	 fisco	 federal	 no	 Dec.	 8.764/2016.	 Esta
regulamentação	conflita	diretamente	com	as	normas	sobre	acesso	às	 informações	 já	previamente	definida
pelo	 ente	 competente,	 o	 CNJ	 como	 órgão	 do	 Poder	 Judiciário,	 como	 já	 mencionado	 anteriormente	 neste
artigo.

A	própria	Lei	11.977/2009	e	o	decreto	do	SINTER	reconhecem	a	inexistência	de	subordinação	dos	registros
públicos	à	Receita	Federal.	Evidência	disso	é	o	texto	do	art.	4.º	§	5.º	do	Dec.	8.764/2016,	que	estabelece	que
caso	algum	registrador	não	preste	as	informações	solicitadas	pelo	fisco	na	forma	do	SINTER,	este	não	estará
sujeito	 à	 nenhuma	 medida	 aplicada	 pelo	 fisco	 federal.	 O	 fisco	 poderá,	 apenas,	 fazer	 representação	 do
registrador	perante	o	seu	Juiz	Corregedor.	Portanto,	caberá	ao	Juiz	Corregedor	(Poder	Judiciário)	apreciar	se



deve	 ou	 não	 o	 registrador	 colaborar	 com	 a	 Receita	 Federal	 na	 forma	 estabelecida,	 unilateralmente,	 pelo
executivo	 federal,	 e	 poderia,	 em	 tese,	 aplicar	 as	 penas	 previstas	 na	 Lei	 8.935/94.	 Mas	 é	 certo	 que,	 se	 as
normas	 do	 SINTER	 conflitarem	 com	 as	 normas	 emanadas	 do	 CNJ	 para	 o	 registro	 eletrônico,	 o	 Juiz
Corregedor	 não	 poderá	 aplicar	 pena	 ao	 registrador	 que	 observa	 as	 normas	 do	 CNJ	 em	 detrimento	 das
normas	emanadas	de	autoridade	 incompetente	para	normatizar	registros	públicos.	Punição,	portanto,	não
haverá	para	registradores	que	não	observarem	o	SINTER,	porque	este	está,	por	hora,	em	desacordo	com	as
normas	de	registro	eletrônico	emanadas	do	órgão	competente,	o	CNJ.

Portanto,	é	importante	se	ter	clareza	de	que	as	premissas	lançadas	pela	então	presidente	(ou	presidenta)	da
República	no	decreto	do	SINTER	não	são	vinculantes,	e	se	pode	dizer	que	não	são	definitivas:	elas	precisam
ser	 discutidas	 entre	 os	 registradores	 e	 o	 Poder	 Judiciário	 para	 se	 verificar	 se	 as	 propostas	 pensadas	 pelo
Poder	Executivo	Federal	não	maculam	a	segurança	 jurídica	e	os	princípios	dos	registros	públicos,	e	se	são
viáveis	 dos	 pontos	 de	 vista	 jurídico	 e	 operacional.	 Afinal,	 as	 bases	 históricas	 e	 ontológicas	 dos	 registros

públicos,	 consagrados	 no	 art.	 236	 da	 CF/1988,	 não	 estruturam	 os	 serviços	 de	 registros	 públicos	 em
favor	da	administração	pública,	mas	o	fazem	em	favor	da	segurança	jurídica	e	das	garantias	individuais	dos
cidadãos	 e	 da	 comunidade.	 Além	 disso,	 no	 eventual	 conflito	 entre	 interesses	 públicos	 primários	 com
interesses	 secundários,	 a	missão	 dos	 registros	 públicos	 é	 priorizar	 a	 segurança	 e	 proteção	 dos	 interesses
públicos	primários.

O	 decreto	 do	 SINTER,	 apesar	 de	 divulgar	 uma	 potencial	 ferramenta	 de	 gestão	 pública,	 que	 poderia	 vir	 a
embasar	decisões	e	gestão	do	 interesse	público	primário	(em	favor	da	população),	está	nas	mãos	do	órgão
tributário	 da	 União,	 a	 Receita	 Federal	 do	 Brasil,	 evidenciando	 que	 os	 interesses	 prioritários	 do	 Poder
Executivo	Federal,	ao	menos	neste	momento	e	na	forma	proposta,	são	tributários	e,	portanto,	fora	do	escopo
do	interesse	público	primário.

Contudo,	a	ausência	de	subordinação	dos	demais	órgãos	públicos	(não	federais)	e	dos	registros	públicos	ao
decreto	do	SINTER	não	leva	necessariamente	ao	insucesso	na	implantação	da	camada	“registros	públicos”	do
SINTER.	Mas	 é	 certo	 que,	 para	 que	 exista	 êxito,	 é	 necessária	 a	 participação	 dos	 registradores	 e	 do	 Poder
Judiciário	na	definição	das	 formas	de	 interconexão	do	registro	com	o	SINTER,	bem	como	a	definição	com
clareza	das	regras	e	limites.

Em	atenção	ao	pacto	federativo,	em	que	a	Constituição	assegura	autonomia	para	os	Estados,	Distrito	Federal,
aos	municípios	 e	 também	 ao	 Poder	 Judiciário,	 o	 governo	 federal	 precisa	 ter	 em	mente	 que	 o	 sucesso	 do
SINTER	passará	pelo	diálogo,	e	a	palavra-chave	para	o	sucesso	é	“cooperação”	e	não	subordinação.	Cada	ente
e	 cada	 órgão	 responsável	 por	 grupos	 temáticos	 precisarão	 enxergar	 no	 SINTER,	 verdadeiramente,	 uma
ferramenta	 de	 gestão	 espacial	 que	 permitirá	 melhores	 resultados	 de	 ações	 públicas	 em	 cada	 área,
assegurando	a	autonomia	e	independência	de	cada	um	destes	entes	ou	órgãos	e/ou	instituições.	Do	contrário,
dificilmente	haveria	colaboração.

Ainda,	a	participação	e	adesão	inicial	de	determinado	ente	público,	órgão	ou	instituição	ao	SINTER	não	será,
necessariamente,	 eterna.	 Os	 termos	 dos	 convênios	 deverão	 ser	 respeitados	 por	 aquele	 que	 administrar	 o
banco	de	dados	da	ferramenta,	sob	pena	de	haver	justo	interesse	do	ente	colaborador	em	fazer	cessar	a	sua
participação	no	SINTER.

Além	 disso,	 é	 necessário	 que	 se	 reconheça	 que	 haverá	 camadas	 em	 que	 apenas	 parte	 dos	 dados	 serão
levados	 até	 o	 SINTER:	 alguns	municípios	 deverão	 aderir	 ao	 sistema	 e	 outros	 poderão	não	querer,	 ou	não
disporem	de	estrutura	para	participar	do	SINTER.	Assim,	parte	dos	imóveis	que	estarão	na	base	do	SINTER
terão	dados	de	 cadastros	municipais	 e	outros	não	os	 terão.	É	possível	que	o	mesmo	ocorra	 com	dados	de
registros	públicos,	contando	com	a	adesão	das	Corregedorias	de	alguns	estados	e	não	obtendo	a	adesão	de
outras,	salvo	norma	centralizada	pelo	CNJ	que	determine	adesão	em	todo	o	território	nacional.

