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LTF GA!ll ~ 
MINIS-ERKJ 04 

fCONOMIJI . Remtafederal 

.. -irre, Jtfl' ' ...... 
ll-• 

orfCIO 'I• 1.308/20.0 - G"-B NHE/RF8 

As,. Cc«léncie o Senhor 
Mlnbhu H._.1,berto Eurtóqulo Soor6 Martin~ 
Corret~dor Nacional de :,>ti\-• 
SAFS (lu;dr>} 1 nr•• S/6 
Edifício Promicm, Bbco ,, 7onacJvl~-Adrnlnlstrc111·,• 
70.t>U 90J Brasília/DF 

aras11a. 14 .le a~u,tv .Je 2020. 

~,1. 31.131 l .l;)u. 
CCN~ELHC --iÃ610tw o; 
REC5100 ~~ Oo W.-U 

'3J:E_:.::?I.._1, 1 

iu,unto: Pedido de: p,.,.,,dkl• nll OOOS6S0-96.201fi.2.00.0000 • lnstitviçao do Comi~ Temitico 
pa~ elaboraçJo e etuellza, i o do M, nu;,I Operacional do SINTEJI. 

St,rthu, Ministro, 

Em atendimento d lnl!rnaçlo de Sua Cxcel!neia, p.l~!..1m0; J eKpo, o q1.1anto ses:J~ 

2 u r••••nte pedido ce pro,IJê11dos foi lnstour,do em cumprimento ao •rt. 69 do 
Decreto n• 8.674, de 10 de m"o de 2016, e tem omu ullrElt> a 1ollc:•t.ção de r1dicação de 
fepresentil"\t~ pan comp::>ro co-n1t6teT,âtic-o r~l~r-DJ1.ado às tnformat(lei reght,ais (doe n<· 20412411, 

3. O Sistema N•clonQI de Go,tão dt Informações lemtnnao< - Slncer foi lnst11uído i:,elo 
refendo \Jt:<. ti~ e é conceituado cx,mo uma fcrnmenia d• gestlo púbrtca que lnt•era, em um banco de 
<1Mn, p_;pactals, o fluxo dl110 nh.o de dado> 1urfdlcos produ:ldos pelo< ••rviço, d• t"8i«ros pubhro, •o 
fluxo clE dado~ n«aiS, cadastfllls e i;w,:,µ•dols de lm6'eb urbanos o rura& produnlo• pela Unllo, 
pc,los Estados, polo Cistrilo · •d•rnl • pelos Munldocs 

4, De:ta=s• na •u• definiçlo • PX1st~ncla de dois ftulOi tl• dado, distintos: a) dados 
Jurídltol produzidoo pelo, ser,lços d• rilgi<lros públicos; h) dacos lllca,s. cadastrei> • ieo.,s,aci&ls 
produ1idu, pel" Unilo, pelos Csredai, pelo OI.trito Federal• P4los "1un1dp1~. 

5. O 511ler ~u,ge para su~nr urna ,cec;oilade do Estado Brasdelro por 1nf11m>aÇl!es 
rnnflà11e.1~ e 2brangerces a reipeitu de imóveis urba,,.os e rural$. E~U!õ iníormaçõts •:1ão .atu1tmPt1t.:a 

fraementadu """ tfivPr<n< sistemas d~t~buídos n.,1 estrut,,ra, d1 U"ISo, do, E,tadoi, do Distrito 
Federal e dos M•nlclpios. 

,. Dena forma. o ~lnt,-rê um lnteif"•dor de dados As irifoun,çlfes cadut111b ou tem6tt~ 
de móvcb "-'u e urbon« provenltntM do, murltl~ia<, dos esta~ e do. diversos ór11lo, ds Uriio, 
bi:11, çomo n infomaçêcs r.ohrl:al:. • t'9str.ais, não s:er~o e11ud;ai~ no ststema. O p~I do Slnter est6 
restTtm a fnt•irr~•los em um ünico banco de dados" ha..,,,cni,~los ~ri 1u• r,n,<aT lnmailr ,ob1• u111 
u,oro mapa, em di•,er>d> umados, 1brlndo um p1>tcnaal antes rne>dste,te. qu•ndn n dBdo estwa 
•prisionado em seu próprio cadamo, l>oktJo e seT intcrai;io eom os dcmai.. 

