
Sistema Nacional de Gestão de 

Informações Territoriais - SINTER



Sistema de Registro Eletrônico
Regulamentação do Capítulo II da Lei 11.977, de 2009

Recepção Eletrônica de 

Títulos e Documentos

Serviços de Registros 

Públicos emitem 

Certidões Eletrônicas

PROVIMENTOS CNJ 47/2015 E 48/2016

• Serviço de recepção e envio de Títulos e

Documentos Eletrônicos

• Emissão de Certidões Eletrônicas.

• Interoperabilidade nos padrões e-Ping e

Assinatura digital nos padrões da ICP-Brasil.

• Repositórios para acervo registral (incluindo

legado) no Sistema de Registro Eletrônico.

• Cópia de Segurança.

• Intercâmbio de documentos eletrônicos e de

informações entre os ofícios, com o Poder

Judiciário e Administração Pública a cargo das

centrais de serviços eletrônicos em cada

Estado e no DF.

Serviços de 

Registros 

Públicos

Poder Executivo Federal

tem acesso integral e sem

ônus aos Atos Registrais -

SINTER



Decreto nº 8.764/2016 – Regulamentação do art. 41 da 

lei 11.947/2009 - Modelo de Integração com os Dados 

Registrais e Notariais.

O Poder Executivo integrará a cada Ato Registral, uma atualização resumida da operação enviada

pela central de registro a um repósitório nacional dedicado ao Sistema Nacional de Gestão do

Território Nacional (SINTER), de forma semelhante ao modelo de interoperabilidade e Ambiente

Nacional da NF-e

SINTER

Centrais Estaduais de 

Registros de Imóveis

Centrais Estaduais de 

Registros de Títulos e 

Documentos

Serviços Notariais



Modelo de parceria com notários registradores

SINTER SREI - Centrais de 
Serviços Eletrônicos 
Compartilhados

Órgãos Públicos

Cidadãos, Empresas, 

Sistema Financeiro

Sinter irá 

concentrar toda a 

comunicação do 

Órgãos do Poder 

Executivo Federal 

com os Cartórios.

Acesso aos dados  dos 
sistemas notariais e 

registrais de imóveis e de 
títulos e documentos.

Uso restrito para a 
Administração Pública 

Federal,  Administrações 
Tributárias Estaduais e 

Municipais por Convênio e 
Poder Judiciário e Ministério 

Público.

Interação com 

iniciativa privada é 

feita pelas centrais 

dos cartórios.



Cadastro de imóveis urbanos por aquisição 
colaborativa de dados



Padrão único de interoperabilidade

Criar um único Web Service para troca de dados fiscais,
cadastrais e imagens georreferenciadas de imóveis urbanos e
rurais entre União, Estados e Municípios (atualmente é feito um
convênio para cada município)

SINTER Cartórios, Estados e 
Municípios



Camada contínua de valoração de imóveis urbanos 
e rurais



SINTER

Serviços Registrais 

e Notariais

• Receita Federal

• PGFN

• CNJ

• SPU e  IBGE

• DPF e DRCI

• CGU

• Ministério da Defesa

• MME, MDA, INCRA,...

Cadastros Territoriais 

Georreferenciados dos

Municípios (CTM’s urbanos)

CNIR

SJ-e 

(via Https)

Modelo de Funcionamento:

• Os Serviços Notariais e Registrais

transmitirão a cópia das

Atualizações da Situação Jurídica

em arquivo digital a uma base

centralizada administrada pelos

Registradores e Notários dedicadas

ao Sinter.

• As SJ-e ficarão armazenados

neste repositório protegido com

acesso restrito ao Sinter para

utilização pelos órgãos públicos

federais, administrações tributárias

estaduais e municipais mediante

convênio.

• As informações das SJ-e serão

referenciadas por identificador único

para consulta por Sistema de

Dados Espaciais juntamente com

dados cadastrais, fiscais e imagens

georreferenciadas.

• As imagens de alta resolução das

zonas urbanas e rurais obtidas

serão disponibilizadas aos

registradores por meio de uma

ferramenta gráfica para visualização

dos polígonos limítrofes dos

imóveis.

Dados e Imagens



O Sistema Nacional de Gestão do Território Nacional (SINTER) será o integrador do cadastro nacional e 

sistemático do território nacional, desenvolvido com tecnologia de banco de dados apropriada para 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG), em uma concepção multifinalitária.

O SINTER integrará as informações de situação jurídica de imóveis, provenientes dos Serviços de 

Registrais e Notarais, às informações físicas, cadastrais, fiscais e fundiárias relativas a imóveis urbanos 

e rurais. 



O SINTER permitirá aos órgãos do Poder 

Executivo Federal estabelecer critérios de 

planejamento e gestão territorial na forma de 

camadas temáticas, tais como:

•Fiscal

•Fundiária

•Infraestrutura

•Controle de áreas de risco (defesa civil)

•Segurança pública 

•Geoambiental



O Brasil terá um cadastro centralizado de imóveis e um sistema de valoração que permitirá às 

autoridades fiscais acompanhar a evolução do mercado imobiliário. 

Registro e Cadastro formarão um conjunto coerente com benefícios mútuos. 

