Rede de Gestão Integrada de
Informações Territoriais

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

O QUE ESTÁ PREVISTO NA LEI:
• Serviço de Recepção de Títulos e
Documentos Eletrônicos e Emissão de
Certidões Eletrônicas

Serviços de Registros
Públicos emitem
Certidões Eletrônicas
Poder Executivo Federal
tem acesso integral e sem
ônus aos Atos Registrais

• Interoperabilidade nos padrões E-Ping e
Assinatura digital nos padrões da ICP-Brasil
• Inserção de todo o acervo registral
(incluindo passivo) no Sistema de Registro
Eletrônico

Serviços de
Registros
Públicos

• Cópia de Segurança
Recepção Eletrônica de
Títulos e Documentos

• Poder Executivo tem acesso irrestrito e
sem ônus às informações contidas nos
bancos de dados dos Serviços de Registros
Públicos.
• Prazo para implementação: até 2014
• Modelo será extensível aos Serviços
Notariais

Modelo de Acesso aos Dados Registrais
A cada Ato Registral, as serventias (cartórios) enviarão um Documento Interoperacional de Registro
Eletrônico (DIRE) a um repósitório nacional via HTTPS, de forma semelhante ao modelo da NF-e.

SINTER

Serviços Notariais

Registros de Imóveis

Registros de Títulos e
Documentos

Registros Civis de
Pessoas Jurídicas

Poder Executivo integrará os Atos Registrais de todos os cartórios no
Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER)

Identificador Único
Cada Imóvel, urbano ou rural, será identificado por um código unívoco em
âmbito nacional.

Código Nacional do Imóvel

041707 - 5000
Código Nacional da
Serventia
(criado pelo CNJ)

Número da
Matrícula
existente

Esse código será a chave que permitirá o cruzamento das informações registrais com
os dados cadastrais de todos os imóveis do país

• Receita Federal
• PGFN
• CNJ
• SPU e IBGE
• DPF e DRCI
• CGU
• Ministério da Defesa
• Outros órgãos...

FUNCIONAMENTO:
•Os Serviços Notariais e Registrais
transmitirão a cópia dos
Documentos Interoperáveis de
Registros Eletrônicos (DIRE) para
um Repositório Nacional, usando a
mesma tecnologia da NF-e.

SINTER

CNIR

•Os DIRE ficarão armazenados em
Sala Cofre como Cópia de
Segurança Nacional e serão
processados em um Banco de
Dados Espacial juntamente com
dados cadastrais, fiscais e imagens
georreferenciadas.
•As imagens de alta resolução das
zonas urbanas serão obtidas dos
municípios que já fizeram
georreferenciamento, por meio de
convênio.

Dados e Imagens

DIRE
(via Https)

•As imagens da zona rural serão
obtidas no âmbito da Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais
(INDE).

Serviços Registrais
e Notariais

Cadastros Territoriais
Georreferenciados dos
Municípios (CTM’s urbanos)

O Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER) será o inventário oficial 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 jurídicas de imóveis, provenientes dos Serviços de Registros
Públicos, às informações físicas, cadastrais, ambientais, fundiárias e de valoração 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

Como os imóveis serão visualizados pelo Governo Federal

O Brasil terá um cadastro centralizado de imóveis e um sistema de valoração que permitirá às autoridades
ambientais, econômicas e do desenvolvimento de infraestrutura acompanhar a evolução do mercado imobiliário.
Registro e Cadastro formarão um conjunto coerente com benefícios mútuos.

Benefícios gerais à economia e à sociedade
Benefícios gerais à economia
 Regularização Fundiária
 Controle sobre proprietários de terras, nacionais e estrangeiros
 Aumento da segurança jurídica nas transações imobiliárias, na garantia do crédito
tributário, na garantia dos financiamentos com uma conseqüente redução do spread
bancário
 Aumento da formalização da economia e da propriedade
 Gestão pública eficiente, com redução de custos de redundância (para todos os
Ministérios)
 Controle significativo sobre crimes contra a ordem tributária, como os de corrupção,
sonegação e lavagem de dinheiro
 Impacto na redistribuição da carga tributária efetiva, com aumento significativo da
arrecadação do Imposto sobre a Renda, do IPTU, do ITBI, do ITCD e do ITR

