
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA COORDENAÇÃO 
NACIONAL DAS CENTRAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS 

DO REGISTRO DE IMÓVEIS 
Data: 28/11/2016 

Início: 10:00 horas 
Término: 16:00 horas 

Local:  Sala de Reuniões da Confederação dos Notários e Registradores do Brasil – 
Brasília – DF. 

Presenças: 

UF Nome Entidade 

RS JOÃO PEDRO LAMANA PAIVA IRIB 

RS CLAUDIO NUNES GRECCO COL. REGISTRAL RS 

MT MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO ANOREG-MT 

SP FLAVIANO GALHARDO ARISP 

SP  PAULO ROBERTO LEIERER ARISP 

PE VALDECY JOSÉ GUSMÃO DA SILVA JR. IRIB 

MS JUAN PABLO CORREA ANOREG-MS 

SC MIGUEL ANGELO ZANINI ORTALE COL. REGISTRAL SC 

TO  VALDIRAM CASSIMIRO ANOREG-TO 

SP FREDERICO JORGE VAZ DE F. ASSAD IRIB 

MG GUILHERME SOARES CORI-MG 

DF RANIERI F. NUNES ANOREG-DF 

RS FABRICIO MULLER DA SILVA COL. REGISTRAL RS 

TO VALDIRENE DA CRUZ NEVES ANOREG-TO 

SC DENES  A. SCHROEDER COL. REGISTRAL RS 

GO PEDRO LUDOVICO T. NETO ANOREG-GO 

DF LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO ANOREG-DF 

   

   

   

   

   



Aos vinte e oito dias de novembro de 2016, em Brasília, DF, na sala de reuniões da 
Confederação Nacional dos Notários e Registradores, às 10h, foi promovida a abertura 
da sétima reunião ordinária do COMITÊ GESTOR DA COORDENAÇÃO NACIONAL 
DAS CENTRAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS, contando com as presenças acima relatadas e conforme lista de presença 
anexa, além dos representantes das centrais de serviços eletrônicos compartilhados. 
Conforme pauta previamente enviada e aceita por todos, inicia-se a reunião com o item 
1 da pauta, enviada a todos - “Abertura dos trabalhos e apresentação da pauta”, o 
presidente do CONSELHO GESTOR DA CONCSEC, Dr. João Pedro Lamana Paiva, 
deu boas vindas aos presentes, representantes das centrais e profissionais da área 
técnica, iniciando trazendo à baila assuntos gerais de interesse dos notários e 
registradores. Dr. Lamana Paiva fez um reporte a respeito da última reunião do 
ENCOGE e de audiência realizada no dia 24/11/16, nesta Capital Federal, na 
Corregedoria Nacional da Justiça, acerca das solicitações que foram apresentadas ao 
Corregedor Nacional da Justiça. Pediu informações ao representante de Goiás a 
respeito da situação institucional, cuja resposta foi que a situação encontra-se positiva. 
Tomou a palavra o Dr. Luiz Gustavo, vice-presidente do IRIB para o Distrito Federal, 
que também passou suas impressões acerca da reunião na Corregedoria Nacional da 
Justiça. Preliminarmente, foi aprovada a ata da sexta reunião do Comitê Gestor, por 
unanimidade. A seguir, passou-se aos itens da pauta:   

2- Apresentação do software gratuito desenvolvido pela ARISP para avaliação, 
visando à disponibilização de software básico às pequenas serventias de todos 
os Estados, em parceria com o IRIB. Tomou a palavra o Dr. Paulo Leierer, 
representante da Arisp, que fez a apresentação do programa denominado “Indicadores”, 
cujo objetivo é o auxílio às pequenas unidades de serviço registral, que não dispõem de 
recursos para a adoção de programas estruturados comerciais. Abriram-se as 
discussões acerca do programa apresentado, que foi considerado muito interessante, 
com potencial utilização pelos cartórios de menor porte como forma de ingresso ao 
registro eletrônico, com a observação feita pelo Dr. Valdiram Cassimiro, da Anoreg-TO, 
de que existe uma limitação relativa ao fato do código fonte ser fechado. Foram tomadas 
as seguintes decisões. O IRIB entrará em contato com a Arisp com o objetivo de checar 
a questão dos códigos fonte para que sejam possíveis eventuais adaptações locais. 
Aparte do Dr. Valdecy Gusmão, neste momento, para que se estabeleça qual será o 
papel do IRIB na distribuição aos pequenos cartórios, se apenas um ponto de download 
ou como conveniado com a Arisp. Ficou decidido ainda que a Arisp encaminhará ao Dr. 
Valdecy o trabalho para fins de avalição. 

3 - Apresentação da situação atual das centrais compartilhadas. 3.1. Apresentação 
e avaliação sobre a integração dos estados da federação ainda não incluídos ao 
sistema de comunicação centralizada das Centrais de Serviços Eletrônicos, 
visando o integral cumprimento do Provimento 47/2015. Total de centrais próprias 
em operação: DF, MA, MG, MT, PR, SP. Centrais com convênios – ES, PE, RO. SC 
possui funcionamento misto, com módulos próprios e outros em convênio. Também 
foram apontados os proximos lançamentos: AC, AL, BA, MS, RJ, RS e GO.  

Off toppic – Foi trazida a ideia de criação de um banco de dados auxiliar, do registro de 
imóveis, para o controle das áreas irregulares que ainda não foram objeto de registro 
em sentido estrito. Pelo Dr. Flaviano Galhardo foi indicada a ferramenta de contagem 
de regularizações fundiárias da Arisp. 

