SINTER - PASSO A PASSO PARA INTEGRAÇÃO

versão 2.0 – 30/08/2019

Passo a passo para integração com o Sinter

1. Considerações Iniciais
a) A validação de certificado é realizada para todos os serviços;
b) O certificado ICP-Brasil (A1 ou A3) deve ser criado/adquirido pelo cliente do serviço.
2. Solicitação de Autorização de Envio
a) Para habilitar a chave pública (certificado digital) para envio de Pacotes (Lotes) deve-se
acessar o aplicativo Cadastro de Transmissores para Envio de Lotes;
b) No ambiente de produção, em https://sinter-ws.receita.economia.gov.br/acesso/;
c) No ambiente de homologação, em https:hom-sinter-ws.receita.economia.gov.br/acesso/.
Instruções de operação do aplicativo conforme Anexo abaixo.
3. Processo de Envio de Lote
a) Gerar Arquivo de Lote: conforme descrito no manual operacional do SINTER (disponível
em http://receita.economia.gov.br/sinter/manuais-operacionais/arquivo-e-imagens/manualoperacional-sinter-modelo-de-dados-registrais-e-notariais-v1_0.pdf), gerar um arquivo de
texto no formato JSON para Lotes de extratos (RTD, RI e Notas);
b) Gerar Assinatura do Lote: para assinar o arquivo JSON, gerando um arquivo com a
extensão (p7s).
i.

Procedimento manual de assinatura do Lote
Caso a assinatura seja realizada de forma manual, utilizando algum assinador
disponível no mercado, como exemplo: o assinador do SERPRO (disponível em
https://www.serpro.gov.br/links-fixos-superiores/assinador-digital/assinadorserpro/downloads);

ii.

Procedimento automático de assinatura do Lote
Caso a assinatura seja realizada de forma automática, pode-se utilizar um
programa/biblioteca que realize a assinatura em um script de automação.

Por fim, compactar os dois arquivos (JSON e p7s) em um arquivo com formato ZIP.

c) Enviar Arquivo de Lote: por meio de acesso seguro (HTTPS), enviar o arquivo compactado
ZIP, que contém o Lote de extratos, para o serviço de recebimento de Lotes do SINTER,
conforme detalhado e exemplificado no Documento de Integração (DI). O DI está divulgado
no portal:
http://receita.economia.gov.br/sinter/manuais-operacionais/arquivos-eimagens/documento-de-integracao-sinter.pdf
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4. Consulta ao Processamento do Lote
Após confirmação de envio, a CENTRAL poderá verificar o resultado do processamento de extratos
(o relatório com as possíveis inconformidades encontradas) através do serviço de consulta de
processamento de Lote, conforme descrito no DI.
Caso a CENTRAL deseje corrigir as inconformidades, deverá proceder os mesmos passos
anteriores a partir do passo 1). Sendo importante observar que, esse Lote corrigido, deverá ser
enviado com uma nova data de envio e / ou número sequencial para o Lote.
Pronto. Esses são os 4 passos para uma comunicação eficiente e segura!
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Anexo
Versão Resumida

Orientações para utilização do aplicativo Cadastro de Transmissores para Envio de Lotes
O “Cadastro de transmissores para envio de lotes” facilita a identificação do certificado digital a ser
utilizado para transmissão de lotes de extratos ao Sistema Nacional de Gestão de Informações
Territoriais-Sinter por meio de serviço eletrônico de comunicação e dispensa o envio dos dados de
certificado digital no formato PEM para a caixa corporativa disponibilizada pela RFB.
O transmissor é o titular do certificado digital que representa o Solicitante.
O aplicativo tem duas versões. A de homologação, disponível em https://hom-sinterws.receita.economia.gov.br/acesso/ - para ser utilizada para testes - e a de produção, disponível em
https://sinter-ws.receita.economia.gov.br/acesso/, para envio dos lotes reais.
O certificado digital é automaticamente identificado quando o aplicativo é acessado.
Dica! Os avisos importantes podem ser ocultados ou exibidos. Basta clicar na opção Ocultar Avisos ou Exibir
Avisos posicionada à direta da barra de título.

