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Grupos de Trabalho (GT)
A interação entre os diversos órgãos do Poder Público na construção do projeto
ficará mais eficiente se for divida em grupos temáticos de trabalho. Em lugar de
fazer reuniões com todos os ministérios, criamos grupos setoriais para reunir com
a área líder do projeto (MF/RFB), que consolidará a visão do todo.
As reuniões ficarão mais objetivas se os grupos forem pequenos e o assunto
focado na área específica de atuação dos órgãos participantes.
Desse modo, poderemos agir com eficiência e celeridade na condução.
Os grupos contém representantes de órgãos que são:
1.
Produtores/Usuários - produzem informações, inserem dados, atualizam,
editam e criam suas próprias camadas de informações para consulta;
2.

Usuários - órgãos que irão apenas consultar dados em perfis específicos.

3.
Regulamentação - não são usuários nem produtores de informação, mas
atuarão na regulamentação.
São 13 GTs e estão em ordem decrescente de prioridade para o desenvolvimento
do projeto, considerando o plano de projeto e cronograma de desenvolvimento. Ou
seja, não devem acontecer todos ao mesmo tempo. Alguns só serão formados
após a conclusão do trabalho dos grupos anteriores.
Para a perfeita arquitetura do projeto, os grupos devem ser formados em épocas
diferentes, segundo o seguinte estagiamento:

GT 1, GT 2
GT 3
GT 4, GT 5 e GT 6
GT 7 e GT 8
GT9
GT 10, GT 11, GT 12, GT 13
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GT 1 - Normas
Atribuições
Redação final da Minuta do Decreto e Exposição de Motivos. Extensão do Serviço
de Registro Eletrônico aos Serviços Notariais.

Membros


Receita Federal do Brasil – Equipe Técnica do Projeto e Coordenação Geral de Tributação (Cosit/Disis)
Gerência executiva e consolidação das visões dos GTs; revisão da minuta do decreto



Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Motivo: Poder de regulamentação complementar dos serviços de registros públicos e poder
de extensão dos efeitos do decreto aos serviços notariais.
Revisão da minuta do decreto.



Casa Civil da Presidência da República
Motivo: Revisão e aprovação da minuta do decreto



Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça
Motivo: Revisão da minuta do decreto

GT 2 - Registro Eletrônico
Atribuições
Modelagem do Sistema de Registro Eletrônico, pré-especificação e elaboração do
Manual Operacional do Sistema de Registro Eletrônico 1.
Correição e fiscalização eletrônica.

Membros


Receita Federal do Brasil – Equipe Técnica do Projeto
Gerência executiva e consolidação das visões dos GTs



Serviços de Registros Públicos (IRIB / Anoreg)
Produtor: Atos registrais (registros, averbações, contratos, procurações e outros).
Usuário: consulta aos atos registrais e notariais, comparação mundo jurídico com mundo
físico.

1

Manual que conterá os esquemas técnicos de escrituração eletrônica em banco de dados, dos
arquivos digitais em formato XML (Extended Markup Language), dos leiautes em linguagem
extensível para folhas de estilo de transformações, XSLT (eXtensible Stylesheet Language for
Transformation), bem como as especificações de validação, assinatura digital, transmissão e
recepção dos DIRE
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Serviços Notariais (Anoreg)
Produtor: Escrituras públicas de compra e venda, outros atos notariais.
Usuário: Consulta atos registrais e notariais



Ministério do Planejamento - Secretaria do Patrimônio da União (SPU)
Produtor: Geolocalização de bens imóveis que compõe o patrimônio da União e
informações cadastrais sobre esses bens.
Usuário: consulta bens imóveis e terras devolutas da União.



Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Produtor: Sistema no futuro poderá permitir o bloqueio de bens pelo poder Judiciário tal
como Renajud e Bacenjud.
Usuário: Corregedoria do CNJ e dos TJ’s - fiscalização dos cartórios.



Consultoria: Serpro – Equipe de desenvolvimento do SPED/NF-e
A equipe que desenvolve o SPED possui o conhecimento completo do sistema de
transmissão e recepção de NF-e.

GT 3 - Sistema Financeiro
Atribuições
Modelagem de processos na visão da garantia de créditos de financiamento e
serviço de emissão e recepção de títulos e documentos eletrônicos entre bancos e
os Registros de Imóveis.

Membros


Receita Federal do Brasil – Equipe Técnica do Projeto
Gerência e consolidação das visões dos GTs



IRIB – Instituto dos Registradores de Imóveis do Brasil
Serviço de transferência e recepção de títulos e documentos eletrônicos entre bancos e
Serviços de Registros de Imóveis.
Emissão de certidões.



Caixa Econômica Federal
Agilização dos processos de registro de alienação fiduciária.
Sistema de recepção de títulos e documentos eletrônicos



Febraban
Agilização dos processos de registro de alienação fiduciária.
Sistema de recepção de títulos e documentos eletrônicos



Banco Central do Brasil
Motivo: Regulação do sistema de registro e de liquidação financeira de ativos e das
garantias constituídas sobre imóveis relativas a operações de crédito. Vide Resolução nº
4.088, de 24 de maio de 2012.
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GT 4 - Dados Espaciais e Imagens
Atribuições
Modelagem de objetos, padrões de imagem e georreferenciamento, banco de
dados espaciais, padronização da estrutura de camadas de visualização gráfica.