1 , Co'M um 1niee•~d11r de cadastros de w116veis, urbar0> • rura,s, o Sinter lém pot1ndal 
paro ser utilizado pelo governo tederal não apenas na irea trrbutórlo, mu tamt>ém cm arc'1> como 
olan..tdl11tnto, lnfr1e,tw,ra, p.,trim6nio, de,erwoMntnto agrário, melJ a111~ien1.t:, h•bitaçlo, 
mohllldade urbana, ••11eamento, rcgulorização fundiária. saúde, ;egcrança pUbl,:;o e oeresa 

ú.abl'lf!te !lo .>K"ftii.rl0 t)~l• I OS :i:ettu f e-,ful ct, &ril~I 
Lioflltlda ::ios l\11nmó1lo>, ft.L ~ do M n drl? d• tcol\c,n11ia, 8l. ', ?t •M!~t, CF~ 7l'YMJ.-'KD- Brasfü, ::>r 

www.,f',\ !'!l!l:! 

' . ' 
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li GAHl-il.l F RFB íl.15 

6. NP.<te ponto. é importante rassaltar • improcedllntl• da afirmação de que o Sinter seria 
11m sistema de registro eletronlco no âmbito da ~acella F<derol, Como já •~plicihdo anlerlormente o 
sistema t! apeno, um Integrador de flu= de dados gerido, e produzido, pelos notários, registrado,.,, 
Uni;o, c,tados, 0"5trlto federal e Municlpios. 

~- No Deueto 11• 8.764, de 2016. não ha nenhum dlspositi'lo Que trate do reg1<1rn 
imobillárlo eleirõnlco; da forma de oraanlzaçao do; dados pelo< SPM!nt11ários; dos ;ervlços d~tinaclo< 
à recepção e ao en,10 de documento, • títulos em formato eletrônico; ou dos serviço, de e><pedição de 
certidões ou Informações Aquele dloloma lesai apenos define que o Slnter inl prover informaç6e.s à 
administração público, ao Minl$1:érlo Público e ao rodor Judiciário; e que o, serviços de registros 
públle~ dlsponibillzerio à adminl.stra,;;So públ<:a feder,1, sem ünu,, ducumentos natos digitais 
estruturado,, que ldenli11quern a ~i1Udç-3o jurídica do Imóvel do título ou do documento registrado, n• 
fo11n• e,t.llJ•lt,ci,Ja pelo Manual OperaclOnal. 

10, Em despacho oatado de 15 rlP março de 2017, o Exmo. MínistroJoão Ottvio da Noronh> 
;:ir Pndeu êO pterto da RFB, ndieando o, nomes para compor o comHê. 

11 A Portaria RFB nt 2.160, de 29 de maio de 2017, in<titulu o Comité ~egistral e Notenel 
do Slnter, CO'!'posto por represenlante, d• Corregedoria Nacional de Justiça, dos registradores de 
lm6·1ei;1 do, reglstrodorcs de t~ulos e documeotos e ~O$ uficiais de notas, iodes Indicados pelo 
Con;elho Nadorral de Justiça, além de represen1antes da Receita Federal, da Procuradoria-Gera l da 
fazenda Nacional - PGFII, dn lnstit1110 Nacional ele Colonização e Retorma Agrária - INCRA e da 
S?-CrPr;:iri;; dP. 1'3trlmõnio da Urião -SPU. 

