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1 Introdução 

Este documento descreve os requisitos que devem ser atendidos pelos softwares de 

Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário (SREI). 

Tais requisitos devem ser utilizados pelos desenvolvedores e fornecedores para 

direcionar as implementações de software de SREI.  

O processo de certificação de software SREI verifica a conformidade do software em 

relação ao atendimento destes requisitos. 
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2 Visão geral da organização dos requisitos para software 

SREI 

Esta seção apresenta uma visão geral da organização dos requisitos para software 

SREI, abordando os seguintes tópicos: 

 Escopo de componentes do SREI envolvidos na certificação; 

 Organização dos requisitos; 

 Obrigatoriedade do atendimento de cada requisito. 

2.1 Escopo de componentes do SREI envolvidos na certificação 

O processo de certificação do software SREI envolve não somente do programa 

SREI, mas também dos demais componentes de suporte. A seguir está apresentada 

uma relação de componentes que são considerados como integrantes do SREI: 

 SGBD (Banco de Dados) e conectores; 

 Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED); 

 Componentes do tipo Web dinâmicos (Applet, ActiveX, etc.); 

 Sistema de diretórios (AD, LDAP, etc.). 

Ao submeter um software de SREI para um processo de certificação, o solicitante 

deve identificar e descrever cada um de seus componentes, além do ambiente 

operacional utilizado para sua execução. A descrição deve incluir a descrição da 

infraestrutura necessária para o SREI funcionar corretamente, incluindo todos os 

componentes de hardware e software que serão utilizados no processo de 

certificação, além dos respectivos parâmetros que devam ser eventualmente 

ajustados. 
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2.2 Obrigatoriedade do atendimento dos requisitos 

O Quadro 1 apresenta a classificação utilizada para indicar o nível de 

obrigatoriedade do atendimento de cada requisito. 

Quadro 1 – Classificação da obrigatoriedade do atendimento dos requisitos. 

Código Obrigatoriedade do 
atendimento do requisito 

Descrição 

O Obrigatório O requisito deve atendido de forma integral 

OC Obrigatório condicional O atendimento integral ao requisito é obrigatório 
somente quando for satisfeita uma determinada 
condição. 

R Recomendado O atendimento integral ao requisito não é obrigatório, 
porém sendo recomendada sua adoção. 

RC Recomendado condicional O atendimento integral ao requisito não é obrigatório, 
porém sendo recomendada sua adoção, somente 
quando for satisfeita uma determinada condição. 

F Facultativo O atendimento ao requisito é opcional. 

NA Não se aplica O requisito não se aplica a esta enti 

dade. 
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3 Requisitos técnicos para software SREI 

O software SREI deve atender ao conjunto de requisitos definidos na “Parte 2 – 

Requisitos Técnicos”. Mais especificamente, deve atender aos requisitos 

relacionados nos documentos: 

 Parte 2A- Requisitos gerais para software SREI; 

 Parte 2B - Formato de representante digital; 

 Parte 2C - Formato de documento natodigital de conteúdo estruturado; 

 Parte 2D - Requisitos para assinatura digital; 

 Parte 2E - Estrutura do conteúdo de documento natodigital. 