Benefícios diretos aos cidadãos
 Segurança jurídica da propriedade (transmissão de bens, efetivação do direito de
propriedade, garantia inequívoca)
 Prevenção de lesão a direito de família, de alienação múltipla dos imóveis e de fraudes em
registros através da atualização imediata e interligação dos dados

Benefícios ao Sistema Financeiro

Segurança Jurídica
 Proteção do mercado imobiliário e dos investimentos a ele inerentes.
 Diminuição de risco de crédito
 Agilização de comprovação de titularidade de imóveis para liberação de empréstimos

Sistema de Registro Eletrônico
 Agilização dos processos de financiamento bancário
 Eliminação do papel pelo Sistema de Registro Eletrônico

Benefícios ao Ministério da Fazenda

Benefícios aos Ministérios da Justiça, do Planejamento e CGU

Benefícios à Polícia Federal e DRCI
 Ampla base de informação patrimonial utilizada na apuração de indícios de fraude, lavagem
de dinheiro, crime organizado, narcotráfico e corrupção.
 Melhora na qualidade da conclusão dos inquéritos, melhor qualidade das provas e das
denúncias.

Benefícios à CGU
 Auditoria patrimonial dos servidores públicos.

Benefícios à Secretaria de Patrimônio da União
 Controle do patrimônio público e rendas (foro e laudêmio).

Benefícios ao IBGE
 Extensa base de informações territoriais consolidadas em camadas.
 Um completo sistema de valoração de imóveis para composição do Índice Nacional de
Preços de Imóveis.
 Informação mais confiável para planejamento do recenseamento e identificação dos
imóveis residenciais e comerciais.

Benefícios ao Poder Judiciário

Benefícios gerais ao Poder Judiciário
 Agilização dos processos de execução fiscal (mais de 70% dos processos em tramitação
são execuções fiscais).
 Alta eficiência e baixo custo na identificação e localização de bens sujeitos à penhora
(justiça federal, estadual), incluindo execução de dívidas particulares.
 Levantamento de bens para quitação de dívidas trabalhistas (dação em pagamento).
 Possibilidade de constrição mais ágil dos bens imóveis.
 Justiça eleitoral – levantamento efetivo do patrimônio dos candidatos.

Benefícios às Corregedorias do CNJ e dos Tribunais de Justiça
 Fiscalização mais rápida e eficiente do cumprimento de obrigações pelas serventias
(correição eletrônica)
 Controle eficiente do recolhimento das taxas sobre cada operação.
 Aumento da formalização de registros e averbações e, por conseguinte, aumento de
arrecadação do adicional devido.

Benefícios aos Serviços Registrais e Notariais

 Fortalecimento do Registro de Imóveis
 Aprimoramento do Registro de Imóveis com 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
 Aumento da formalização da propriedade e, portanto, do número de registros e
averbações
 Ganho pela interligação de informações, reduzindo-se o volume de loteamentos e
outras alterações de uso do solo sem o devido registro nos Serviços de Registro de
Imóveis
 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 Municípios e ao Ministério das Cidades

Benefícios aos Municípios
 Incremento na arrecadação de ITBI e IPTU.
 Cadastro de proprietários e possuidores atualizado por meio de convênio por adesão
em bases permanentes com a RFB.
 Bloqueio de bens mais ágil, garantia de crédito tributário, agilização na cobrança.
 Visualização de áreas de riscos e implantação de políticas públicas para eliminação de
calamidades públicas, como enchentes, desabamentos, etc

Benefícios ao Ministério das Cidades
 Troca de dados em bases permanentes entre a RFB e os municípios no âmbito do
SINTER será um atrativo para adesão dos municípios à implantação de cadastros
territoriais multifinalitários, algo que vem sendo fomentado há anos pelo Ministério das
Cidades e que poderá ganhar impulso com esse projeto.
 Base consolidada de informações dos Cadastros Territoriais Multifinalitários dos
municípios para gestão de programas urbanos, saneamento e habitação.
 Ferramenta de apoio na execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano,
com base em princípios que estimulam processos participativos de gestão territorial e
ampliam o acesso à terra urbanizada e regularizada.

