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Introdução feita pelo presidente do COMITÊ GESTOR DA COORDENAÇÃO NACIONAL 
DAS CENTRAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS DO REGISTRO DE 
IMÓVEIS e presidente do INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL – IRIB, 
JoãoPedro Lamana Paiva, que deu boas vindas aos presentes, representantes das 
centrais e profissionais da área técnica, expressando seu agradecimento. Na sequência, 
fez breve resumo sobre os trabalhos da Coordenação Nacional, desde a sua fundação, 
culminando com os preparativos para o lançamento do Portal de Integração das 
Centrais, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. 

Após apresentação formal de todos os participantes, foi dado inicio à ordem do dia, com 
o primeiro item da pauta: Interoperabilidade entre as Centrais - Avanços, situação 
atual, dificuldades para implantação e proposta de cronograma. Foi ressaltado que o 
IRIB e demais entidades que integram a Coordenação Nacional se comprometeram com 
a ministra Nancy Andrighi, corregedora nacional de Justiça com o lançamento do portal 
do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis no Brasil. Lamana Paiva lembrou que todas 
as centrais em funcionamento deverão estar integradas, o que exige parceira e um 
esforço conjunto para que todos falem a mesma linguagem. Ele alertou que a 
interoperabilidade entre as centrais deve ocorrer inicialmente com as plataformas em 
funcionamento e, na sequência, com as centrais que serão agregadas na medida em que 
forem sendo desenvolvidas. Os representantes das centrais/instituições presentes 
fizeram breves apresentações da situação em seus estados, o que possibilitou que fosse 
atualizado o quadro geral das centrais e dos provimentos reguladores. Foi dada a palavra 
ao vice-presidente do IRIB para o Estado de Pernambuco, Valdecy Gusmão Júnior, que 
fez uma explanação geral dos trabalhos, ressaltando que o objetivo da presente reunião 
é a avaliação das ações do Comitê Gestor. Ele mostrou a evolução dos trabalhos até o 
momento atual, destacando que o Portal de Integração das Centrais 
(www.registradoresbr.org.br) já está em fase final de desenvolvimento e ajustes. 
Ressaltou também que o lançamento a ser promovido em parceria com o CNJ é o ponto 
alto das ações e um grande desafio para a classe registradora imobiliária. Neste 
momento foi feita uma ressalva sobre possível integração do Portal com o Sistema 
Nacional de Informações Territoriais – o SINTER. Lamana Paiva fez os esclarecimentos 
necessários sobre o sistema, que foi criado pelo Decreto nº 8764/2016, do Poder 
Executivo. Na oportunidade, foi explicado que os cartórios de Registro de Imóveis terão 



que disponibilizar aos órgãos da administração pública informações acerca os atos 
praticados, tanto de registro como de averbação. O Sinter só entrará em vigor partir da 
edição do respectivo Manual Operacional, que será desenvolvido por comissões 
temáticas, entre elas uma que contará com a participação de registradores. O 
presidente do Comitê Gestor da Coordenação Nacional explicou também que o referido 
manual será feito de acordo o sistema registral brasileiro, cabendo aos registradores 
‘alimentar’ o sistema, disponibilizando dados de alguns atos. No entanto, a proposta do 
IRIB é possibilitar a integração por meio da estrutura do registro eletrônico de imóveis, 
oferecendo ao governo federal e demais usuários do Sinter dados disponíveis nas 
centrais compartilhadas, que estarão integradas. Nesse ponto, o representante da 
ARISP, senhor Paulo Leierer esclareceu que, de acordo com informações da Receita 
Federal, órgão gestor do Sinter, o que se pretende é o acesso às informações e não a 
entrega de banco de dados registrais, que permanecerá com cada cartório de Registro 
de Imóveis do Brasil. Nesse momento, foi feita a leitura dos artigos 5º e 6º do referido 
Decreto Lei nº 8764/2016 e o presidente do IRIB informou que foi encaminhado ofício à 
Corregedoria Nacional de Justiça no sentido que a participação dos registradores 
imobiliários na comissão do Sinter se dê por meio dos membros integrantes do Comitê 
Gestor das Centrais. Paulo Leierer e Flaviano Galhardo, da ARISP, alertaram que, no 
Estado de São Paulo, há a seguinte situação: a Receita Federal está requisitando bancos 
de dados dos cartórios em função de investigações, o que contraria o discurso dos 
responsáveis pelo Sinter. Diante do ocorrido, foi recomendado que o assunto seja 
tratado com cautela. Voltando ao tema central da reunião, o senhor Valdecy Gusmão 
fez uma explanação dos desafios para a interoperabilidade e a efetividade do registro 
eletrônico de imóveis, que só será alcançado com todos os cartórios de Registro de 
Imóveis operando de forma integrada e eletrônica, com plataformas que conversem 
entre si. Nesse ponto da reunião, foi apresentado um quadro geral da situação do 
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), conforme se vê abaixo:  

