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Ao Comitê Temático Notaria l e Registrai do SINTE R
Senhor Coordenador,
O IRIB - Instituto de Regi stro de Im óveis do Brasil, represe ntado pel o Dr. Gustavo
Fa ri a Pere ira e pelo Dr. Aurélio Joaquim da Si lva, após prév ia reunião coordenada pelo
presidente e diretoria do In stituto de Regi stro Imobiliári o do Brasil, conforme doc umento
anexo, vem expor e ponderar o seguinte:
1.
Em 11 de j ulh o do co rrente ano foi sa nc ionada a Lei 13.465 / 17 que, dentre outros
di spositivos, instituiu o ONR - Operador Nacional do Registro de Imóveis e letrôni co .

2.
Nesse contexto, o SREI - Sistema de Reg istro de Imóveis eletrônico será
implementado e operacionalizado nacionalmente pelo ONR, cabend o a regulamentação à
Corregedoria acional do Co nse lho acional de Justiça. Tal orga ni smo será implantado
brevemente, segund o orientação da Correged ori a Nacional de Ju stiça do CNJ .
Tendo em vista qu e a lei vincul ou o acesso aos dad os registrai s de interesse da
Adm ini stração e do SINTER ao SREI, devendo este ser implementado e operad o pelo ONR
com regulamentação da ONR pelo CN J, entende mos qu e as discussões relativas ao Manual
Operacional do SINTER, no que tan ge ao Registro de Imóveis, devem ser suspensas até que
se efeti ve o sistema prev isto em lei.
3.

4.
Esta so lução foi aventada na reunião preliminar do dia 22 /6/2017, rea li zada na sede
da SRF, com expresso assentimento do Dr. Daniel Belmiro Fontes, Coo rd enador Gera l da
Gestão de Cadastros - Cocad. Na ocas ião, discutiu-se a constituição de uma base de dados
compartilhada entre o SINTER e os registrad ores, sob a custódia e gestã o do ON R.
5.
Por todos esses moti vos apresentados de fo rm a breve, com fulcro na razoab ilidade.
na boa-fé admini strati va e na efic iência, pedimos que a discussão acerca do Manual
Operacional, no qu e diz respeito especificamente ao Registro de Imóve is, seja sob restad a no
aguard o da retrorn encionada regulamentação da Corregedori a Nacional de Justiça do
Co nse lho Nacional de Justiça, a quem cabe regu lamentar o SREI e o ONR, sob pena de
extrapolar-se o poder regulamentar e qu estões lega is e constitucionai s, relativas à
competência dos atos adm ini strativos, o que poderá motivar futuro s e desnecessárias
controvérs ias geradoras de in segurança jurídica e nu I idades.
Reiteramos o interesse em co laborar com a ad mini stração pública na consecução de
seus objetivos legítimos e necessá ri os.

Brasí li a, 2 de agosto de 2017.
AURÉLIO JOAQ UIM DA SILV A
DIRETOR DO IRIB - MINAS GERAIS - Co nse lho de Ética
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VICE-PR ES ID ENT E DO IRIB EM GO IÁ S
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