12. No decorrer da, di"uss6es1 preci,.mentc em 2 de ogoit, de 2017, o Instituto de 
Registro lmoblliüio do Brasil IRIB opreseo10u petição soicltendo o sobrest,mento das dls,us:.úe, 
rolotivos ao Manual Open;clonol, eté que fosse regulamenlado e impldrrlaOu u Op,;rador llaclonal de 
Registro, prevlslo no a rL 76 <l• lei 13.465/2017 (doe. n• 2317 ll9), 

13. O Comitê õPreclou a petlello e decidiu, em 13 de setembrn dP 7017, peta contlnsidaae 
dos trabalhos ~l!anelo a conclusão da prlm•ira ve~o dlo Manual Operacbnal, tendo em vista, entre 
otnra1 razõe<, que o manual e5tava Em estágio ,vançado de elaboraçõo; que o manuBI é abstrato em 
r.laçllo .ao medeio de regl.tro eletrônico cm produção, portanto é odapt6vel e independe da 
eonflsuração quo venha • ser d,da ao etrn; e que qualquer alteração que ve11ha • ser necessária por 
ocasião da regul•mcnteçlo cio ONf\ poderá ser vaiada"'" nova versao do referido Manual (doe. n• 
2)17120), 

14. Após essa deas:io. o referido Comti' elaborou e aprovou, em 29 de no·,embro de 2017, 
o Manual operaClonal QUP ,,sr.l)(>leceu a especi1icação técnica do Sisoma, o modelo de comunicação 
con as c,nrm\ oe reeistro, públicos, ~i parâmetros de 1ntere3mbio de dado,, o podrão de 
comunleaçao com os usuários, Entre outro!: aspecta; c.zcnci•i• para o funclonõmento da referida 
ferramorit• de sestão pdblica. 

:;s. O. scc,ctario Especial da Recelll! federal do Brasil. com fulcro ro inci!c 1, do art. 4•, do 
Docre,o nt 8.764, d• 2017, adotou as medidas necess1lri.s par• viablNzar a lmplememaç!o do modelo 
de comunicoção • de dad~ ,prOV11do, pelo Comitê Reelstral e Notarial do Slnror 

16. )esde 23 de Julho de 2019, o <i11em; es1â operando e recebendo a, Informações 
enviadas pelos notar1os • r,gim3dore.s. Us dados são enviados em pacotes de até l.000 extrato,;, $Cndo 
que c;u:Ja otrato é um conjunto de dado, relativo a um ato praticado, Conforme comulta reollrada cm 
12 de junho de 2020, Já foram enviado, mai> de seis milhões de el<lrotos Neste momento e,1.l ,endo 
efe1tJi1da .1 depuração dos dodo$ com o objetivo de iuh.ldrn10~ uma nova fase no desenvol\timenro do 
sistema 

17, Outro faro relevanto, a ser reportado ~ a edição do DecrEto n• 9.759, ce 11 de abril de 
2019. que eiCtlnguiu n< coleelados lnslituidos por ato normati•,o Inferior a decreto . 

.3ablnete co ~reta no t:.soeClal da Rece.lla Ftderal de Eruif 
E:.plin1da do1 MlriJt,ri->s, cd. ~dedlMir1hté,;o Ud E1;l"fllm a, 81. P, 1• antiar, CEP 70048·900 - 8rasflia·ut

/'fN>N ,.b.110v,br 

1 ~, J , i r,t., , r 
·, t , 1\ 1 cl' 1l,:::,;.ciJ1.1u11 1:;:;111.1 
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DI C/\DINETE l!f fl 

18 Assrn, o Com tê Reslstral • Nounal no Slnter, lnibtu.io por ato do Secredrio da Ree.h 
Federal ~u e .. síl, encortre•se extinto nJo sendo poss vel • ~11bs11tulção do, d'tti~os •~•oent.antes dos 
rttt;t,adnres pelos n,pn,,entantes c!o ONR. 