UF SERVENTIAS EM OPERAÇÃO PROVIMENTO CENTRAL 

AC EM DESENVOLVIMENTO N°10/2016 ANOREG 

AL EM DESENVOLVIMENTO Nº 14/2016 ARISP 

AM 2 Nº 266/2015 ANOREG 

AP 16 -  ARISP 

BA EM DESENVOLVIMENTO  Nº 7/2016 CORI MG 



CE EM DESENVOLVIMENTO Em elaboração ARISP 

DF 9 Nas Normas Gerais  ANOREG 

ES  74 Nº 59/2013 ARISP 

 

UF SERVENTIAS EM OPERAÇÃO PROVIMENTO CENTRAL 

GO EM DESENVOLVIMENTO -  PRÓPRIA 

MA EM DESENVOLVIMENTO Provimento nº 13/2016  PRÓPRIA 

MG 320 Nº 317/2016 PRÓPRIA 

MS 55 Nº 114/2014 ARISP 

MT 224 Nº 81/2014 PRÓPRIA 

PA 55 Em elaboração ARISP 

PB EM DESENVOLVIMENTO Em elaboração ARISP 

PE 144 Nº 4/2016 ARISP 

PI 122 Nº 9/2013 ARISP 

PR 70 Provimento nº 262/2016  PRÓPRIA 

 

Ainda sobre o panorama nacional das centrais eletrônicas, o senhor Valdecy 
Gusmão alertou que é necessário atentar para o critério de funcionamento, a partir 
do exemplo do seu estado, Pernambuco, onde há uma central criada, por meio de 