Mas	é	certo	que,	para	haver	norma	do	CNJ	obrigando	a	adesão	dos	registros	públicos	em	todo	o	 território
nacional,	 tal	norma	não	poderia	 afrontar	 a	 ontologia	 e	 os	princípios	dos	 registros	públicos	 e	não	poderia
trazer	risco	aos	bens	jurídicos	tutelados	pelos	registros	públicos,	sob	pena	de	inconstitucionalidade	formal,
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ou	 inconstitucionalidade	 por	 violação	 do	 devido	 processo	 legal	 substantivo,	 o	 que	 poderia	 (e	 deveria)	 ser
arguido	 pelos	 legitimados	 em	 tal	 hipotética	 situação.	 Também	 não	 deve	 o	 SINTER	 pretender	 ser	 uma
ferramenta	de	“pseudo-registro	paralelo”,	e	deve	observar	as	normas	de	registro	eletrônico	já	estabelecidas
pelo	CNJ	em	relevante	 trabalho	por	ele	contratado	 junto	a	 laboratório	 tecnológico	 ligado	à	USP,	divulgado
pela	Recomendação	14/2014,	e	normatizado	pelo	Provimento	CNJ	47/2015.

5.	Análise	da	oportunidade	e	conveniência	de	cooperação	para	o	desenvolvimento:
perspectiva	do	cidadão/administrado	versus	perspectiva	do	governo/administrador

Se	 por	 um	 lado	 o	 SINTER,	 na	 forma	 inicialmente	 positivado	 pelo	 Dec.	 8.764/2016,	 está	 sujeito	 às
inconformidades	 legais	 e	 constitucionais	 já	 mencionadas	 neste	 artigo	 e	 carece	 de	 revisão	 para	 sua
viabilidade,	por	outro	lado	é	louvável	o	interesse	público	na	criação	de	uma	ferramenta	verdadeiramente	de
gestão	territorial,	com	vistas	à	melhoria	do	desenvolvimento.

Há	de	se	 ter	em	mente	que	os	bens	 imóveis	 têm,	cada	vez	mais,	sido	objeto	de	 interesse	de	mais	áreas	na
vida	 moderna.	 Se,	 historicamente,	 uma	 visão	 patrimonialista	 ou	 estratégica/produtiva	 prevaleceu,
atualmente	cada	vez	mais	diversidades	de	interesses	se	voltam	para	os	bens	imóveis.	Interesses	ligados	aos
temas	 sociais,	 econômicos,	 ambientais,	 produtivos,	 tributários,	 de	 planejamento	 urbano	 e	 espacial	 vêm
crescendo	rapidamente.	E	os	players	de	cada	uma	destas	áreas	buscam	informações	seguras,	precisas	e	com
baixo	custo	para	a	realização	de	transações,	planejamento	e	tomada	de	decisões.

Neste	cenário,	em	que	a	sociedade	busca	o	desenvolvimento	do	país	como	um	todo	em	diversos	aspectos,	a
existência	de	um	banco	de	dados	nacional	sobre	 informações	territoriais	é	um	projeto	com	potencial	para
auxiliar	na	gestão	pública,	com	foco	no	desenvolvimento	de	todas	as	regiões.	O	desenvolvimento,	segundo
Oliveira 3	é	diferente	de	crescimento	econômico,	embora	não	sejam	excludentes	entre	si.	Desenvolvimento	é
um	 processo	 complexo	 que	 envolve	 mudanças	 e	 transformações	 econômicas,	 políticas	 e	 principalmente
humanas	e	sociais.	É	a	melhoria	na	satisfação	das	necessidades	humanas	como	saúde,	educação,	transporte,
habitação,	alimentação,	 lazer,	dentre	outras.	Esta	visão	sobre	desenvolvimento,	 segundo	o	autor,	passou	a
ser	difundida	em	meados	da	década	de	1940	por	economistas	estruturalistas	ligados	à	Comissão	Econômica
para	a	América	Latina	e	o	Caribe	–	CEPAL.

E	 a	 questão	 espacial	 é	 importante	 para	 o	 desenvolvimento,	 pois	 cada	 região	 tem	 potenciais	 e	 carências
diferentes.

O	SINTER	poderá	vir	a	exercer,	no	futuro,	um	importante	papel	como	ferramenta	que	permitirá	a	gestão	do
desenvolvimento	 baseado	 em	 regiões.	 Não	 parece	 essencial,	 contudo,	 que	 os	 dados	 jurídicos	 sobre	 a
propriedade	tenham	papel	central	nesta	questão.	Informações	que	poderão	fazer	parte	de	outras	camadas,
como	saneamento	básico,	habitação,	transporte,	taxas	de	violência,	número	de	empresas,	etc.,	são	mais	úteis
e	importantes	para	a	gestão	de	políticas	públicas,	visando	ao	desenvolvimento,	do	que	as	informações	sobre
a	situação	jurídica	registrais	sobre	os	bens	imóveis.

Neste	 momento,	 o	 SINTER	 é	 um	 projeto	 e	 ainda	 não	 está	 em	 operação.	 O	 custo	 e	 a	 gestão	 de	 seu
desenvolvimento,	na	forma	do	Dec.	8.764/2006	(art.	14),	cabe	ao	orçamento	da	Receita	Federal.

Na	 perspectiva	 do	 governo	 há,	 aparentemente,	 dois	 grandes	 objetivos:	 a)	 o	 primeiro	 é	 obter	 informações
sobre	 situações	 jurídicas	 dos	 bens	 imóveis	 com	 finalidade	 de	 arrecadação	 tributária;	 b)	 o	 segundo	 seria
compor	 um	 banco	 de	 dados	 com	 informações	 de	 diversas	 fontes,	 estruturado	 em	 diferentes	 camadas
temáticas,	que	poderá	funcionar	como	ferramenta	de	gestão	e	de	suporte	para	políticas	de	gestão	pública	em
prol	do	desenvolvimento.

A	obtenção	de	dados	dos	registros	públicos	para	fins	tributários	parece,	mais	uma	vez,	criar	redundância	de
informações	já	existentes	e	mal	aproveitadas	pelo	fisco.	Há	muito	tempo	o	fisco	federal	recebe	informações
sobre	as	operações	tributárias	por	meio	das	Declarações	de	Operações	Imobiliárias,	apresentadas	por	todos
os	 tabeliães	 de	 notas	 e	 oficiais	 de	 registro	 de	 imóveis	 (e	 ainda	 eventualmente	 de	 Registro	 de	 Títulos	 e
Documentos),	 contendo	as	 informações	necessárias	 e	úteis	para	a	administração	 fazendária	 federal.	Além



disso,	mediante	consulta	aos	cartórios,	o	 fisco	 tem	acesso	a	dados	 sobre	quaisquer	 imóveis	objeto	de	 seus
interesses	em	fiscalização.	Portanto,	nesta	perspectiva	tributária,	o	SINTER	não	é	essencial	ao	fisco,	que	 já
possui	informações	para	tal	mister.

Ainda,	 a	 implementação	 do	 registro	 eletrônico	 já	 permite	 ao	 fisco	 outras	 ferramentas	 úteis,	 como	 a
possibilidade	de	consulta	em	tempo	real,	pelas	Centrais	de	Registradores,	de	todos	os	imóveis	pertencentes	a
determinada	 pessoa	 (por	 CPF,	 na	 ferramenta	 denominada	 “Ofício	 Eletrônico”).	 E	 este	 acesso,	 conforme
preceituou	 a	 Lei	 11.977/2009,	 independe	 de	 recolhimento	 de	 custas	 e	 emolumentos.	 Portanto,	 além	 da	 já
existente	 Declaração	 de	 Operações	 Imobiliárias,	 o	 Registro	 Eletrônico	 –	 já	 em	 funcionamento	 na	 forma
estabelecida	pelo	Poder	Judiciário	–	dá	maior	acesso	e	ferramentas	ao	fisco	em	sua	função	fiscalizadora.	O
fisco	 pode	 –	 e	 deve	 –	 se	 utilizar	 das	 ferramentas	 já	 disponíveis	 do	 registro	 eletrônico	 para	 exercer	 suas
funções.	 Não	 precisa	 gastar	 recursos	 públicos	 e	 nem	 esperar	 a	 futura	 implantação	 do	 SINTER	 para
aperfeiçoar	suas	funções	fiscalizadoras.