Membros


Receita Federal do Brasil – Equipe Técnica do Projeto
Gerência executiva e consolidação das visões dos GTs



Ministério do Planejamento – Comissão Nacional de Cartografia e Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Produtor: Sistema Geodésico Brasileiro, Mapeamento Geográfico, Topográfico e Municipal,
Estruturas Territoriais, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Informações Geográficas
Consulta: Gestão de Informações Territoriais, análises espaciais para auxiliar na
formulação e monitoramento de políticas públicas



Ministério do Meio Ambiente
Produtor: Imagens de Satélite do Cadastro Ambiental Rural, dados ambientais,
saneamento urbano, planejamento ambiental urbano, cidades sustentáveis, gestão
territorial, água nas cidades, áreas protegidas
Usuário: Informações territoriais georreferenciadas



Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Produtor: Imagens de satélite
Consulta: gestão de informações territoriais



Representação dos Municípios
Produtor: Imagens e dados de georreferenciamento, Informações de ITBI, IPTU, Cadastro
de Imóveis Urbanos, Cadastro de Obras.
Usuário: dados fiscais da RFB



Ministério da Defesa
Possível produtor de imagens e dados de georreferenciamento
Consulta: Gestão do território nacional



Consultoria Externa - UFSC e Prodabel (BH)
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GT 5 - Intercâmbio de dados fiscais e cadastrais
Atribuições
Convênio por adesão em bases permanentes. Modelagem e pré-especificação do
web service no âmbito do SINTER para troca de dados entre RFB, Estados e
Municípios

Membros


Receita Federal do Brasil – Equipe Técnica do Projeto e CoordenaçãoGeral de Cooperação e Integração Fiscal
Gerência e consolidação das visões dos GTs
Produtor: Informações relativas a bens imóveis das declarações de imposto de renda, ITR e
INSS sobre Obras, arrolamento de bens.
Usuário: controle automatizado da evolução patrimonial, INSS sobre obras, inteligência
fiscal, combate à sonegação fiscal.



Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República
Motivo: Fazer a interlocução com os municípios sobre o novo modelo de troca direta de
informações com os municípios que estamos propondo no âmbito do SINTER



Representante dos Municípios
Produtor: Informações de ITBI, IPTU, Cadastro de Imóveis Urbanos, Cadastro de Obras.
Imagens e dados de georreferenciamento.
Usuário: dados fiscais da RFB



Representante dos Estados e Distrito Federal
Produtor: Informações de ITCD
Usuário: dados fiscais da RFB. Terras devolutas dos Estados.

GT 6 - Integração com o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais
Atribuições
Modelagem e pré-especificação do compartilhamento de dados entre SINTER e
CNIR

Membros


Receita Federal do Brasil – Equipe Técnica do Projeto
Gerência e consolidação das visões dos GTs



Equipe Técnica do CNIR (RFB e INCRA)
Produtor: Dados cadastrais dos imóveis rurais
Receptor: Dados dos Sistema de Registro Eletrônico

Projeto de Gestão de Informações Territoriais
12

Página 7 /

GT 7 - Combate ao contrabando, à corrupção e à lavagem de
dinheiro
Atribuições
Modelagem de consultas específicas, entrada de dados sigilosos, estabelecimento
de perfis de acesso e segurança da informação.

Membros


RFB – Equipe técnica do projeto, Coordenação-Geral de Fiscalização
(Cofis), Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação (Copei) e
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana)
Produtor: Informações relativas a bens imóveis das declarações de imposto de renda, ITR e
INSS sobre Obras, arrolamento de bens.
Usuário: controle automatizado da evolução patrimonial, INSS sobre obras, inteligência
fiscal, combate à sonegação fiscal.



Departamento da Polícia Federal (DPF)
Consulta: Ferramenta de investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro.



Ministério da Defesa
Consulta: Plano Estratégico de Fronteiras



Controladoria-Geral da União
Consulta: Ferramenta de investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro.



Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional (DRCI) – funciona como Secretaria Executiva da ENCCLA
Consulta: Ferramenta de investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro.



Ministério Público Federal (MPF)
Consulta: Ferramenta de investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro.

GT 8 - Garantia do Crédito Tributário
Atribuições
Modelagem de consultas e de mecanismos de arrolamento e bloqueio de bens.

Membros


RFB – Equipe técnica do projeto, Coordenação-Geral de Arrecadação e
Cobrança (Codac) e Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis)
Produtor: Arrolamento de bens



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
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Produtor: bloqueio dos bens e execução fiscal
Usuário: consulta patrimônio imobiliário de contribuintes


Poder Judiciário
Produtor: Sistema no futuro poderá acelerar o bloqueio de bens imóveis pelo poder
Judiciário de maneira semelhante ao Renajud e Bacenjud.
Usuário: Corregedoria do CNJ e dos TJ’s - fiscalização dos cartórios.



