
OFÍCIO Nº 1.795/2020 - GABINETE/RFB 

Brasília, 7 de dezembro de 2020. 

A Sua Excelência a Senhora 
Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura 
Corregedora Nacional de Justiça 
SAFS Quadra 2 Lotes 5/6 
Edifício Premium, Bloco F, Zona Cívico-Administrativa 
70.070-600 - Brasília/DF 

Assunto: Indicação de representantes do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico (ONR), 
dos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e dos Tabeliães de Notas para participar das 
reuniões de revisão do Manual Operacional do Módulo Serventias do Sistema Nacional de Gestão de 
Informações Territoriais (SINTER). 

Senhora Ministra, 

1. Foi acordada uma agenda de reuniões entre a equipe da Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e os representantes do Operador Nacional de Registro de Imóveis Eletrônico 
(ONR), em reunião virtual ocorrida no dia 20 de outubro de 2020, com participação de Juízes Auxiliares 
da Corregedoria Nacional, conforme convite enviado por meio do Ofício nº 65/Cocad/RFB. 

2. O objetivo das reuniões era revisar o Manual Operacional do Módulo Serventias do 
Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter) para atender a decisão exarada no 
Pedido de Providências nº 0005650-96.2016.2.00.0000. 

3. A equipe do Sinter realizou as duas primeiras reuniões virtualmente, conforme havia 
sido combinado, mas não houve comparecimento de nenhum representante do ONR nas reuniões 
ocorridas no período. 

4. Por essa razão, a equipe do Sinter suspendeu a agenda e solicita a esse CNJ o obséquio 
de indicar representantes, do ONR, dos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e dos Tabeliães de 
Notas para participar de um novo ciclo de reuniões a serem realizadas quinzenalmente. 

5. Caso Vossa Excelência considere oportuna a participação de representantes do CNJ nas 
referidas reuniões, solicitamos também a indicação desses representantes. 
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6. 	 A seguir sugerimos uma agenda provisória de reuniões virtuais, sujeita à confirmação 
dos representantes a serem indicados, a serem realizadas às quartas-feiras às 15 horas, nos dias abaixo: 

• 24 fevereiro de 2021. 

• 10 de março de 2021. 

• 24 de março de 2021. 

• 7 de abril de 2021. 

7. A versão inicial do Manual Operacional do Módulo Serventias do Sinter, elaborada em 
2017, contou com a efetiva participação dos representantes dos notários e registradores indicados pelo 
CNJ, além de representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), resultando em 
um documento construído coletivamente. 

8. A RFB considera fundamental que a construção desta segunda versão do Manual 
Operacional do Módulo Serventias do Sinter também seja efetuada de maneira coletiva, com a efetiva 
participação do ONR e dos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e dos Tabeliães de Notas, se 
possível, oriundos de todas as regiões do Brasil, considerando as diferentes realidades vivenciadas pelas 
serventias extrajudiciais. 

9. Reiteramos a Vossa Excelência o obséquio de indicar representantes do ONR, dos 
Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e dos Tabeliães de Notas para participar do novo ciclo de 
reuniões. 

10. Considerando, também, a decisão do CNJ, datada do dia 25 de novembro de 2020, que 
determinou a suspensão do encaminhamento dos dados às centrais eletrônicas de serviços 
compartilhados e o envio de informações diretamente pelas unidades do serviço de registro de imóveis 
à Secretaria da Receita Federal do Brasil, elaboramos o roteiro anexo como forma de auxiliar as 
serventias extrajudiciais a cumprirem essa determinação. 

11. Por fim, considerando a decisão que sobrestou o Pedido de Providências nº 0005650-
96.2016.2.00.0000 por 90 (noventa) dias, e que até esta data não ocorreu a participação efetiva do ONR 
nas referidas reuniões, solicitamos também o obséquio de prorrogar o prazo para apresentação da nova 
versão do Manual Operacional do Módulo Serventias do Sinter até o dia 30 de abril de 2021. 

12. Sendo o que se apresenta para o momento, renovo a Vossa Excelência votos de estima e 
consideração. 

Respeitosamente, 

Assinado digitalmente 
DECIO RUI PIALARISSI 

Subsecretário-Geral da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
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