
 

São Paulo, 19 de julho de 2019. 

Colega Registrador(a),  

É do conhecimento de todos que em razão do projeto do Sinter, coordenado e administrado 
pela Secretaria da Receita Federal, os registradores têm, consoante comunicado encaminhado, 
prazo para encaminhamento de dados, que se esgotaria no próximo dia 22 do corrente mês. 

Entretanto, a Secretaria da Receita Federal, no endereço 
https://receita.economia.gov.br/sinter/manuais-operacionais/arquivos-e-imagens/perguntas-
e-respostas-sinter.pdf, em resposta à pergunta 4, se manifestou no sentido de que os arquivos 
podem ser remetidos em até uma semana de tal data. 

Há previsão normativa de que a comunicação dos Registros de Imóveis com o Sinter será feita 
por meio das Centrais Estaduais. 

Todos estamos cientes dos limites impostos pela lei e pela Constituição Federal à nossa 
atuação, notadamente quanto à conservação de dados e informações relativas à nossa função 
registral. Por isso, a ARISP, o IRIB e as demais entidades representativas de Registradores de 
Imóveis ainda conduzem tratativas com a Receita Federal a fim de que os ajustes necessários 
sejam efetuados. 

Sem prejuízo de tais tratativas, entretanto, estamos trabalhando para atender as necessidades 
de tal órgão, notadamente para a melhoria da gestão fundiária do país. Nesse sentido, a 
ARISP  e outras associações de Registradores de Imóveis, com o intuito de auxiliar os colegas 
no desempenho de mais esta tarefa, estão providenciando o suporte necessário no sistema 
Oficio Eletrônico para recepcionar os arquivos pertinentes, formados com os dados que já 
enviamos por meio da DOI, e encaminhá-los à Secretaria da Receita Federal – Sinter. Com isso 
evitaremos desgastes desnecessários para nossos associados e para os registradores dos 
demais estados que têm compartilhado nossa infraestrutura digital. 

A ARISP tem consciência da preocupação de todos os Registradores quanto ao cumprimento 
da exigência normativa e, capacitada para contribuir mais esta vez para a manutenção da 
excelente imagem dos Registradores de Imóveis do Brasil, está diretamente em contato com o 
coordenador do projeto Sinter na Receita Federal. 

Atenciosamente, 

FLAVIANO GALHARDO 

Presidente 