IRIB – Instituto dos Registradores de Imóveis do Brasil
Serviço de transferência e recepção de títulos e documentos eletrônicos entre bancos e
Serviços de Registros de Imóveis.
Emissão de certidões.

GT 9 - Índice Nacional de Preços de Imóveis
Atribuições
Modelo de obtenção e tratamento de dados e metodologia de valoração de
imóveis.

Membros


Receita Federal do Brasil – Equipe Técnica do Projeto e CoordenaçãoGeral de Fiscalização (Cofis)
Gerência e consolidação das visões dos GTs. Valor declarado na declaração de bens



Ministério da Fazenda
Formação do Índice Nacional de Preços de Imóveis



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Formação e Metodologia do Índice Nacional de Preços de Imóveis



Representantes do Municípios
Pauta de valores IPTU e ITBI



Serviços de Registros Públicos e Serviços Notariais (Anoreg)
Preços de transferência de Imóveis

GT 10 - Gestão das Cidades
Atribuições
Modelagem de objetos e visualizadores de camadas gráficas relativas à gestão
macro das cidades e consolidação de dados dos Cadastros Territoriais
Multifinalitários (CTM) dos municípios.
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Membros


Receita Federal do Brasil – Equipe Técnica do Projeto
Gerência e consolidação das visões dos GTs



Ministério das Cidades
Produtor: dados de habitação, saneamento, planejamento territorial urbano, política
fundiária dos municípios, transportes e mobilidade.
Usuário: Visão completa da gestão das cidades



Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC)
Produtor:Gestão de Riscos e Resposta a Desastres e infraestrutura hídrica.
Consulta: gerenciamento de áreas de risco, proteção de encostas.



Secretaria de Infraestrutura Hídrica
Produtor: infraestrutura hídrica.
Consulta: gerenciamento de áreas de risco

GT 11 - Gestão Ambiental
Atribuições
Modelagem de objetos e visualizadores de camadas gráficas relativas ao meio
ambiente.

Membros


Receita Federal do Brasil – Equipe Técnica do Projeto
Gerência e consolidação das visões dos GTs



Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Produtor: Imagens de satélite
Consulta: gestão de informações territoriais



Ministério do Meio Ambiente
Produtor: CADASTRO AMBIENTAL RURAL, Dados ambientais, saneamento urbano,
planejamento ambiental urbano, cidades sustentáveis, gestão territorial, água nas cidades,
áreas protegidas
Usuário: Informações territoriais georreferenciadas



Agência Nacional de Águas
Produtor: Gestão e regulação dos recursos hídricos e na promoção do uso sustentável da
água.
Usuário: Imagens georreferenciadas e informações territoriais



Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
Motivo: Tem como missão oferecer uma visão espacial das necessidades e oportunidades
de modernização e eficiência do uso da terra no Brasil;
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promover reflexões sobre diferentes cenários espaciais de expansão da agricultura; e
ampliar a participação das ferramentas de simulação espacial no planejamento do setor
agrário.


Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Centro Nacional de
Pesquisa de Monitoramento por Satélite (CNPM) e Núcleo de Inteligência
Territorial
Produtor: Informações do CNPM
Usuário: Imagens georreferenciadas e informações territoriais

GT 12 - Infraestrutura
Atribuições
Modelagem de objetos e visualizadores de camadas gráficas relativas à gestão de
infraestrutura para uso de planejamento do Governo Federal.

Membros


Receita Federal do Brasil – Equipe Técnica do Projeto
Gerência e consolidação das visões dos GTs



Ministério dos Transportes
Produtor: Mapas multimodais (rodoviário, ferroviário, hidroviário), obras do PAC, mapas de
concessões rodoviárias
Consulta: gestão de informações territoriais, identificação de proprietários para
desapropriação de terras para construção de rodovias e ferrovias.



Ministério de Minas e Energia - Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Energético – SPE
Produtor: Mapeamento dos sistemas de transmissão e produção de energia
Consulta: identificação de proprietários para desapropriação de terras para construção de
infra estrutura energética (hidráulica, eólica, solar), servidão de passagens de linhas de
transmissão.

GT 13 - Regularização Fundiária
Atribuições
Estudos e acompanhamento do desenvolvimento do SINTER visando avaliar e
propor medidas para promover a regularização de terras urbanas e rurais.

Membros


Receita Federal do Brasil – Equipe Técnica do Projeto
Gerência e consolidação das visões dos GTs
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Ministério das Cidades
Regularização Fundiária Urbana



INCRA
Regularização Fundiária Rural



IRIB – Instituto dos Registradores de Imóveis do Brasil
Retificação de áreas e regularização fundiária



Equipe Técnica do CNIR
Produtor: Dados cadastrais dos imóveis rurais
Receptor: Dados dos Sistema de Registro Eletrônico
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