Como os imóveis serão visualizados pelo Governo Federal



Benefícios ao Ministério da Fazenda



Art 3º, § 1º Serão usuários do SINTER:

I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB;

II - os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta

e indireta;

III - os serviços de registros públicos e os serviços notariais; e

IV - as administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, mediante convênio celebrado com a RFB.

Fica assegurado aos órgãos do Poder Judiciário e ao Ministério

Público o acesso às informações armazenadas no SINTER

Elaboração conjunta do Manual Operacional com as definições

técnicas

Modelo de parceria RFB e Registradores 



Ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento,

Orçamento e Gestão estabelecerá diretrizes e políticas gerais a

serem observadas pela administração do SINTER e instituirá comitês

temáticos para elaborar e atualizar o Manual Operacional.

O comitê temático relacionado às informações registrais será

integrado por representantes dos Serviços de Registros Públicos

indicados pelo Conselho Nacional de Justiça.

O comitê temático relacionado às informações geoespaciais contará

com representantes indicados pelo Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão.

Sob pena de responsabilidade do servidor, é proibido dar publicidade

às informações obtidas com base no Sinter.

Modelo de Gestão Compartilhada



Comitê Temático Registral:

-Manual Operacional de Títulos e Documentos;

-Manual Operacional de Notas;

-Manual Operacional de Registro de Imóveis;

Participação: CNJ, Anoreg (IRIB, IRTDPJBrasil, CNB), RFB, MPDG,

PGFN, Incra.

Modelo de Gestão Compartilhada



 Fortalecimento do Registro de Imóveis pela eficiência, modernização e

consistência de informações;

 Redução da aplicação de penalidades por descumprimento de exigências

fiscais;

 Aprimoramento do Registro de Imóveis com funcionalidade que permite a

visualização do polígono de contorno dos imóveis sobreposto às imagens

georreferenciadas, permitindo a comparação do universo jurídico com a

realidade física e cadastral dos imóveis e eliminando a sobreposição de

áreas;

 Redução de custos com burocracia (extinção da DOI);

 Redução (praticamente eliminação) de custos com cumprimento de

obrigações não remuneradas a respostas de ofícios, intimações ou

requisições de órgãos públicos;

 Mais segurança aos oficiais de Registro de Imóveis para a prática de atos

de sua competência, pelos quais respondem civil, administrativa e

criminalmente.

Benefícios aos Serviços Registrais e Notariais



Relatório Doing Business – SP 61% e RJ 39%



Relatório Doing Business – São Paulo



Relatório Doing Business – Rio de Janeiro



 Quantidade de Procedimentos;

 Tempo em dias corridos;

 Custo em percentual da propriedade;

 Qualidade da Administração Fundiária;

– Índice da confiabilidade da infraestrutura;

– Índice da transparência das informações;

– Índice de Cobertura Geográfica;

– Índice da Resolução das disputas fundiárias;

– Índice da igualdade dos direitos de propriedade;

– Índice da qualidade da administração fundiária.

O tópico do registro de propriedades mede, a cada ano, as mudanças que

afetam a eficiência e a qualidade do sistema de administração fundiária de cada

economia. Dependendo do seu impacto nos dados coletados pelo indicador,

certas mudanças são classificadas como reformas regulatórias e incluídas na

seção que apresenta as reformas identificadas pelo Doing Business.

Doing Business - Indicadores



Relatório Doing Business – Metodologia



Efeito indireto: A criação do ONR e das Centrais Nacionais e o acesso pela

Administração Pública Federal por meio do Sinter, permitirão a padronização e a

integração das medidas que gravam os ônus sobre bens para consulta de

abrangência nacional

As entidades de Registradores e Notários poderão implantar um padrão nacional

e evoluir para um ambiente nacional seguro e eficiente de controle de garantias.

(O Sinter não pretende implantar central de garantias, apenas acessar a central

que for criada pelo registro eletrônico)

Índice da eficiência dos direitos legais

O índice da eficiência dos direitos legais mede o grau em que a legislação sobre

garantias e falências protege os direitos dos mutuários e dos mutuantes e, dessa

forma, facilita a tomada de empréstimos. Para cada economia, primeiro se avalia

a existência de um sistema unificado de garantias. Em seguida, dois cenários

(caso A e caso B) são usados para se determinar como um direito de garantia

não possessório é criado, divulgado e aplicado de acordo com a lei. Dá-se uma

ênfase especial à forma de como o registro de garantias opera (se o registro de

direitos de garantia é possível).

Doing Business – Obtenção de Crédito



Relatório Doing Business – Metodologia



Vamos construir este modelo e fazer nosso país avançar? Vamos fazer com que

o SREI e o Sinter sejam considerados como a grande reforma desta área no

nosso país?

Reformas

O tópico do registro de propriedades mede, a cada ano, as mudanças que

afetam a eficiência e a qualidade do sistema de administração fundiária de cada

economia. Dependendo do seu impacto nos dados coletados pelo indicador,

certas mudanças são classificadas como reformas regulatórias e incluídas na

seção que apresenta as reformas identificadas pelo Doing Business.

Doing Business – Sinter e SREI 