convênio com a ARISP, regulamentada por provimento estadual. No entanto, ele 
indagou o que funciona de fato, quais serviços e quantos cartórios estão na base de 
dados. Outro aspecto importante, levantado por Valdecy Gusmão foi qual é real a 
situação dos registradores integrados ao universo do registro eletrônico. Se uma 
pessoa quer certidão de Cabrobó, por exemplo, e a referida serventia ainda não está 
integrada, o estado de PE tem um registro eletrônico efetivo ou não. Ele estimou 
que em seu estado 1% dos cartórios estão na base de dados. Pediu-se então que o 
Comitê Gestor, após o lançamento do Portal de Integração refletisse sobre essa 
questão. Foi feita uma ressalva pelo presidente do Colégio Registral de Minas Gerais, 
Francisco Rezende, de que cada provimento estadual regulamentou como se dará a 
integração das serventias. No caso de Minas, o cronograma de adesão dos 320 
cartórios já foi cumprido. Foi também informado que os cartórios baianos passarão 
a operar a plataforma mineira a partir de 2017. Houve um consenso de que o Comitê 
Gestor deve apurar o real porcentual dos cartórios integrados em cada estado da 
Federação. Em continuidade aos itens da pauta da reunião - 2) Portal de Integração 
- Etapas finais de desenvolvimento, customização das páginas das centrais 
estaduais; e 3) Portal de Integração – Providências para o lançamento em sessão 
solene, no Conselho Nacional de Justiça, no dia 9 de agosto - foram sugeridas ações 
para garantir a eficiência do evento e reforçada a necessidade de participação de 
todos os representantes dos estados brasileiros. A organização do lançamento ficou 
a cargo da equipe de funcionários do IRIB em Brasília. A finalização do site 
registradoresbr.org.br também foi acompanhada pela equipe de comunicação do 
Instituto, ficando a parte técnica sob a supervisão do senhor Paulo Leierer, da ARISP. 
Nesse ponto, passou-se à discussão dos quatro serviços do Portal de Integração: 
pedido de certidão, busca de bens, protocolo eletrônico e visualização de matricula, 
ressalvando-se que há diferença de ofertas, de acordo com cada plataforma. 
Voltando ao tema da interoperabilidade, o presidente Lamana Paiva ressaltou que 
o Comitê está caminhando em direção ao registro eletrônico, sendo necessário 
encontrar soluções para a interconexão das centrais já existentes e para as que 
estão em desenvolvimento. Foi deliberado que é necessário um diagnóstico da 
situação atual e que o Comitê Gestor defina as próximas providências a serem 
tomadas nesse sentido. Foi alertado que as diferenças devem ser trabalhadas de 
alguma maneira para que se alcance uma padronização e depois mudança no código 
de programação. O presidente da Anoreg do Estado de Tocantins, Valdiram 
Cassimiro, lembrou que o acesso individualizado, com regras próprias de compra de 
crédito e pagamento de serviços em cada central, é um dificultador para a 
interoperabilidade. Foi esclarecido que o manual técnico a ser elaborado pelo 
Comitê Gestor vai estudar soluções para isso. O senhor Valdiram indagou se hoje 
temos a tecnologia para a solução desse problema, respeitando-se a individualidade 
de cada central, inclusive na forma em que estão desenhadas. Ele também disse que 
tanto as plataformas estaduais como o Portal de Integração devem fazer uso da 
tecnologia “Blockchain” fechada, diferentemente das Blockchains abertas, pois é 
preciso que os dados fiquem nas mãos dos registradores. Foram dados 
esclarecimentos conceituais sobre a referida tecnologia, que surgiu com a moeda 
virtual, o bitcoin. Inicialmente restrita ao mundo contábil, hoje é usada em diversos 
setores e deve ser incorporada ao registro eletrônico, após estudos de viabilidade 
por grupo técnico dedicado a esse fim. Foi sugerido pelo senhor Valdiram que se 



crie lista de discussão com os desenvolvedores das plataformas estaduais, via grupo 
fechado do Google e do Telegram. Foi lembrando que o tema será tratado no 
Encontro Nacional de Salvador e feito o convite para que o presidente da Anoreg-
MT seja debatedor no painel sobre o tema. Os representantes do Tocantins e de 
outros estados informaram como a questão está sendo tratada em cada central 
eletrônica. Ao final dos trabalhos, foram sugeridas as seguintes ações: a) fomentar 
a criação e regulamentação das centrais das demais unidades; b) estabelecer fases 
de implantação do SREI; c) fomentar a criação de mecanismos de inclusão para 
pequenos cartórios; d) estabelecer um plano de ação com prazos e responsáveis; e) 
elaborar um relatório para o CNJ; f) avaliar o lançamento do Portal de Integração; g) 
inclusão de novos membros das centrais regulamentadas no Comitê Gestor, por 
meio de indicação das entidades gestores via oficio à presidência do órgão; 
h)pesquisa de opinião sobre o SREI com os registradores imobiliários;i) envidar 
esforços para a efetiva implementação das centrais de serviços eletrônicos 
compartilhados, a cargo dos oficiais de registro eletrônico de imóveis, cujo escopo 
é o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de 
registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, 
na forma do Provimento no 47/2015, Corregedoria Nacional de Justiça (item 
número 7 da Carta de Brasília – 72º Encoge). A presente reunião foi secretariada por 
Andréa Vieira, coordenadora de comunicação do IRIB, e por Valdecy Gusmão Júnior, 
tendo em vista a ausência justificada do secretário do Comitê Gestor, Frederico 
Assad.  

São Paulo/SP, 07 de julho de 2016 
 

 

 

 
João Pedro Lamana Paiva 

Presidente do Comitê Gestor da Coordenação das Centrais do Registro Eletrônico de 
Imóveis e presidente do IRIB 

 
 

 
 
 
 

Valdecy Gusmão Júnior 
Secretário da 4ª Reunião do Comitê Gestor e vice-presidente do IRIB para  

o Estado de Pernambuco 
 