A	 segunda	perspectiva	da	administração	pública	–	 a	de	 formação	de	um	banco	de	dados	 espaciais	para	a
tomada	 de	 decisões	 na	 gestão	 do	 interesse	 público	 primário	 –	 é	 a	 que	 realmente	 inova	 e	 é	 legítima	 na
previsão	 do	 SINTER.	 Nesta	 perspectiva,	 ainda	 inexistente	 e	 também	 fora	 de	 operação,	 diversas	 camadas
serão	 alimentadas	 por	 diversos	 órgãos,	 diversos	 municípios	 e	 diversos	 estados	 e,	 talvez,	 por	 diversos
registradores	de	imóveis.

Os	desafios	para	compor	estas	 camadas	 são	diversos:	para	que	o	banco	de	dados	 seja	abrangente,	 exigirá
adesão	de	maior	parte	dos	estados	e	municípios	ao	Sistema.	Exigirá,	ainda,	de	órgãos	do	próprio	governo
federal,	 como	a	 SPU	e	 INCRA,	maior	 orçamento	para	 cumprir	 atividades	de	 suas	 atribuições,	 importantes
para	a	gestão	pública,	que	ainda	carecem	de	completude:	à	SPU,	por	exemplo,	compete	o	cadastro	de	todos
os	bens	da	União,	como	os	terrenos	de	marinha,	que	há	décadas	não	são	devidamente	cadastrados,	gerando
insegurança	 para	 proprietários	 de	 imóveis	 em	 áreas	 próximas	 ao	 litoral	 brasileiro.	 Já	 ao	 INCRA,	 por
exemplo,	 compete	 a	 demarcação	 e	 cadastramento	 de	 terras	 indígenas.	 Tais	 dados	 cadastrais,	 cuja
responsabilidade	pela	produção	é	do	governo	federal,	não	existem	de	forma	integral,	por	falta	de	recursos	e
investimento	da	administração	 federal	 em	sua	produção.	Causa	estranheza	que	a	União,	mesmo	ente	que
negligencia	na	 criação	de	dados	que	 são	de	 sua	própria	 responsabilidade,	 queira	 centralizar	 informações
que	são	produzidas	por	outros	órgãos	públicos,	e	também	pelos	registros	públicos.	Não	seria	mais	adequado
que	 a	 administração	 pública	 federal,	 antes	 de	 investir	 recursos	 públicos	 para	 tentar	 gerenciar	 dados
produzidos	por	 terceiros	 (municípios,	 estados	 e	 registros	 públicos),	 investisse	 seus	 recursos	 públicos	 para
concluir	a	produção	de	dados	que	são	de	sua	obrigação	(como	os	mencionados	da	SPU	e	INCRA)?	É	certo	que
o	banco	de	dados	do	SINTER	seria	ferramenta	de	pouca	ou	nenhuma	utilidade	para	a	gestão	pública	caso	as
camadas,	com	dados	compartilhados	pelos	entes	públicos	e	pelos	registros	públicos,	fossem	alimentadas	com
dados	tão	incompletos	quanto	estes	mencionados	de	responsabilidade	da	própria	administração	federal.

Percebe-se	que	tentar	gerar	um	banco	de	dados	central	pode	ser	desperdício	de	esforço	e	dinheiro	público
quando	 os	 dados	não	 existem,	 ou	quando	 os	 dados	 existentes	 pertencerem	a	 outros	 entes	 que	 talvez	não
vejam	conveniência	em	compartilhá-los.

De	toda	forma,	esta	segunda	perspectiva	do	SINTER	como	ferramenta	para	o	desenvolvimento	(e	não	como
ferramenta	de	arrecadação	tributária)	é	valiosa	como	planejamento	estratégico,	de	longo	prazo.	Quando	as
informações	 existirem	 de	maneira	 completa,	 será	 valiosa	 uma	 ferramenta	 que	 permita	 o	 cruzamento	 de
dados	e	o	estudo	de	diversas	realidades	locacionais	(ambiental,	saneamento,	habitação,	transporte,	etc.),	em
um	único	banco	de	dados.	A	parte	dos	registros	públicos,	entretanto,	como	situação	 jurídica	e	patrimonial
dos	bens,	não	parece	ter	papel	significativo	nesta	questão	e,	como	já	mencionado,	parece	não	ser	adequada	a
tentativa	de	criação	de	uma	base	de	dados	 “paralela”,	que	 tentaria	espelhar	as	 informações	existentes	nas
serventias	de	registros	de	imóveis.

Na	perspectiva	dos	cidadãos/administrados,	o	SINTER	também	pode	ser	percebido	em	diversas	perspectivas:
a)	como	uma	tentativa	do	fisco	de	se	apropriar	de	informações	registrais,	protegida	pelos	registros	públicos,
para	exercer	fiscalização	mais	incisiva,	com	riscos	de	acesso	e	uso	indevido	na	“base	de	dados	paralela”;	b)



como	 uma	 ferramenta	 que	 permitirá	 aos	 gestores	 públicos	 a	 tomada	 de	 decisões	 para	 a	 melhoria	 na
qualidade	de	vida	das	pessoas,	nas	diversas	localidades	do	país;	c)	como	uma	expectativa	de	que	se	trata	de
um	projeto	sem	amparo	legal	e	que	poderá	desperdiçar	dinheiro	público;	d)	como	uma	expectativa	de	que	o
SINTER	 poderia	 criar	 uma	 forma	 de	 os	 cidadãos	 em	 geral	 terem	 acesso	 mais	 fácil	 às	 informações	 dos
registros	públicos	e	dos	diversos	cadastros;

Na	 primeira	 perspectiva,	 sobre	 o	 receio	 dos	 cidadãos	 quanto	 ao	 possível	 acirramento	 das	 técnicas	 de
fiscalização,	não	há	razões	para	tal.	As	atuais	técnicas	de	fiscalização	tributária	já	são	abrangentes,	e	o	fisco
já	 dispõe	 das	 informações	 necessárias	 para	 a	 fiscalização	 tributária,	 seja	 por	 meio	 da	 Declaração	 sobre
Operações	Imobiliárias	–	DOI,	ou	por	meio	de	acesso	direto	nas	serventias	de	registros	de	imóveis	e	também
nas	 Centrais	 Estaduais	 Serviços	 Eletrônicos	 Compartilhados	 de	 Registros	 de	 Imóveis.	 Já	 existem,	 também,
casos	 de	 compartilhamento	 de	 informações	 do	 fisco	 federal	 com	 fiscos	 estaduais	 e	municipais.	 Quanto	 o
receio	de	 acesso	 às	 informações	do	banco	de	dados	 “de	registro	paralelo”	 e	 seu	uso	 indevido,	 há	 risco	 de
insegurança	 jurídica,	 que	 seria	 gerado	 pela	 tentativa	 de	 criação	 de	 um	 “pseudo-registro”,	 com	 uma	 base
paralela	 de	 dados	 registrais	 coletados	 junto	 com	 as	 informações	 cadastrais	 na	 base	 do	 SINTER,	 como	 se
analisará	em	item	próprio	adiante	neste	artigo.

