
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DA COORDENAÇÃO NACIONAL 
DAS CENTRAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS DO REGISTRO DE 
IMÓVEIS 

Data: 25/5/2016 

Início: 10:00 horas 

Término: 13:00 horas 

Local: ANOREG/BR: SRTVS Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Salas 601/604 - Centro Empresarial 
Brasília, Brasília - DF 

Presentes:  

JOÃO PEDRO LAMANA PAIVA PRESIDENTE 
PAULO ROBERTO LEIERER ARISP 
MARIA APARECIDA BIANCHIN 
PACHECO 

ANOREG-MT/ANOREG-BR 

LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO ANOREG-DF/ANOREG-BR 
WELBER EDUARDO  DE JESUS ANOREG-DF/ANOREG-BR 
VALDECY JOSÉ GUSMÃO DA SILVA 
JUNIOR 

IRIB-PE 

FRANCISCO J. REZENDE DOS SANTOS CORI/MG 
FREDERICO JORGE VAZ DE F. ASSAD SECRETÁRIO/IRIB 
CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA IRIB-PA 
  
  
  
  
  

 
Ausentes: Flauzilino Araúdo dos Santos e João Carlos Kloster. A reunião iniciou-se com a 
abertura pelo Presidente Lamana Paiva, que agradeceu a presença de todos os presentes. 
Primeiramente, dando finalização ao quanto decidido na reunião anterior acerca do Decreto 
SINTER, foi determinado que o conselho gestor oficiará à Exma. Corregedora Nacional da 
Justiça colocando à disposição do CNJ seus quadros para a indicação ao comitê temático do 
registro de imóveis do Manual do Sinter, solicitando que a escolha recaia sobre os seus quadros. 
Após as devidas apresentações, passou-se à pauta previamente enviada. 1) e-Protocolo - 
Evolução – Foi esclarecido pelo Dr. Paulo Leirer que o sistema de e-protocolo da Arisp encontra-
se à disposição das demais centrais para sua utilização. Questão dos horários de validade do e-
Protocolo e sua sistemática serão estudadas oportunamente. Após a implantação do Registro 
Eletrônico no dia 13 de junho de 2016. Exemplo de Minas (fim de expediente), SP (abertura e 
encerramento) e DF (24 horas). Cada Estado deverá regulamentar de forma própria. Consignado 
pela Dra. Aparecida que esta entende o e-Protocolo como apenas um meio de remessa de títulos 
e não como protocolo oficial. Pelo presidente foi feita a leitura do artigo 2º do Provimento 47/2016.  
2) 2.1. Avaliação das ações executadas até o momento. Portal Integração – apresentação do 
Dr. Paulo leirer acerca do assunto. Foi apresentada uma imagem teste para conhecimento dos 
membros. Domínio do portal www.registradoresdobrasil.com.br e 
www.registradoresdobrasil.org.br. Apresentar no workshop. Foi aprovado leiaute apresentado 
por Paulo Leirer e sugestões trazidas pela Sra. Andrea, conforme modelo anexo à presente ata. 
Ficou definido que o IRIB será apenas um Portal de Integração. O Dr. Valdecy apontou a questão 
da pesquisa eventualmente ser frustrante para o usuário, no sentido deste não localizar o serviço 
eventualmente necessário. Decidiu-se que seria feita a avaliação de registro dos seguintes 
domínios: Domínios que já são do IRIB: registradoresdobrasil.com.br; 

http://www.registradoresdobrasil.com.br/
http://www.registradoresdobrasil.org.br/


registradoresdobrasil.org.br; Domínio a ser registrado: brregistradores.org; 
registradoresbr.org.br. 2.2 - Interoperabilidade entre as Centrais - levantamento do 
padrão, dificuldades para sua implantação e proposta de cronograma; apresentação feita pelo 
Dr Valdecy e após pelo Secretário demonstrando graficamente as possíveis interações sobre o 
Sinter, o Portal Integração e das diferentes Centrais de Serviços Eletrônicos; 2.3 - Implantação 
das Centrais de Serviços Compartilhados nas demais unidades de Federação - ações 
efetuadas, painel atual e futuras ações: Foi criado um grupo técnico para avaliação da situação 
atual com todas as centrais. A informação que se tem é que há poucas interações entre os 
membros. O Dr. Paulo Leirer informa que na primeira semana o pessoal estudou o assunto e 
não mergulhou no tema. Conforme relatório preparado pela Sra. Andrea Vieira, responsável pela 
sucursal de Brasília do IRIB, há 14 estados que estão com centrais ou integrados com centrais 
previamente existentes. Feita apresentação da situação atual estado por estado. Sugestão de 
Valdecy – provimento, tem central, utiliza os serviços e está em funcionamento. Relatório 
completo será enviado até na próxima semana. Sugestão do Dr. Cleomar que sejam enviados 
ofícios às vice presidências informando a comunicação da situação atual. Sugestão para que na 
próxima reunião sejam convidados representantes de todos os estados na próxima reunião. 2.4 - 
Relatório para o CNJ. Foi definido que deverá ser preparado e entregue em 14/06/16, indicando 
as ações tomadas, a situação atual e ações futuras - apresentação de proposta preliminar.  3 - 
Agendamento da próxima reunião. Ficou definido que o escritório do IRIB em Brasília fará o 
agendamento da próxima reunião, marcando-se em conjunto um evento na semana do dia 13, 
em Brasília, para lançamento do Registro Eletrônico e entrega do relatório indicado no 2.4 à 
Corregedora Nacional de Justiça. 
 
 