Selecione o tipo do Solicitante: Serventia ou Central.
1. Vincular Solicitante Serventia
a) Selecionar a opção Serventia e informar:
i. Código Nacional de Serventia (CNS). Não digitar o ponto e o traço. O
aplicativo formata o CNS. O nome da Serventia e o muncípio-UF são
recuperados automaticamente;
ii. CNPJ da Serventia;
iii. Tipos de lotes a serem enviados. É obrigatório informar ao menos um tipo.
O botão Salvar só é habilitado quando todas as informações necessárias forem preenchidas.
Alerta! Caso o código CNS digitado não esteja cadastrado na base (SERVENTIA NÃO IDENTIFICADA),
enviar mensagem para a caixa corporativa disponibilizada pela RFB (divac.df.cocad@rfb.gov.br)
incluindo no assunto “SERVENTIA NÃO IDENTIFICADA - “ seguida do número da Serventia para que
seja incluída na base de dados do aplicativo. Informar no corpo da mensagem o nome da Serventia,
município, UF, nome da pessoa e telefone de contato.

b) Clicar no botão Salvar para concluir o cadastro do transmissor para a Serventia e
tipo de lote identificados. No topo da página aparece a mensagem “Solicitação
processada com sucesso!”.
Alerta! Caso apareça alguma mensagem de erro, repetir o processo após fechar e reabrir o navegador.
Persistindo o erro, reportá-lo por meio da caixa corporativa disponibilizada pela RFB
(divac.df.cocad@rfb.gov.br) incluindo no assunto “ERRO AO CADASTRAR TRANSMISSOR” e informar
no corpo da mensagem os dados que foram preenchidos, a mensagem de erro, o navegador utilizado
e sua versão e data e hora da ocorrência. Essas informações ajudam a identificar mais rapidamente a
origem do erro bem como sua solução.
Dica! O aplicativo recupera automaticamente os Solicitantes cadastrados para um transmissor. Logo,
se existir somente um Solicitante cadastrado para o titular do certificado digital identificado, os dados
desse Solicitante são exibidos assim que o aplicativo é aberto.

Para vincular outro Solicitante ao mesmo transmissor, basta clicar no botão Novo.
Dica! Para excluir o único Solicitante vinculado ao transmissor, basta clicar no botão Excluir após abrir
o aplicativo.

2. Vincular Solicitante Central
a) Marcar a opção Central e:
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i. Selecionar da lista a Central que o titular do certificado digital representa;
ii. Informar o CNPJ da Central;
iii. Informar os Tipos de lotes a serem enviados. É obrigatório informar ao menos
um tipo.
b) Clicar no botão Salvar para concluir o cadastro do transmissor para a Central e tipo
de lote identificados. No topo da página aparece a mensagem Solicitação
processada com sucesso!
3. Lista dos cadastros para o certificado identificado
É possível vincular mais de um Solicitante a um mesmo transmissor. Havendo mais de um
Solicitante para um transmissor, aqueles são listados abaixo dos botões de ações (Salvar,
Novo e Excluir).
Dica! A Lista dos cadastros para o certificado identificado ser ocultada ou exibida. Basta clicar na opção
Ocultar ou Exibir posicionada à direta da barra de título.

Para editar qualquer informação de um Solicitante da lista, selecione-o, promova as
alterações (ex.: trocar o tipo de lote a ser enviado) e clique em Salvar.
Caso precise excluir um Solicitante, após selecioná-lo, clique no botão Excluir.
Sempre que uma ação for submetida e aceita pelo aplicativo é exibida a mensagem
“Solicitação processada com sucesso!”.
Dica! Dúvidas não esclarecidas nestas orientações podem ser encaminhadas para a caixa corporativa
disponibilizada pela RFB (divac.df.cocad@rfb.gov.br) incluindo no assunto “DÚVIDA CADASTRO DE
TRANSMISSORES”. Relatar sua dúvida no corpo da mensagem e incluir nome do Solicitante
representado, nome e telefone da pessoa de contato.
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Anexo
Versão Extensiva

Orientações para utilização do aplicativo Cadastro de Transmissores para Envio de Lotes
O “Cadastro de transmissores para envio de lotes” facilita a identificação do certificado digital a ser
utilizado para transmissão de lotes de extratos ao Sistema Nacional de Gestão de Informações
Territoriais-Sinter por meio de serviço eletrônico de comunicação e dispensa o envio dos dados de
certificado digital no formato PEM para a caixa corporativa disponibilizada pela RFB.
O transmissor é o titular do certificado digital que representa o Solicitante.
O aplicativo tem duas versões. A de homologação, disponível em https://hom-sinterws.receita.economia.gov.br/acesso/ - para ser utilizada para testes - e a de produção, disponível em
https://sinter-ws.receita.economia.gov.br/acesso/, para envio dos lotes reais.
O certificado digital é automaticamente identificado quando o aplicativo é acessado e seus dados
são exibidos abaixo de Aviso(s) Importante(s):

Dica! Os avisos importantes podem ser ocultados ou exibidos. Basta clicar na opção Ocultar Avisos ou Exibir
Avisos posicionada à direta da barra de título.

