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Interação entre registro eletrônico e cadastro no 
Sinter  





Identificador 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. 

A34H.MYZ8 



Cadastro de imóveis urbanos por aquisição coletiva de dados 



Mecanismo de indução ao valor de mercado 



Infraestrutura em nuvem para pequenos municípios 



 

O que queremos alcançar 

• 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 



                            

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 

dos 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 Ativas 

Ônus, 
Restrições, 

Ocorrências 

Atos de 
Registro e de 

Averbação 

Fotos, 
Mapas, 
Plantas, 
Croquis 

Matrícula Eletrônica 



Metadados da 
Matrícula 

Dados do 
Imóvel 

Partes Ativas 

Ônus, 
Restrições, 

Ocorrências 

Informações remetidas ao Sinter 



Modelos de Integração de Registro e Cadastro 

Conexão Indireta  

 

CNM   Nº de Inscrição Municipal ou INCRA  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 