Quanto	à	perspectiva	dos	cidadãos	de	que	no	futuro	o	SINTER	poderá	ajudar	na	tomada	de	decisões	para	a
gestão	 pública,	 a	 expectativa	 é	 legítima,	mas	 ainda	 há	 longo	 caminho	 a	 ser	 percorrido	 e	 ajustes	 a	 serem
realizados	 para	 se	 atingir	 tal	 objetivo.	 Como	 já	 dito,	 há	 inúmeros	 dados	 cadastrais	 importantes	 de
responsabilidade	 do	 governo	 federal	 que	 ainda	 não	 existem	 por	 falta	 de	 investimentos	 nos	 órgãos
competentes	para	produzir	as	informações.	Quanto	às	informações	pertencentes	a	outros	entes	públicos,	não
se	 tem	 segurança	 de	 que	 os	 outros	 entes	 queiram	 participar	 da	 base	 do	 SINTER	 e	 compartilhar	 suas
informações.	Para	que	exista	efetividade	no	SINTER	como	ferramenta	de	gestão	dos	espaços	territoriais,	será
necessário	que	o	governo	federal	produza	os	dados	que	são	de	sua	responsabilidade,	como	já	mencionado.
Além	disso,	deverão	os	municípios,	Estados	e	Distrito	Federal	entenderem	ser	conveniente	compartilhar	seus
dados	cadastrais	e	fiscais	e,	se	assim	o	fizerem,	deverão	todos	eles	investirem	em	aparato	tecnológico	para
permitir	o	compartilhamento	das	informações.

Quanto	 à	 expectativa	 de	 que	 seja	 uma	 decisão	 política	 que	 não	 alcançará	 êxito	 e	 desperdiçará	 dinheiro
público,	 os	 argumentos	 dos	 que	 assim	 sustentam	 apontam:	 a)	 que	 de	 nada	 adianta	 criar	 ferramentas
tecnológicas	se	nem	o	próprio	governo	federal	tem	capacidade	de	produzir	informações	importantes	de	sua
responsabilidade;	b)	que	não	há	obrigação	dos	demais	entes	em	participar	do	SINTER,	e	suas	participações
demandarão	 decisão	 política	 discricionária,	 adaptações	 nos	 departamentos	 competentes	 em	 cada	 ente,	 e
exigirão	 gastos	 de	mais	 recursos	 públicos	 para	 sua	 efetivação;	 c)	 que	 a	 “camada”	 sobre	 registros	 públicos
deve	observar	o	padrão	que	o	CNJ	já	gastou	recursos	públicos	para	desenvolver	o	modelo	–	SREI	(Sistema	de
Registro	Eletrônico	de	Imóveis)	–	e	não	deveria	haver	outro	gasto	com	desenvolvimento	de	outro	modelo	ou
manual	pela	Receita	Federal,	já	que	os	registros	públicos	deverão	obedecer	às	regras	do	Judiciário,	e	não	do
Executivo	Federal;	d)	que	o	projeto	não	 foi	bem	estruturado,	e	que	o	Decreto	 foi	assinado	pela	presidente
deposta	um	dia	antes	de	ser	afastada	do	cargo	pelo	processo	de	impeachment,	e	que,	portanto,	teria	sido	feito
às	 pressas,	 sem	 as	 devidas	 discussões	 necessárias	 para	 seu	 amadurecimento.	 Há,	 portanto,	 argumentos
fortes	 sobre	 os	 riscos	 do	 projeto.	 Contudo,	 ainda	 há	 tempo	 para	 que	 o	 governo	 federal	 reveja	 algumas
questões	para	reduzir	os	riscos	de	desperdiçar	recursos	públicos	e	para	maximizar	as	chances	de	êxito	do
projeto	SINTER.

Quanto	à	expectativa	de	que	o	SINTER	poderia	criar	uma	forma	de	os	cidadãos	em	geral	terem	acesso	mais
fácil	 às	 informações	dos	 registros	públicos	 e	dos	diversos	 cadastros,	 tal	 expectativa,	no	atual	modelo,	não
corresponde	à	realidade.	Da	forma	em	que	pensado,	o	SINTER	não	será	de	acesso	público	aos	cidadãos	em
geral,	 e	 terá	 acesso	 restrito	 aos	 entes	 públicos	 e	 cartórios	 de	 registros	 públicos	 participantes.	 Portanto,
informações	cadastrais	diretamente	no	SINTER	não	estarão	disponíveis	à	população	em	geral.

Existe	uma	possibilidade,	a	ser	mais	aprofundada	na	doutrina	e	entre	os	entes	que	vierem	a	participar	do
SINTER,	de	que	os	dados	contidos	na	base	de	dados	do	SINTER	possam	ser	disponibilizados	aos	interessados.
É	certo	que	os	dados	registrais	eventualmente	contidos	em	base	do	SINTER	jamais	poderão	ser	divulgados	à



população	em	geral,	em	vista	do	risco	de	insegurança	jurídica.	Mas	dentre	os	dados	cadastrais	(produzidos
pelos	órgãos	públicos),	há	alguns	que	não	terão	sigilo	fiscal	e	que	talvez	não	tenham	risco	em	sua	divulgação
ao	público	em	geral.	Isso	precisará	ser	definido	pelos	entes	que	produzirem	e	compartilharem	seus	dados	na
base	do	SINTER,	com	muita	responsabilidade	e	cuidado	para	evitar	riscos	de	assimetria	de	informação.

Parte	dos	dados	 constantes	no	 SINTER,	 se	 tratarem	 sobre	 situações	 com	eficácia	 real,	 talvez,	 conforme	as
regras	 de	 interconexão	 a	 serem	mais	 aprofundadas,	 possam	 ser	 publicizadas	 por	meio	 de	 averbação	 na
matrícula	dos	imóveis.	Tal	situação	encontra	regulamentação	inicial	no	art.	12	do	Dec.	8.764/2016.	Mas	há	de
se	ter	em	mente	que	a	matrícula	do	registro	de	imóveis	não	é	lugar	para	todo	e	qualquer	dado	cadastral	que
componha	a	base	do	SINTER:	só	podem	figurar	na	matrícula	do	imóvel	situações	jurídicas	que	alterem,	de
alguma	forma,	os	direitos	subjetivos	inscritos.