Selecione o tipo do Solicitante: Serventia ou Central:

1. Vincular Solicitante Serventia
a) Selecionar a opção Serventia e informar:
i. Código Nacional de Serventia (CNS). Não digitar o ponto e o traço. O
aplicativo formata o CNS. O nome da Serventia e o muncípio-UF são
recuperados automaticamente;
ii. CNPJ da Serventia;
iii. Tipos de lotes a serem enviados. É obrigatório informar ao menos um tipo.
O botão Salvar só é habilitado quando todas as informações necessárias forem preenchidas.
Alerta! Caso o código CNS digitado não esteja cadastrado na base (SERVENTIA NÃO IDENTIFICADA),
enviar mensagem para a caixa corporativa disponibilizada pela RFB (divac.df.cocad@rfb.gov.br)
incluindo no assunto “SERVENTIA NÃO IDENTIFICADA - “ seguida do número da Serventia para que
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seja incluída na base de dados do aplicativo. Informar no corpo da mensagem o nome da Serventia,
município, UF, nome da pessoa e telefone de contato.

b) Clicar no botão Salvar para concluir o cadastro do transmissor para a Serventia e
tipo de lote identificados. No topo da página aparece a mensagem “Solicitação
processada com sucesso!”.

Alerta! Caso apareça alguma mensagem de erro, repetir o processo após fechar e reabrir o navegador.
Persistindo o erro, reportá-lo por meio da caixa corporativa disponibilizada pela RFB
(divac.df.cocad@rfb.gov.br) incluindo no assunto “ERRO AO CADASTRAR TRANSMISSOR” e informar
no corpo da mensagem os dados que foram preenchidos, a mensagem de erro, o navegador utilizado
e sua versão e data e hora da ocorrência. Essas informações ajudam a identificar mais rapidamente a
origem do erro bem como sua solução.
Dica! O aplicativo recupera automaticamente os Solicitantes cadastrados para um transmissor. Logo,
se existir somente um Solicitante cadastrado para o titular do certificado digital identificado, os dados
desse Solicitante são exibidos assim que o aplicativo é aberto.

Para vincular outro Solicitante ao mesmo transmissor, basta clicar no botão Novo:
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Dica! Para excluir o único Solicitante vinculado ao transmissor, basta clicar no botão Excluir após abrir
o aplicativo.

2. Vincular Solicitante Central
a) Marcar a opção Central e:
i. Selecionar da lista a Central que o titular do certificado digital representa;
ii. Informar o CNPJ da Central;
iii. Informar os Tipos de lotes a serem enviados. É obrigatório informar ao menos
um tipo.
b) Clicar no botão Salvar para concluir o cadastro do transmissor para a Central e tipo
de lote identificados. No topo da página aparece a mensagem “Solicitação
processada com sucesso!”.

3. Lista dos cadastros para o certificado identificado
É possível vincular mais de um Solicitante a um mesmo transmissor. Havendo mais de um
Solicitante para um transmissor, aqueles são listados abaixo dos botões de ações (Salvar,
Novo e Excluir).
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Dica! A Lista dos cadastros para o certificado identificado ser ocultada ou exibida. Basta clicar na opção
Ocultar ou Exibir posicionada à direta da barra de título.

Para editar qualquer informação de um Solicitante da lista, selecione-o, promova as
alterações (ex.: trocar o tipo de lote a ser enviado) e clique em Salvar.
Caso precise excluir um Solicitante, após selecioná-lo, clique no botão Excluir.
Sempre que uma ação for submetida e aceita pelo aplicativo é exibida a mensagem
“Solicitação processada com sucesso!”.

Dica! Dúvidas não esclarecidas nestas orientações podem ser encaminhadas para a caixa corporativa
disponibilizada pela RFB (divac.df.cocad@rfb.gov.br) incluindo no assunto “DÚVIDA CADASTRO DE
TRANSMISSORES”. Relatar sua dúvida no corpo da mensagem e incluir nome do Solicitante
representado, nome e telefone da pessoa de contato.

