
 

 

  

 

  
Comunicado Diretoria 

20/2019 

Sérgio Jacomino 

IRIB 

 

COMUNICADO 20/2019 – SINTER 



 
 

1 
 

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA 
DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DO IRIB 

COMUNICADO 20/2019 – 10/7/2019 – SINTER – Reunião mensal de 
julho/2019 da Diretoria Colegiada da ANOREG-BR. 

A ANOREG-BR convocou a sua diretoria e os institutos membros para discutir e apreciar no 
próximo dia 17 de julho, quarta-feira, às 11h, a seguinte pauta: 

1. Manifestação sobre a territorialidade do RTD (PP do CNJ); 
2. Posição sobre o SINTER; 
3. Exposição dos Relatórios da Assessoria Parlamentar; 
4. Acompanhamento das intimações do CNJ e das ações em tramitação nos Tribunais 
Superiores; 
5. Detalhamento do novo Sistema de Apostilamento; 
6. Deliberação sobre Proposta de alteração do Estatuto; 
7. Assuntos gerais. 
 

Todos os temas são relevantes e merecem o acompanhamento atento do IRIB. Todavia, exsurge, 
pela urgência e pertinência com os interesses de registradores imobiliários brasileiros, a 
apuração da “posição sobre o SINTER”. Segundo o Presidente CLÁUDIO MARÇAL FREIRE, a entidade 
tem sido interpelada a respeito do encaminhamento que deverá ser dado ao tema do SINTER, 
questionamentos feitos tanto pelas autoridades, quanto pelos associados das ANOREG’s 
estaduais. 

Qual a posição dos registradores? 

Para levar à ANOREG-BR a posição dos registradores pátrios é preciso auscultá-los. Para isso 
agendamentos uma reunião do Conselho Deliberativo e demais órgãos diretivos do IRIB para 
que a nossa posição, a ser defendida na reunião da ANOREG-BR, seja a fiel e legítima expressão 
da categoria. A nossa reunião se dará na próxima segunda-feira, dia 15/7, consoante convocação 
já encaminhada a todos os membros do CD e órgãos diretivos e executivos. 

Conclamo os colegas para que consultem os registradores de seus estados colhendo a sua 
opinião e indicações de encaminhamento, lembrando que a data-limite, imposta pela RFB, é 22 
de julho de 2019 para que o envio das informações se dê conforme o Manual Operacional 
aprovado pela RFB e outras entidades. 

Qual é a nossa posição?   

A nossa posição é – sempre foi – de apoio a todas as iniciativas manifestadas pelos órgãos e 
instituições do estado brasileiro. Sempre insistimos na tese de que é possível aperfeiçoar o 
modelo apresentado pela RFB que não contou, como se sabe, com a participação efetiva do IRIB.  

Eu mesmo dediquei-me ao tema, elaborando um documento de estudos que pode ser lido aqui: 
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/projeto-sinter-em-debate-na-cpri.pdf.  

Todavia, a posição crítica do Presidente não é necessariamente a opinião dos registradores.  

https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/projeto-sinter-em-debate-na-cpri.pdf
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Por essa razão, a fim de municiar a presidência do IRIB nas discussões que se desenrolarão na 
ANOREG-BR (e mesmo após) é preciso apurar o sentimento dos colegas. 

Conforme noticiado no COMUNICADO DIRE 18/2019, de 21/6/2019, já encaminhado aos 
colegas, a reunião do Conselho Deliberativo e Diretoria do IRIB realizada no dia 11/6/2019, 
seguida de reunião com o CLÓVIS BELBUTE, na sede da ARISP, redundaram na decisão de se 
redigir uma contraproposta, firmada pelo IRIB e associações de registradores, sugerindo 
alterações no Projeto SINTER.  

Encarregou-se de preparar o documento uma comissão composta por FLAUZILINO A. DOS 
SANTOS (IRIB), IVAN JACOPETTI DO LAGO (IRIB) e SÉRGIO ÁVILA (ARIRJ). 