Contudo,	 o	 decreto	 apenas	 permite	 que	 os	 registros	 de	 imóveis	 consultem	 os	 dados	 da	 base	 do	 SINTER,
necessários	para	 a	prática	de	 seus	 atos.	Apesar	disso,	 não	há	previsão	 legal	 para	que	os	 registradores,	ex
officio,	deem	publicidade	de	tais	informações	cadastrais	(quando	cabível)	nas	matrículas	dos	imóveis.	E,	se
houver	regulamentação	neste	sentido,	será	necessário	cuidado	para	se	ter	clareza	de	quais	situações	podem
ser	levadas	à	matrícula,	pois	é	regra	do	sistema	que	a	matrícula	não	é	o	desaguadouro	de	toda	e	qualquer
informação	sobre	os	imóveis,	mas	apenas	das	situações	jurídicas	relevantes	para	os	direitos	reais	inscritos	e
para	a	oponibilidade. 4

Na	 expectativa	 de	 que	 haja	 uma	 única	 fonte	 de	 informações	 sobre	 a	 situação	 do	 registro	 dos	 imóveis
juntamente	 com	 informação	 sobre	 cadastros	 de	 diversas	 fontes	 do	mesmo	 imóvel,	 uma	 possível	 solução
seria	 determinar	 que	 os	 registros	 de	 imóveis	 poderiam	 disponibilizar	 aos	 interessados	 –	 quando	 forem
solicitados	juntamente	com	certidão	sobre	registros	de	imóveis	–	certidão	dos	dados	cadastrais	constantes	no
SINTER	para	determinado	imóvel,	conforme	a	publicidade	ou	sigilo	de	cada	dado	a	ser	estudado	e	definido
pelo	órgão	que	produziu	o	dado.	Deve-se	 tomar	as	precauções	para	que	dados	cadastrais,	quando	tiverem
acesso	 disponibilizado,	 não	 tenham	 risco	 de	 gerar	 assimetria	 de	 informação	 e	 aumentar	 a	 insegurança
jurídica.	Assim,	 cada	ente	que	produzir	os	dados	devem	analisar	 se	 estes	 são	estáticos	ou	dinâmicos,	 e	 se
haverá	risco	de	assimetria	e	erros	em	sua	divulgação	pelo	SINTER.

Outro	caminho	possível	para	acesso	a	dados	cadastrais	(jamais	os	registrais)	disponíveis	seria	a	criação	de
uma	plataforma	no	SINTER	em	que	qualquer	interessado	possa	ter	acesso	aos	dados	das	camadas	cadastrais
que	 forem	 de	 livre	 acesso,	 pesquisando	 diversas	 fontes	 cadastrais	 diretamente	 na	 plataforma	 online	 do
SINTER.

Estas	medidas	de	acesso,	embora	não	solucionassem	caso	de	entes	públicos	não	participantes	do	SINTER	ou
que	tivessem	omissão	na	prestação	de	informações	ao	banco	de	dados,	ao	menos	permitiria	que	o	cidadão
tivesse	 acesso,	 por	meio	 dos	 registros	 públicos	 ou	 diretamente	 em	plataforma	online,	 às	 informações	que
constarem	nos	cadastros	participantes	do	SINTER.

Vale	reforçar	que,	ao	contrário,	eventual	pretensão	de	se	fornecer	aos	cidadãos	em	geral	informações	sobre
o	registro	(situações	jurídicas	de	direito	sobre	imóvel)	por	outro	meio	que	não	pela	certidão	diretamente	do
registro	de	imóveis	–	como,	por	exemplo,	por	meio	acesso	ao	banco	de	dados	do	SINTER	–,	causaria	grande
risco	e	seria	 ilegal,	 tendo	em	vista	o	risco	de	atraso	na	atualização	de	eventual	banco	de	dados	paralelo,	e
também	 por	 afronta	 aos	 arts.	 16	 a	 21	 da	 Lei	 6.015/1973,	 que	 estabelecem	 aos	 registradores	 a	 função	 de
fornecer	certidões	dos	registros	públicos,	com	todas	as	cautelas	e	segurança	jurídica	necessária	para	tanto.

Na	 análise	 do	 ambiente	 institucional	 do	 mercado	 imobiliário	 brasileiro,	 atualmente	 se	 percebe	 que
publicidade	 registral	 é	 extremamente	 organizada,	 eficiente	 e	 com	 custo	 acessível	 no	direito	 brasileiro,	 ao
tempo	em	que	o	acesso	aos	dados	cadastrais	e	a	outras	informações	legais	relevantes	sobre	imóveis,	quando
não	 sujeitas	 ao	 registro	 imobiliário,	 ainda	 são	 dispersas	 e	 sua	 obtenção	 é	 onerosa	 e	 insegura.	 A	 possível
disponibilização	 dos	 dados	 cadastrais	 (e	 não	 registrais)	 pelo	 SINTER	 poderá	 contribuir	 para	 reduzir	 a
assimetria	de	informação	e	melhorar	o	ambiente	institucional	do	mercado	imobiliário.

Observa-se,	por	fim,	que	o	registrador	de	imóveis	pode	contribuir	no	acesso	a	tais	dados	de	duas	formas:	a)



para	 os	 dados	 com	 conteúdo	 jurídico-real,	 que	 podem	 ser	 objeto	 de	 averbação	na	matrícula	 dos	 imóveis,
poderá	o	registrador,	conforme	o	caso,	proceder	averbação	na	matrícula,	permitindo	publicidade	organizada
e	oponibilidade;	b)	para	os	dados	cadastrais	que	não	contenham	conteúdo	jurídico-real	(e	que	não	podem	ser
objeto	de	averbação),	caso	o	SINTER	deseje	atribuir	ao	registrador	imobiliário	a	função	de	viabilizar	acesso	a
tais	dados	cadastrais	contidos	em	sua	base	(apenas	os	dados	cuja	divulgação	não	gere	risco	de	assimetria	de
informação),	a	consulta	à	base	de	dados	do	SINTER	deveria	ser	feita	online,	não	por	arquivamento	de	banco
de	dados	paralelo,	mas	por	extração	direta	do	banco	de	dados	do	SINTER,	quando	solicitado.

6.	Eventual	base	de	dados	paralela:	limitações,	efeitos,	especialidade	objetiva	e
inviabilidade	de	conversão	de	dados	pretéritos	em	dados	nato	digitais	estruturados

Como	já	dito,	embora	o	atual	regramento	realizado	pelo	Dec.	8.764	de	maio	de	2016	seja	 ineficaz	na	parte
atinente	 aos	 registros	 públicos,	 há	 algum	 interesse	 público	 primário	 no	 estabelecimento	 de	 uma
interconexão,	em	fluxo	nos	dois	sentidos,	entre	o	registro	de	imóveis	e	o	SINTER,	e	se	deve	buscar	viabilizá-
la.

Para	tal	interconexão,	como	já	mencionado	neste	artigo,	a	informação	dos	registros	públicos	não	precisa	ser
arquivada	 em	 banco	 de	 dados	 pelo	 SINTER,	 assim	 como	 as	 informações	 do	 SINTER	 não	 precisam	 ser
armazenadas	pelos	registros	públicos.

A	 criação	 de	 um	 banco	 de	 dados	 paralelo	 criaria	 o	 delay	na	 duplicação,	 o	 risco	 de	 erro	 ou	 omissão	 de
informação,	reduziria	a	segurança	jurídica	e	aumentaria	os	custos	de	processamento	e	armazenamento	da
informação.	 Para	 dar	 publicidade	 de	 dados	 do	 SINTER,	 caso	 tal	 função	 seja	 atribuída	 aos	 registros	 de
imóveis,	bastará	que	o	registrador	acesse	o	sistema	no	momento	de	extrair	a	certidão	e	faça	a	emissão	do
documento	em	tempo	real,	na	base	de	dados	do	SINTER.	Na	via	reversa,	nos	casos	em	que	a	Receita	Federal
ou	 usuários	 do	 SINTER	 tenham	 interesse	 em	 informações	 que	 constem	 no	 banco	 de	 dados	 dos	 registros
públicos,	deve	o	 interessado	acessar	o	 sistema	do	Registro	Eletrônico	 (como	 já	normatizado	pelo	CNJ)	e	 lá
obter	 a	 informação,	 em	 tempo	 real	 ou	 mediante	 requisição,	 tudo	 na	 forma	 da	 regulamentação	 pelo
Judiciário.

