


Registro	  eletrônico	  de	  imóveis	  e	  o	  Sistema	  
Nacional	  de	  Gestão	  de	  Informações	  

Territoriais	  -‐	  Sinter	  	  





Iden=ficador	  cadastral	  unívoco	  para	  o	  imóvel	  

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. 
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Cadastro	  de	  imóveis	  urbanos	  por	  aquisição	  cole=va	  de	  dados	  



Mecanismo	  de	  indução	  ao	  valor	  de	  mercado	  



Infraestrutura	  em	  nuvem	  para	  pequenos	  municípios	  



O	  que	  queremos	  alcançar	  

•  Mapa	  parcelário	  conHnuo,	  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	  	  temá=cas,	  
mantendo	  cada	  um	  sua	  gestão	  
completamente	  independente	  
sem	  afetar	  a	  competência	  de	  
cada	  ente	  ou	  órgão	  público	  



Um novo patamar de gestão pública 
	  
O SINTER é um sistema de gestão do 
território nacional estruturado em camadas 
espaciais.  
 
Mul t i f ina l i tá r io - Os ó rgãos da 
Administração Pública Federal serão 
interligados no mesmo sistema. 
 
Gestão por camadas - cada órgão 
administrará suas camadas de forma 
autônoma. 
 
Sinergia – visão multidimensional cria 
correlações com dados de diversos 
setores. Soluções que potencializam a 
gestão pública. 
 
 
 

Presidência	  da	  República	  
Ministério	  da	  Fazenda	  (Receita,	  PGFN,	  COAF)	  
Banco	  Central	  
Ministério	  da	  Jus=ça	  (DRCI,	  DPF,	  ENCCLA)	  
Ministério	  do	  Planejamento	  (SPU/	  IBGE	  /	  CONCAR)	  
Ministério	  das	  Cidades	  
Ministério	  do	  Meio	  Ambiente	  
Ministério	  da	  Defesa	  
Ministério	  da	  Integração	  Nacional	  
Jus=ça	  Federal,	  TST,	  TSE	  ,	  Jus=ça	  Estadual,	  
Corregedorias	  
Controladoria	  Geral	  da	  União	  	  
Ministério	  Público	  	  
Municípios,	  Estados	  	  e	  Distrito	  Federal	  
Serviços	  Notariais	  e	  de	  Registros	  Públicos	  
Sistema	  Confea/CREA	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Registradores SINTER 
Cadastro – diz a 
localização física precisa 
dos imóveis com as 
coordenadas do polígono  
 
Código Imobiliário 
Nacional - CIN 
 
Área de negócio – Poder 
Público 

Registro: diz quem são os 
proprietário, quais são os 
ônus e as restrições. 
 
Código Nacional da 
Matrícula 
 
Área de negócio: iniciativa 
privada (cidadãos, sistema 
financeiro, empresas) 
 
 
 

 
 



Modelo	  de	  parceria	  com	  registradores	  
SINTER 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. 

Informações vindas dos 
registros não serão 

públicas.  
 

Uso restrito para a 
Administração Pública 

Federal, Poder Judiciário 
e Ministério Público. 



Matrícula	  
Eletrônica	  

Dados	  do	  
Imóvel	  

Registros	  
Anteriores	  

Partes	  A;vas	  

Ônus,	  
Restrições,	  
Ocorrências	  

Atos	  de	  
Registro	  e	  de	  
Averbação	  

Fotos,	  
Mapas,	  
Plantas,	  
Croquis	  

Matrícula	  Eletrônica	  



Metadados	  da	  
Matrícula	  

Dados	  do	  
Imóvel	  

Partes	  A;vas	  

Ônus,	  
Restrições,	  
Ocorrências	  

Informações	  reme=das	  ao	  Sinter	  



Modelos	  de	  Integração	  de	  Registro	  e	  Cadastro	  

Conexão Indireta  
 
CNM  ó Nº de Inscrição Municipal ou INCRA ó CIN 

 
Conexão fraca  

CIN é averbado na Matrícula como Nº de Inscrição Cadastral 

 
Conexão forte 

Imóveis georreferenciados - descrição do Imóvel aponta para o CIN 



Ferramentas	  Gráficas	  para	  Notários	  e	  Registradores	  


