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VISÃO GERAL

➲ Diante da necessidade de implantação do 
Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário– 
SREI o IRIB tem como desafios :

● Implantar a Coordenação Nacional das Cen-
trais de Serviços Eletrônicos Compartilha-
dos

● Apoiar todos os registradores na superação 
das dificuldades existentes.



SITUAÇÃO ATUAL

➲ Determinação Legal de Implantação do Determinação Legal de Implantação do 
SREI (L 11.977/09)SREI (L 11.977/09)

➲ Estabelecimento de data limite para a Estabelecimento de data limite para a 
implantação do SREI (13-06-16 – P implantação do SREI (13-06-16 – P 
47/2015)47/2015)

➲ Existência de Centrais Estaduais HomoExistência de Centrais Estaduais Homo--
logadas - SP, MG e DF.logadas - SP, MG e DF.

➲ Existência de Centrais Estaduais ainda Existência de Centrais Estaduais ainda 
não homlogadas  - TO e PAnão homlogadas  - TO e PA



SITUAÇÃO ATUAL

➲ Várias Serventias ao longo do País adeVárias Serventias ao longo do País ade--
quadas às novas exigênciasquadas às novas exigências

➲ A maior parte das Serventias de Registro A maior parte das Serventias de Registro 
Imobiliário ainda com dificuldades para a Imobiliário ainda com dificuldades para a 
adesão ao Sistema de Registro Eletrôniadesão ao Sistema de Registro Eletrôni--
co.co.

➲ Foi estabelecido que o IRIB exerceria a Foi estabelecido que o IRIB exerceria a 
coordenação entre as centrais de sercoordenação entre as centrais de ser--
viços compartilhadosviços compartilhados



AÇÕES DESENVOLVIDAS
➲ Realização em 01-04-16, em São Paulo, Realização em 01-04-16, em São Paulo, 

de um Workshop sobre o SREIde um Workshop sobre o SREI
➲ Firmado, em 06-04-16, Termo de ComFirmado, em 06-04-16, Termo de Com--

promisso para a criação da Coodenação  promisso para a criação da Coodenação  
Nacional das CentraisNacional das Centrais

➲ Formação do Comitê Gestor da CoorFormação do Comitê Gestor da Coor--
denação Nacional das Centrais denação Nacional das Centrais 
(28-04-16)(28-04-16)

➲ Criação de um fórum permanente formaCriação de um fórum permanente forma--
do por representantes do IRIB, das cendo por representantes do IRIB, das cen--
trais estaduais, das empresas fornecetrais estaduais, das empresas fornece--
dores de serviços de informática e, evendores de serviços de informática e, even--
tualmente, do Serviço Público (28-04-16)tualmente, do Serviço Público (28-04-16)



AÇÕES FUTURAS

➲ Realização de reunião de planejamento e 
técnica em BH (04-05-16)

➲ Edição do 'Manual do Sistema Brasileiro 
de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI


	Título
	Visão Geral
	A Situação atual
	Slide 4
	Desenvolvimento até o momento
	Slide 6