Além	disso,	como	é	da	ontologia	e	dos	princípios	dos	registros	públicos,	a	guarda,	conservação	e	publicidade
das	informações	dos	registros	é	obrigação	e	função	exclusiva	dos	registradores	de	imóveis.	Tal	característica
foi	também	positivada	no	Provimento	47/2015	do	CNJ,	em	seu	art.	5.º	parágrafo	único,	como	já	mencionado
neste	trabalho.

A	existência	de	base	paralela	dos	registros	públicos,	como	exposto,	contraria	as	regras	emanadas	do	Poder
competente.	 Portanto,	 não	 poderá	 ser	 praticada	 a	 formação	 de	 base	 paralela	 na	 forma	 pretendida	 pelo
executivo	federal	no	decreto	do	SINTER.

Apesar	 disso,	 apenas	 para	 fins	 de	 discussão	 acadêmica	 –	 que	merece	 aprofundamento	 em	 vista	 da	 atual
divergência	entre	as	normas	do	Judiciário	e	do	Executivo	–	vale	mencionar	alguns	limites	e	restrições	para	a
formação	e	uso	de	tal	“base	paralela”.	Caso	o	Poder	Judiciário	entenda	por	bem	firmar	algum	convênio	para
que	 a	 Receita	 Federal	 possa	 receber	 e	 armazenar	 informações	 sobre	 a	 situação	 jurídica	 dos	 imóveis,
haveriam	de	ser	observadas	as	seguintes	questões:

Inicialmente,	é	 sabido	que	a	base	 (conteúdo)	do	registro	de	 imóveis	e	possível	base	de	dados	registrais	do
SINTER	 (se	 existir	 esta	 camada)	 teriam	diferenças	 significativas	 em	conteúdo.	Exemplos	destas	diferenças
são	questões	como	dados	pretéritos,	imperfeições	e	omissões	em	registros	antigos,	dentre	outras.	Mas	além
da	diferença	de	conteúdo,	ocorreriam,	também,	diferenças	jurídicas	de	tratamento	dos	dados	e	efeitos.	Um	(o
registro)	é	fonte	de	informação	primária,	eficaz,	organizada	para	fins	de	publicidade	de	direitos,	acessíveis
por	toda	a	sociedade	e	por	qualquer	pessoa.	Outra	(o	SINTER)	seria	mera	aglutinação	de	dados	recebidos	dos
registros	públicos	e	de	outras	fontes	sobre	cadastros	e,	como	fonte	secundária	que	seria,	teria	as	seguintes
características:	a)	não	teria	eficácia	jurídica	no	mundo	dos	direitos	reais,	e	em	eventual	divergência	entre	a
base	do	SINTER	e	a	base	do	registro	de	 imóveis,	apenas	a	do	registro	de	 imóveis	sempre	prevalecerá	para



fins	de	direito;	b)	a	 informação	sobre	situação	 jurídica	dos	 imóveis	produzida	pelo	registro	de	 imóveis,	 se
eventualmente	 compartilhada	 para	 a	 base	 do	 SINTER,	 nesta	 só	 poderia	 estar	 acessível	 aos	 agentes	 do
governo	para	os	fins	de	suas	funções	públicas	específicas,	e	deveria	estar	inacessível	para	a	população	em
geral.	 O	 impedimento	 de	 acesso	 generalizado	 aos	 dados	 registrais	 eventualmente	 constantes	 no	 SINTER,
como	 já	dito,	 se	presta	para	 impedir	a	possibilidade	de	obtenção	de	 informações	com	delay	 (de	 títulos	em
trâmite	 nos	 cartórios	 que	 ainda	 não	 estarão	 disponíveis	 na	 base	 eletrônica),	 ou	 ainda,	 que	 informações
equivocadamente	 processadas	 induzam	 particulares	 em	 erro	 sobre	 o	 direito,	 o	 que	 causaria	 insegurança
jurídica.

Portanto,	reafirma-se	que	a	publicidade	organizada	e	eficaz	pode	ser	fornecida	apenas	pelo	registro	público
competente	para	publicizar	a	situação	jurídica	dos	imóveis.	Reafirma-se,	também,	o	sigilo	e	a	ineficácia	de
tais	informações	sobre	situação	jurídica	em	eventual	base	de	dados	paralela	que	viesse	a	ser	formada.

Por	fim,	vale	mencionar	uma	limitação	operacional	(e	não	jurídica)	para	a	concentração	de	todos	os	dados
registrais	 em	 uma	 base	 de	 dados	 eletrônica	 nato	 digital	 estruturada,	 na	 forma	 pretendida	 no	 decreto	 do
SINTER:	a	questão	dos	dados	registrais	antigos	e	com	especialidade	objetiva	precária.

A	 Lei	 11.977/2009,	 em	 seu	 artigo	 39,	 estabeleceu	 que	 os	 dados	 antigos	 seriam	 introduzidos	 no	 sistema	 de
registro	 eletrônico,	 dando	 prazo	 de	 cinco	 anos	 para	 que	 os	 atos	 praticados	 na	 vigência	 da	 Lei	 6.015/1973
fossem	 introduzidos	 no	 sistema;	 e	 não	 fixou	 prazo	 para	 os	 atos	 anteriores	 a	 Lei	 6.015/1973.	 Na
regulamentação	 pelo	 Judiciário,	 os	 registros	 de	 toda	 a	 vigência	 da	 Lei	 6.015/1973	 já	 estão	 no	 sistema	 de
registro	 eletrônico,	 cumprindo	 a	 lei.	 Mas	 em	 tal	 regulamentação,	 só	 estão	 em	 dados	 nato	 digitais
estruturados	os	 indicadores	 real	 e	pessoal	 (Livros	4	 e	5	do	Registro	de	 Imóveis),	para	que	os	 interessados
localizem	 os	 registros	 pretendidos.	 Após	 a	 localização	 do	 registro	 pretendido	 no	 sistema	 de	 registro
eletrônico,	 o	 acesso	 ao	 conteúdo	 do	 registro	 (Livro	 2	 –	matrícula)	 se	 faz	 pela	 visualização	 da	 imagem	da
matrícula	 (que	também	pode	ser	dar	em	meio	eletrônico,	mas	por	meio	de	 imagem	digitalizada	e	não	por
meio	de	documento	nato	digital	estruturado).

E	não	se	pode	confundir	as	características	de	uma	a	imagem	da	matricula	digitalizada	com	as	características
técnicas	de	um	banco	de	dados	estruturado	nato	digital.	Enquanto	o	acesso	à	imagem	da	matrícula	depende
de	simples	processo	de	digitalização	(scanner),	a	produção	de	uma	base	de	dados	estruturados	nato	digital
exigiria	uma	nova	digitação,	precedida	de	análise	jurídica	dos	dados	do	registro	(não	apenas	digitalização	da
imagem),	 o	 que	 demandaria	 o	 refazimento	 do	 trabalho	 de	 registro	 das	 últimas	 décadas,	 com	 altíssimos
custos	e	dispêndio	de	recursos.	Além	disso,	eventuais	imprecisões	e	precariedade	na	especialidade	objetiva
ou	 subjetiva	 de	 registros	 antigos,	 quando	 existentes	 em	 imagem	 digitalizada	 podem	 ser	 identificadas,
analisadas	e	sanadas	pelo	interessado,	caso	a	caso.	O	mesmo	não	é	possível	ao	se	tentar	estruturar	em	dados
nato	digitais	informações	precárias	ou	imprecisas.	Quando	as	informações	são	antigas	e	incompletas	(como
ocorre	em	muitos	 casos),	 é	 impossível	 se	 estruturar	base	de	dados	nato	digital,	 e	 o	 acesso	ao	 registro	por
imagem	da	matrícula	ou	em	texto	corrido	(string,	não	estruturado)	se	mostra	mais	eficaz	e	plausível.

