
Projeto - Sistema Nacional de 
Gestão de Informações 

Territoriais - SINTER



Dificuldade de 
identificação do 
patrimônio do 
contribuinte

Níveis 
indesejáveis 

de 
recuperação 

da dívida

Dificuldade de 
bloqueio de 
bens para 
execução da 
dívida

Pulverização 
de dados de 
imóveis em 
diversos órgãos 
e entidades

Imóveis sem 
localização 
georreferenciada

Controle 
deficiente na 
aquisição de 
imóveis por 
estrangeiros

Utilização de 
imóveis como 
instrumento de 
lavagem de 
dinheiro

Ineficiência da 
gestão 
territorial 
Brasileira

Justificativa



Propósito

Construir uma ferramenta de gestão pública com uma 
concepção multifinalitária, que integrará, em um banco 
de dados espaciais, os dados cadastrais, notariais, 
registrais, fiscais, econômicos e geoespaciais de imóveis 
urbanos e rurais e terras públicas de todo o país, 
formando um mapa parcelário contínuo do território 
nacional, com todos os imóveis  geolocalizados e as 
informações de seu valor fiscal e de mercado, seus 
proprietários, possuidores e credores, bem como os 
ônus e restrições que recaem sobre ele.



Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais

Gerenciamento

Iniciação

Planejamento

Encerramento

Comunicação

Elaboração

Validação

Execução/evolução

Normas Gerais

Decreto 
8.764/2016

Portaria 
Interministerial

Convênios

União

Estados/DF

Municípios

Serviços de TI

Produtos I a VII

Escopo



Sistema Nacional de Gestão de Informações 
Territoriais

Serviços de TI -

Produtos

Integrador de 
dados notariais e 

registrais

Integrador de dados
e sistemas

Integrador de 
cadastros 

municipais

Integrador de 
cadastros territoriais 

da união e dos 
Estados

Cadastro Urbano 
Autodeclarado

Módulo de 
Análises e 
Consultas

Gerenciador de 
dados espaciais



Informações 
para controle do 
patrimônio do 
contribuinteontr
ibuint

Conhecimento 
das parcelas 

que compõem 
os imóveis no 

território 
nacional

Ferramentas 
que permitem 
a valoração de 
imóveis

Aumento da 
arrecadação de 
tributos 
relacionados a 
imóveis

Ferramentas 
para melhoria da 
Governança 
Fundiária 

Ferramentas 
para 
formulação de 
políticas 
públicas

Integridade e 
padronização 
das 
informações 
relativas a 
imóveis

Resultados Esperados



Entregas  (Sinter/CNIR)

 Serviços integrados CNIR – extinção do coletor 
CAFIR (07/2017)

 Coletor on line integrado RFB/INCRA (12/2017)

 Comunicação com os serviços de títulos e 
documentos (12/2017)



Acórdão TCU 1942/2015 

Reuniões bilaterais (04 a 06 de julho/2017):

 Cadastro Ambiental Rural - CAR (DITR/2017)

 Cia. Nacional Abastecimento - Conab 

 Secretaria do Patrimônio da União - SPU, 

 Plataforma de Gestão Agropecuária - PGA/Mapa

 Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária  INCRA



Art. 1º Fica instituído o Sistema 
Nacional de Gestão de 
Informações Territoriais - Sinter, 
ferramenta de gestão pública que 
integrará, em um banco de dados 
espaciais, o fluxo dinâmico de 
dados jurídicos produzidos pelos 
serviços de registros públicos ao 
fluxo de dados fiscais, cadastrais e 
geoespaciais de imóveis urbanos e 
rurais produzidos pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios.

O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016



O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016:

Art. 8º O Sinter agregará informações registrais, 
cadastrais, fiscais e geoespaciais provenientes de 
órgãos e entidades da administração pública direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, dos serviços de registros públicos e 
de pessoas jurídicas de direito privado.
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O Sinter é um integrador de dados registrais, 
cadastrais, fiscais, econômicos e geoespaciais

Sinter

Registros de Títulos e Documentos

Registros de Imóveis

Serviços Notariais

Cadastros  Territoriais 
dos MunicípiosCadastros  Territoriais 

da União e dos Estados

CONFEA/CREAs



O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016:

• Art. 5º Os serviços de registros públicos 
disponibilizarão à administração pública federal, 
sem ônus, documentos nato digitais estruturados 
que identifiquem a situação jurídica do imóvel, do 
título ou do documento registrado, na forma 
estabelecida pelo Manual Operacional.

• § 1º As informações de que trata o caput serão 
atualizadas a cada ato registral, assinadas 
digitalmente pelo Oficial de Registro ou por 
preposto autorizado e enviadas ao Sinter pela 
internet, no prazo estabelecido pelo Manual 
Operacional.



O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016:

Art. 3º O acesso pelos usuários às informações 
armazenadas no Sinter deverá ser efetuado 
observado o limite de suas competências, do sigilo 
fiscal e das demais hipóteses legais de sigilo e de 
restrição ao acesso a informações.