3.2. Reporte das centrais de serviços eletrônicos sobre a inclusão do mapa 
existente no sítio “registradoresBR” em seus respectivos sítios eletrônicos. Foi 
informado que apenas a Central da Anoreg-DF já colocou on-line o mapa constante no 



site “Registradoresbr”, bem como a marca do site RegistradoresBR. Os representantes 
das demais centrais se comprometeram colocarem em seus respectivos sites tanto o 
mapa como a logo do site de integração das centrais estaduais. 

3.3. Adoção de políticas que visem fomentar a utilização do sistema das centrais 
de serviços eletrônicos compartilhados pelos usuários já cadastrados do Poder 
Público. Dr. Valdecy Gusmão inicialmente informou problemas no Tribunal de Justiça 
do Estado de Pernambuco. Maria Aparecida Bianchin, da Anoreg-MT, apresentou a 
experiência de Mato Grosso, na qual os convênios foram precedidos de visitas e 
treinamentos para os representantes dos órgãos públicos, sugerindo que se invista na 
demonstração pessoal junto aos órgãos, mostrando a eficiência do sistema. Ficou 
definido que cada central deverá entrar em contato com seus respectivos tribunais, no 
sentido de que se tente estabelecer obrigatoriedade de utilização pelos órgãos 
judiciários da central para fins de remessa de informações necessárias aos processos. 

4- Avaliação das reuniões técnicas realizadas (Relato do ocorrido nas reuniões 
virtuais  pelo Dr. Paulo Leierer). 4.1 Estabelecimento de critérios, diretrizes e 
estratégia para definição de escopo, preços, e prazos de implantação dos 
serviços. 4.2 Avaliação comparativa das ferramentas Web Service x Mensageria. 

Tomou a palavra o Dr. Paulo Leierer, da Arisp, que esclareceu que as reuniões se 
limitaram no final das contas a avaliar os critérios de utilização de web service e 
mensageria. Os sistemas utilizam em geral arquivos ou banco de dados compartilhados, 
protocolos de comunicação, web services e mensageria. Primeiramente abriram-se 
questões relativas à arquitetura de segurança do sistema. Após discussões, o modelo 
que deverá ser adotado é que o pedido do Poder Público deverá ser unificado na central 
local. Para os órgãos públicos estes deverão estar cadastrados em uma única central. 
O parecer técnico deverá ser enviado a todos os integrantes do Comitê Gestor. O 
manual técnico será enviado aos representantes de todas as centrais, que terão o prazo 
até 20/12/16 para críticas. O primeiro projeto de comunicação integrada deverá ser 
testado até março de 2017 (beta). 

5 - Apresentação e avaliação dos resultados preliminares do Grupo de Trabalho 
relativo às custas e gratuidades das diferentes centrais, estruturado conforme 
reunião CONSEC - RI de 20 de outubro de 2016 formado pelos Drs. Maria 
Aparecida Bianchin Pacheco, Paulo Leierer, Luiz Gustavo Leão Ribeiro e 
Francisco Rezende. Reporte da Dra. Maria Aparecida Bianchin. Impossibilidade de 
unificação de valores em um primeiro momento. Foi sugerido pela Dra. Maria Aparecida 
que se seja adotado o termo “valor de operação” e não “taxa administrativa”,  uma vez 
que tal expressão sugere natureza tributária não existente e sem valor de conveniência. 
Estão sendo considerados no estudo os valores cobrados pelos serviços básicos 
oferecidos pelas centrais: pesquisa de bens, visualização de matricula, certidão on-line 
e e-protocolo. Dra. Maria Aparecida solicitou que a o Comitê Gestor da Coordenação 
Nacional oficie a todas as centrais para que informe: a) se o valor cobrado pelos serviços 
oferecidos pela central eletrônica se origina de provimento da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado. Em caso afirmativo, que o provimento seja encaminhado; b) se o 
valor não foi estipulado em provimento, quais foram os critérios econômicos utilizados 
para a composição dos valores cobrados. Foi expressada a preocupação do Dr. 
Valdiram de que se permita a interferência das Corregedorias nos valores de 
conveniência e que não se caracterize como lucro para fins de tributação do Imposto de 
Renda. A Dr. Maria Aparecida ainda expressou sua preocupação com os estados que 
cobram pelos serviços das centrais mais do que o próprio valor do serviço prestado 
pelos registradores. Gratuidade: Atualmente, informações para o Poder Judiciário, em 
todos os níveis nos processos com gratuidade e para o Poder Executivo Federal. 



Definições das tabelas estaduais para os órgãos internos. A comissão sugere que seja 
elaborada uma nota explicativa no sentido de que os Estados poderão gozar de isenção, 
a depender da legislação específica. Devido à complexidade do assunto, Dr. João Pedro 
Lamana Paiva sugeriu que seja feita uma reunião específica para a discussão da 
matéria, para análise e deliberação acerca dos resultados do estudo do Grupo de 
Trabalho. 

6 – Evolução da situação da central de Sergipe. Foi procedida a leitura do Ofício 
enviado pela Anoreg-BR ao CNJ em resposta no procedimento aberto pela Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de Sergipe e abertas as discussões. Ficou definido pelo 
Presidente Lamana Paiva que será tentado contato com a Corregedoria do Estado de 
Sergipe para tentar se chegar a um consenso sobre o tema. 

7 – Planejamento para o ano de 2017 – Definição de metas e programas para a 
Coordenação Nacional.  

Apresentação dos primeiros projetos de integração 

Tratar questão de comunicação CNIB – API dos servidores. 

A próxima reunião do Comitê Gestor da Coordenação Nacional das Centrais de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados do Registro de Imóveis fica previamente agendada para o 
dia 23 de janeiro de 2017.  