Portanto,	os	registros	realizados	na	vigência	da	Lei	6.015/1973	já	estão	no	sistema	de	registro	eletrônico	de
imóveis	 disponíveis	 para	 consulta	 na	 forma	 normatizada	 pelo	 Judiciário,	 que	 normatizou	 de	 forma
consciente	 e	 razoável:	 com	 buscas	 em	 banco	 de	 dados	 nato	 digital	 estruturado	 (dos	 indicadores	 real	 e
pessoal)	e	 com	visualização	da	 situação	 jurídica	pela	visualização	da	 imagem	da	matrícula.	E	é	assim	que
deverá	ser	procedido	na	eventualidade	de	que	fosse	admitida	a	existência	um	banco	de	dados	paralelo	de
situações	registrais	(SINTER	com	camada	de	dados	registrais).

Para	a	transposição	dos	registros	antigos	para	o	padrão	nato	digital	estruturado,	há	de	se	observar	regra	de
transição	similar	àquela	que	vigorou	na	inauguração	da	Lei	6.015/1973.	Assim,	os	atos	escriturados	na	forma
da	 lei	 anterior	 permaneceram	 (e	 ainda	 permanecem	 e	 permanecerão)	 escriturados	 daquela	 forma,	 e	 os
imóveis	 só	 são	 trazidos	 para	 o	 novo	modelo	 de	 escrituração	 na	medida	 em	 que	 títulos	 que	 os	 abranjam
sejam	apresentados	para	registro.

A	dificuldade	operacional	para	converter	os	registros	de	imóveis	anteriores	à	Lei	6.015/1973	em	dados	nato



digitais	estruturados	seria	ainda	maior.	Na	situação	de	transcrição	há	casos	de	imóveis	em	que	uma	parte	é
objeto	de	registro	em	uma	serventia	e	outra	parte	é	objeto	de	registro	em	serventia	de	antiga	circunscrição.
Há	outros	casos	de	imóveis	em	que	somente	parte	estão	transcritas	e	outras	frações	não	foram	levadas	para
registro.	 Há,	 ainda,	 inúmeros	 imóveis	 que	 tem	 especialidade	 objetiva	 precária	 ou	 que	 foram	 objeto	 de
alienações	 parciais	 sem	 apuração	 de	 remanescente,	 ou	 sem	 pontos	 de	 amarração	 locacional	 claros	 nas
informações	constantes	do	registro.

Estas	limitações	de	ordem	operacional	impedem	que	os	oficiais	de	registro	de	imóveis	consigam	alimentar	o
banco	 de	 dados	 com	 dados	 registrais	 pretéritos	 em	 forma	 nato	 digital	 estruturada,	 pois	 seria	 inviável	 a
criação	 de	 campos	 na	 “tabela	 estruturada”	 para	 tratar	 de	 cada	 vicissitudes	 particulares.	 Esta
heterogeneidade	 é	 incompatível	 com	 a	 padronização	 necessária	 para	 que	 banco	 de	 dados	 relacionais
funcionem	de	forma	simples	e	eficiente.

Este	problema	das	transcrições	parciais	em	mais	de	um	cartório	(antes	da	Lei	6.015/1973),	conduzem,	ainda,
para	a	inviabilidade	técnica	de	se	implementar	o	modelo	de	identificador	unívoco,	previsto	no	art.	8.º	§	1.º
do	Dec.	8.764/2016,	que	se	baseie	nos	dados	do	Código	Nacional	da	Serventia	e	do	número	da	matrícula,	 já
que	há	inúmeros	imóveis	em	tal	situação	de	registro	parcial	em	uma	serventia	e	parte	em	outra.	Além	disso,
há	imóveis	que	não	são	objeto	de	registro	(já	que	para	a	ausência	de	registro	não	se	tem	uma	sanção	legal	e	o
registro	depende	de	provocação	do	interessado),	o	que	fará	com	que	eventual	camada	do	SINTER	com	dados
registrais	tenha	“buracos”	e	omissões	de	informações	registrais	para	grandes	parcelas	do	espaço	do	território
nacional.

Assim,	eventual	banco	de	dados	paralelo	no	SINTER	deveria	ser	composto	apenas	pelas	informações	que	o
Judiciário	 já	 regulamentou	 que	 devem	 ser	 disponibilizadas	 em	 formato	 nato	 digital	 estruturado:	 os
indicadores	real	e	pessoal.	O	fornecimento	de	informações	nato	digital	estruturadas	mais	abrangente	(dados
do	livro	2	–	matrículas)	só	teria	viabilidade	(de	se	produzir	e	compartilhar)	para	os	registros	realizados	após
a	entrada	em	vigor	da	regulamentação	definitiva	do	sistema,	sem	abranger	dados	anteriores.

Tais	 limitações	de	ordem	operacional	não	poder	 ser	 supridas	 ou	 solucionadas	por	meios	 jurídicos	 ou	por
vontade	política	ou	legislativa.	Há	uma	real	impossibilidade	material	de	converter	integralmente	os	registros
em	 papel	 para	 uma	 base	 uniforme	 nato	 digital	 estruturada.	 Assim,	 admitida	 a	 limitação	 decorrente	 da
transição	 entre	 sistemas	 de	 escrituração,	 haverá	 grande	 diferenças	 entre	 as	 informações	 constantes	 dos
registros	de	imóveis	e	as,	eventualmente,	constantes	no	SINTER.

Por	 mais	 este	 motivo	 –	 de	 limitação	 de	 ordem	 técnica	 –	 parece	 mais	 adequado	 que	 os	 registradores	 de
imóveis	(e	as	centrais	estaduais	instituídas	pelo	Provimento	47/2015	do	CNJ)	administrem	as	bases	de	dados
dos	 registros	 de	 imóveis.	 Ao	 governo	 federal	 seria	 mais	 viável	 cadastrar	 seus	 agentes	 para	 que	 tenham
acesso	ao	sistema	de	registro	eletrônico	já	instituído.

Ainda,	 conforme	 o	 caso,	 caberia	 ao	 Poder	 Executivo	 Federal	 sugerir	 ao	 CNJ	 novas	 ferramentas	 ou	 novas
formas	 de	 disposição	 dos	 dados	 nas	 centrais	 de	 registradores	 para	 que	 tais	 sugestões	 fossem	 apreciadas
quanto	à	possibilidade	jurídica	e	operacional	e	fossem	avaliadas	quanto	à	oportunidade	e	conveniência	das
mudanças	sugeridas.

As	centrais	estaduais	de	serviços	eletrônicos	compartilhados,	conforme	o	Provimento	CNJ	47/2015,	além	de
se	prestarem	para	fazer	a	interligação	entre	os	serviços	de	registros	de	imóveis	e	os	usuários,	 já	permitem
aos	usuários	acesso	em	tempo	real	à	parte	 importante	dos	registros	de	 todas	as	serventias	de	registros	de
imóveis	 de	 cada	 estado:	 os	 indicadores.	 Para	 tanto,	 os	 dados	 de	 indicadores	 são	 compartilhados	 pelos
registros	de	imóveis	com	as	centrais	estaduais,	para	facilitar	o	fluxo	das	informações	e	dinamizar	o	Sistema
de	Registro	Eletrônico	de	Imóveis.	A	base	compartilhada,	contudo,	é	limitada	aos	indicadores,	e	continua	sob
controle	dos	registradores	em	central	por	eles	controlada.