O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016:

• Art. 6º A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
instituirá comitês temáticos para elaboração e 
atualização do Manual Operacional, que poderão 
ser integrados por especialistas dos órgãos e das 
entidades públicas envolvidos nas soluções 
compartilhadas.

• § 1º O comitê temático relacionado às 
informações registrais contará com representantes 
dos serviços de registros públicos indicados pelo 
Conselho Nacional de Justiça.



O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016:

• § 2º O comitê temático relacionado às informações 
geoespaciais contará com representantes indicados 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 

• § 3º Os comitês temáticos publicarão na internet os 
seus atos por meio de resoluções.



O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016:

• Art. 2º Para efeitos do disposto neste Decreto, 
considera-se: 

• (...)

• III - Manual Operacional - manual que conterá:

• a) as especificações técnicas do banco de dados 
espaciais;

• b) o padrão de conexão com os usuários, as 
políticas de segurança da informação e os perfis 
de acesso;

• c) as regras para a criação e o gerenciamento de 
camadas espaciais;



O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016:

• d) os parâmetros de intercâmbio de dados com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

• e) os padrões de bases alfanuméricas e 
cartográficas dos cadastros temáticos e das 
parcelas cadastrais;

• f) a estrutura, o formato e as regras de validação 
das informações enviadas pelos serviços de 
registros públicos; e

• g) as especificações de assinatura digital.



O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016:

• Art. 10. Os órgãos e entidades da administração 
pública federal poderão estabelecer critérios de 
planejamento e de gestão territorial na forma de 
cadastros temáticos no Sinter.

• § 1º Para fins do disposto neste Decreto, 
considera-se cadastro temático o conjunto de 
informações sobre determinado tema relacionado 
às informações territoriais, tais como os cadastros 
fiscais, fundiários, geoambientais, de logradouros, 
de infraestrutura, de rede viária, de zoneamento 
das áreas de risco e de segurança pública.



O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016:

• § 3º O Manual Operacional definirá os perfis de 
acesso e a interface de programação de aplicativos 
para a criação de cadastros temáticos e parcelas 
cadastrais.

• § 4º Os órgãos e as entidades da administração 
pública federal firmarão termo de adesão em 
convênio com a finalidade específica de 
desenvolverem camadas temáticas de seu 
interesse no Sinter e assumirão os custos de 
desenvolvimento e produção.



O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016:

§ 5º O órgão da administração pública federal 
responsável por cadastro temático identificará, entre 
as informações de seu cadastro, aquelas que 
poderão ser compartilhadas com outros órgãos e 
aquelas com restrição por sigilo, observada a 
legislação que rege o acesso a informações.



Autonomia de gestão - os dados pertencem a 
quem os produz.

Construção de camadas com total autonomia para definir todos os parâmetros. 



O Sinter conforme o Decreto 8.764/2016:

• Art. 8º

• (...)

• § 1º Cada imóvel terá um identificador unívoco 
em âmbito nacional, com estrutura especificada 
no Manual Operacional.



Referência Cadastral Unívoca

Código Imobiliário Nacional - CIN

Cada Imóvel, urbano ou rural, será identificado por um código

cadastral unívoco em âmbito nacional.

Chave alfanumérica sem significado.

Caráter permanente – acompanha todo o ciclo de vida do imóvel.

O CIN não é reaproveitado, permanece na linha do tempo, que pode

ser consultada a qualquer momento.

Conceito de imóvel no SINTER coincide com o conceito de parcela 

cadastral do CNIR.

B34H.MJZ4



Objetivo: Construir um Mapa Parcelário contínuo do 
Território Nacional

• Mapa parcelário contínuo, sem 
separação entre cadastro rural e 
urbano

• Ligados pela mesma referência 
cadastral (Código Imobiliário 
Nacional)

• Usando o mesmo conceito de 
parcela

• Georeferenciados pelo mesmo 
sistema geodésico

• Todos os cadastros integrados em 
um único mapa parcelário, com 
diferentes visões  temáticas, 
mantendo cada um sua gestão 
completamente independente 
sem afetar a competência de 
cada ente ou órgão público



Implementação de Referência

Todos os softwares desenvolvidos para o SINTER serão empacotados em uma
implementação de referência que poderá ser utilizada gratuitamente pelos
municípios em seus próprios datacenters ou em nuvem.
Dessa forma, os municípios que ainda não têm cadastro poderão se beneficiar 
de toda a tecnologia utilizada pelo SINTER para construirem seus próprios 
cadastros.



Infraestrutura em nuvem para pequenos 
municípios

O SINTER oferecerá, conforme previsto no art. 8º do Decreto 8764/2016, 
infraestrutura em nuvem para os pequenos municípios desenvolverem seus  
cadastros em nuvem usando a mesma tecnologia construída para o SINTER.