Todavia este documento não veio ainda a lume, provavelmente pelas dificuldades inerentes à 
elaboração de uma contraproposta em um ambiente que se mostrou pouco favorecedor e com 
manifestas divergências de encaminhamento. 

Vale a pena reproduzir aqui o que se deliberou na reunião do CD e DIRE do IRIB, em síntese feita 
por GABRIEL FERNANDO DO AMARAL a partir dos dados colhidos na dita reunião. Partiu-se do 
seguinte diagnóstico (em redação original do colega): 

“De maneira específica, foi estabelecido que o diálogo com a Receita Federal apresentará o sistema 
atual – tal como presente no Decreto 8.764/2016 e no Manual Operacional do SINTER – como 
inadequado, já que: 

1) Cria obrigações para os registradores em confronto com disposição da Lei 13.465/2017, e 
vulnera a natureza específica dos dados registrais, equiparando-os a meros dados cadastrais; 

2) Não está adequado a alterações legislativas posteriores a sua edição, como a Lei 
13.465/2017 e a Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; 

3) É inexequível por boa parte dos registradores brasileiros, em razão do trabalho necessário 
para a estruturação dos dados na forma como prevê o Manual Operacional”. 

Em razão desses fatos e a compreensão que se fez do conjunto, propôs-se:  

1) Desnecessidade de encaminhamento de dados retroativos, restringindo-se o escopo da 
obrigação imposta aos registradores ao fluxo dinâmico das transações que forem inscritas; 

2) Necessidade de reformulação do conjunto de dados a enviar, tendo em vista os objetivos do 
sistema e a impossibilidade material de estruturação tal como atualmente previsto; 

3) Necessidade de que se assegure aos dados encaminhados proteção equivalente ao que se 
concede aos dados submetidos ao sigilo fiscal, o que, portanto, rechaça a possibilidade de 
seu compartilhamento indiscriminado com entidades alheias à própria Receita Federal, ainda 
que integrantes da Administração, e, especialmente, as alheias a ela; 

4) A necessidade de que o acesso a um conjunto mais amplo de dados, para fins de mineração, 
aguarde a implantação do ONR, de maneira que permaneçam em posse de cada registrador, 
que, por meio da estrutura do SREI, concederá acesso à Receita Federal. 

Fato superveniente 

Há ainda um fato superveniente. Trata-se do Of. 391/2019 – AJA/SGJ/PGR (Sistema Único PGR-
201828/2019), subscrito pelo Procurador-Geral da República em exercício, em que o conjunto 
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normativo representado pelo art. 76 e seguintes da Lei 13.476/2017 é atacado de modo 
consonante com o entendimento esposado por alguns poucos colegas, por suas entidades 
estaduais. Diz o procurador:  

“o referido art. 76 padece do vício de inconstitucionalidade, não se mostrando viável a criação 
do Operador Nacional de Registros de Imóvel Eletrônico nos moldes propostos pela Lei 
13.465/2017, o que deverá ser considerado na análise da necessidade de elaboração do Manual 
Operacional do Sistema de Gestão de Informações Territoriais”. (A íntegra pode ser lida aqui: 
https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/0005650-96.2016.2.00.0000.pdf).  

Causa estranheza a manifestação, já que, geralmente, a PGR não atua nos pedidos de 
providência da CN-CNJ. Além disso, a inconstitucionalidade do art. 76 e do ONR já é objeto de 
arguição no STF, sem deferimento de liminar.  

Seja como for, as peças se movimentam no tabuleiro e é possível enxergar as forças que colocam 
as peças em dinamismo. 

Conclamo meus pares para que colham o sentimento e a disposição de nossos colegas nos seus 
estados e tragam-nas para apreciação da nossa reunião do dia 15/7/2019. 

Vejo todos lá! 

Atenciosamente, 

SÉRGIO JACOMINO 

Presidente 

 

https://circuloregistral.files.wordpress.com/2016/01/0005650-96.2016.2.00.0000.pdf
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