7.	Considerações	finais

Com	este	estudo,	pode-se	perceber	as	diferenças	entre	cadastros,	SINTER	e	o	registro	eletrônico	de	imóveis.



Percebeu-se	 que	 o	 registro	 eletrônico	 de	 imóveis	 não	 transformou	 de	 maneira	 estrutural	 o	 registro
imobiliário,	 mas	 forneceu	 mais	 tecnologia	 para	 facilitar	 o	 trâmite	 de	 informações	 e	 títulos	 entre	 os
interessados	e	os	registros.	Ainda,	para	a	 total	 implementação	do	Registro	Eletrônico	de	Imóveis	na	forma
regulamentada	 pelo	 Poder	 Judiciário,	 deverão	 existir	maior	 segurança,	 testes	 e	 garantias	 operacionais	 de
sistemas	e	tecnologias	e,	por	hora,	os	registros	continuam	sendo	realizados	na	forma	da	Lei	6.015/1973	com
suporte	em	papel.

Percebeu-se,	 ainda,	 que	 o	 Poder	 Executivo	 Federal	 extrapolou	 sua	 função	 normativa	 quando	 invadiu
competência	 do	 Poder	 Judiciário	 e,	 de	 forma	 contrária	 à	 regulamentação	 já	 expedida	 pelo	 Judiciário,
normatizou	 questões	 atinentes	 ao	 Registro	 Eletrônico	 e	 à	 forma	 de	 acesso	 do	 fisco	 às	 informações	 de
registros	públicos.

O	acesso	às	informações	dos	registros	de	imóveis,	pelo	SINTER,	deverá	ser	feito	na	forma	da	regulamentação
já	realizada	pelo	Poder	Judiciário,	e	não	pode	o	fisco	federal	unilateralmente	instituir	forma	de	transmissão
e	 compartilhamento	 de	 informações.	 Os	 registros	 de	 imóveis,	 assim	 como	 os	 demais	 órgãos	 públicos	 não
vinculados	 ao	 governo	 federal,	 não	 estão	 subordinados	 ao	 Decreto	 do	 Poder	 Executivo	 Federal,	 e	 não
poderão	sofrer	sanções	por	não	aderirem	ao	sistema,	na	forma	em	que	foi	instituído.	Os	registros	públicos,
se	não	prestarem	informações,	ficarão	sujeitos	à	representação	do	fisco	ao	Juiz	Corregedor	Permanente,	que
só	aplicaria	pena	caso	as	normas	descumpridas	fossem	eficazes.	No	caso	de	conflito	entre	o	regulamento	do
Poder	Executivo	e	do	Poder	Judiciário,	prevalece	o	do	judiciário,	razão	pela	qual	não	poderia	haver	punição
em	vista	do	atendimento	das	normas	emanadas	do	poder	competente	(judiciário)	e	inobservância	de	normas
emanadas	de	autoridade	incompetente	(executivo).

O	 SINTER	 não	 se	 inviabiliza,	 apesar	 de	 tal	 divergência	 e	 da	 ineficácia	 de	 alguns	 dispositivos	 do	 Dec.
8.764/2016.	Como	ferramenta	pública	de	gestão	de	 informações	 territoriais,	ele	é	promissor	como	fonte	de
informações	para	tomada	de	decisões	dos	gestores	públicos,	tendo	ou	não	informações	sobre	os	registros	de
imóveis	em	suas	camadas.

As	informações	cadastrais	dos	diversos	grupos	temáticos,	se	forem	coletadas	de	maneira	abrangente,	seriam
mais	relevantes	para	as	políticas	públicas	do	que	as	informações	sobre	situação	jurídica	dos	imóveis.

Quanto	 à	 pretensão	 do	 fisco	 federal	 em	 coletar	 informações	 registrais	 para	 o	 SINTER,	 resta	 evidente	 que
adaptações	serão	necessárias	para	a	viabilidade	de	sua	implementação	e	operacionalização:	além	da	questão
de	incompetência	normativa,	há	impossibilidades	materiais	e	operacionais	que	impedirão	a	estruturação	de
dados	pretéritos	em	forma	de	dados	nato	digital	estruturados.	Por	isso,	a	eventual	base	do	SINTER,	quanto
aos	dados	de	situação	jurídica	dos	imóveis,	jamais	seria	igual	às	informações	dos	registros	públicos,	ante	a
impossibilidade	de	conversão	de	dados	pretéritos	(muitos	incompletos	e	imperfeitos)	a	qualquer	padrão	de
dados	nato	digital	 estruturado.	 E	 ainda	que	material	 e	 operacionalmente	 fosse	possível	 a	 estruturação	de
uma	base	integral,	com	todos	os	dados	do	registro	(o	que	não	é),	tal	base	espelhada	não	poderia	constituir
um	 “pseudo-registro	paralelo”,	 e	 as	 informações	 de	 dados	 registrais	 eventualmente	 constantes	 no	 SINTER
não	poderiam	ser	acessíveis	ao	público	em	geral,	ante	sua	ineficácia	e	risco	de	insegurança	jurídica.	Assim,
as	 informações	 constantes	 em	 tal	 eventual	 banco	 de	 dados	 sobre	 registro	 no	 SINTER	 se	 prestariam,	 tão
somente,	como	indicadores	para	atividades	internas	dos	agentes	públicos	no	exercício	de	suas	funções.

A	construção,	 implementação	e	operacionalização	do	SINTER	precisa	de	maior	aprofundamento,	para	que
todos	 os	 envolvidos	 se	 sintam	 parte	 e	 queiram	 colaborar.	 Como	 visto,	 o	 decreto	 do	 SINTER	 não	 cria
submissão,	 nem	 subordinação	 dos	 participantes	 às	 regras	 pretendidas	 pelo	 governo	 federal.	 Apenas
subordina	 os	 órgãos	 públicos	 federais.	 Para	 os	 demais	 participantes,	 a	 cooperação	 e	 colaboração	 serão
obtidas	com	clareza	nos	objetivos	e	resultados	esperados,	ausência	de	subjugação	de	um	órgão	ou	instituição
em	detrimento	de	outro,	e	busca	de	todos	pelo	interesse	público	primário.

Os	registros	de	 imóveis,	neste	cenário,	como	 instituição	 importante	para	a	garantia	da	segurança	 jurídica,
juntamente	com	o	Poder	Judiciário,	devem	estar	atentos	aos	riscos	para	afastá-los.	E,	uma	vez	afastados	os
riscos	 e	 incompatibilidades,	 deverão	 as	 instituições	 registrais	 e	 o	 judiciário	 indicarem	 o	melhor	 caminho
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com	ferramentas	colaborativas,	para	que	a	administração	pública	possa,	da	maneira	mais	eficiente	possível,
embasar-se	 também	em	dados	dos	 registros	de	 imóveis	 em	benefício	dos	 cidadãos	 e	do	desenvolvimento.
Contudo,	 a	 segurança	 e	 confiabilidade	 do	 sistema	 registral	 brasileiro	 e	 da	 publicidade	 e	 eficácia	 dele
decorrente	deverão,	sempre,	de	ser	preservadas.
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