19. AI"''"' da extlnçllo do comót~ • du ...;mero, dlf,c,,ldados dt>Correnr-. da l'!ndemla d• 
C011id 19, a Secretaria upPrial da Rece,ld Federal do O,•s,I tem •• coloe.1do à di;posiçlin do, 
represe-nt;,ntes dos r1:gi.Urad0re~. dn ONR dos ofkic11~ de nota.se th Corregedoria Nacional, ln:lusi11e, 
•we es potventura Indicados po o Cooselho NAdonal ce Justiça, para dialog•r sohe os ajustes e 
aperlelçoan ••~o, no ~anua Opcrx ona Jtualmente em ,i!,]r I! suas posteriores wii,ões. 

11. 

co,_íderação 
Seoc.kJ o que te apresenta p.3ra o momento, renove , Vn~a Excelên:la volos de e,t,ma e 

Re~~P1tnç__ame1te, 

A>slroturo dl;,tal 
OEOO RUI PIALARISSI 

Subsecr•tárlo-<•pral ca Receit• FeJeial jo Dra,il 

C;:ibil"ctedoStcreúlic f~pKia da Hl!CeiU FeC1e,1a du&ul 
c~cl• dos M ,11.1t4rbs, !d ~ tJ, MlntsttHJ Cla e:c:cnom ~ li. P, 7t andu, CE, 700-41 gOC) lu1naa.r~ 

wNWrbF..-,bf 



Num. 4096109 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA - 25/08/2020 13:27:09
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082513270649700000003703222
Número do documento: 20082513270649700000003703222

llnlstérto da Fazenda 

PÁGINA OE AUTENTICAÇÃO 

O Mlnlst•rlo da Fnend:J garante a ime9idade e a 1ullmdcldacll dttte documen10 
nos termos doArt. 10 § 1', da Medida Pro\lccrla n" 2.200-2, 

de 24 de •gosto dtl 2001 e ela lei n• 12.612, de 09 de julho do 2012. 

O<o.,~nto p\.\J..u.icJo ele:roc'GTill'!le ccrn~1Ka di :inga;m •dt eel.(~ 119ml&i10(,), COOfM.c 1110 oro nM rara 
lc.doi et~C)l l!gas IW.Jft'lft1C 1H1n.ad)dt~1t:a'l'l'c!"fte o,;,,ri,cnn,e MP n•za,o..z df 24,UVlOOl 

Hlltónc» do ações oob<e o éocum11110: 

oa:un,moptax po, KAAINE CVECC~O;;VMCONCELLO! err 14,11'1,oz) ,. 1Ç.OO 

Co:,..,...,;, ..ierti<lldO diQ,a.,..1e IXT (,\l'JWE GVEOES CEVASCONCEU.OS ""' l<'C<S.1'20 

•"•cóp11/""fl"ltofo1 rcawdop:,rfV,R hE~I.ED:S OE '/ASCOl'«.:cllefl..-n 1!1.18/2020 

hftrllçlo o,119 loça!iur "conferir tttlfOflJearTIAn"i& tst.1 docurntnlD n.i lntomet: 

1) p,,.,._.- o endffiÇD 

bltçt/b, pittl fggp,ncb-ogy bfléÇAÇpitla«>'OQOIK! 

2) En:re no ineru "leQ1,olór;ôc e Proc:es.1< 

3) S.lodore a q,;ác>"!-'lu1naRFil • 1/11.dor • A<s= Oocunertco CÍ!lltt1t" 

tF1a.DRU2ll~.7K93 

51 O ss,...-. apm"""'"' • CÕ9<I do :1oam,nto olotrt.nco airnao,11illle nos strvld«es 
Úl R..>eelta ,_. de Bmi 

C6dlgo h .. h do docúm•lo, ~ pdo """'"•·"'-obtido .,.-,b do dgorítno o az 
CDB80llCIOfllA9Z5900!A26tlF.u66023lC~OCFE~ASBS2lUD31 ~EA3tear0f906 
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