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

COMPARTILHADOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS 
Data: 20/10/2016 

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 - COMITÊ 

AM MARCELO LIMA FILHO ANOREG-AM 

DF MARCELO FERNANDES DE LIMA SPU 

DF CLAUDSON OLIVEIRA SPU 

DF CARLOS COIMBRA SPU 

TO VALDIRAM CASSIMIRO ANOREG-TO 

AL RAINEY B A MARINHO ANOREG-AL 

PE VALDECY JOSÉ GUSMÃO DA S. JR IRIB-PE 

RJ CARLOS ALBERTO FIRMO OLIVEIRA ANOREG-RJ 

MG FRANCISCO REZENDE CORI-MG 

RS CLAUDIO NUNES GRECCO 
COLÉGIO 
REGISTRAL-RS 

DF ALLAN NUNES GUERRA ANOREG-DF 

SP PAULO ROBERTO LEIERER ARISP 

SP CARLOS HULOT ARISP 

MG GUILHERME SOARES CORI-MG 

DF RANIERI F. NUNES ANOREG 

DF RONALDO C. S. ABRÃO SPU/MP 

RS FABRICIO MULLER CRI-RS 

RJ GABRIEL SAMPAIO ANOREG-RJ 

RJ MAURO SAMPAIO ANOREG-RJ 

TO VALDIRENE DA CRUZ NEVES JR ANOREG-TO 



GO PEDRO LUDOVICO T. NETO ANOREG-GO 

MT MARIA AP. BIANCHIN PACHECO ANOREG-MT 

SP 
FREDERICO JORGE VAZ DE 
FIGUEIREDO ASSAD IRIB 

DF WELBER EDUARDO DE JESUS ANOREG-DF 

SC REGINALDO LUIZ DE FREITAS CRISC 

MG LUIZ CLAUDIO MALANQUINI CORI-MG 
 
Aos vinte dias de outubro de 2016, em Brasília, DF, às 10h foi promovida a 
abertura da sexta 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, dos representantes da 
Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Conforme pauta previamente enviada 
e aceita por todos, tendo como item nº 1 - “Abertura dos trabalhos e 
apresentação dos assuntos em discussão”, o presidente do CONSELHO 
GESTOR DA CONCSEC, João Pedro Lamana Paiva, deu boas vindas aos 
presentes, representantes das centrais e profissionais da área técnica, 
expressando seu agradecimento, ressaltando a importância dos trabalhos que 
estão sendo realizados no sentido de integração entre as centrais estaduais. A 
seguir, passou-se ao item 2 - “Participação de representantes da Secretaria 
do Patrimônio da União” – Para conhecimento dos convidados, o Presidente 
Lamana Paiva fez um breve histórico do desenvolvimento das centrais de 
serviços compartilhados, finalizando por afirmar que o IRIB tem todo interesse 
em colaborar com a SPU; Valdiram Castro (ANOREG-TO) destacou que é 
preciso uniformizar e disponibilizar dados. Na sequencia, os representantes da 
SPU fizeram uma breve apresentação do Sistema de interligação com as 
Serventias indicando que estaria disponível nas próximas semanas 
(spu.planejamento.gov.br); e foi destacado o ACORDO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA entre a citada autarquia e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 
com o fim de  implementação de medidas que busquem o aperfeiçoamento da 
gestão sobre o registro dos imóveis públicos federais, de forma a aprimorar e 
modernizar os canais de integração e de compartilhamento de dados sobre 
imóveis da União constantes nos Registros Públicos e no cadastro da Secretaria 
do Patrimônio da União – SPU. Na oportunidade, foi levantado o problema de 
não haver uniformidade nos CNPJs atribuídos aos imóveis da União e que em 
muitos não consta esse dado. Após cumprimento do tópico 2 da pauta, retiraram-
se os representantes da SPU passando-se aos itens seguintes. 3 - 
Apresentação da situação atual das centrais compartilhadas com destaque 
para a evolução desde a última reunião. 4 - Avaliação das ações 
desenvolvidas. Adoção de lay-out básico pelas centrais – Foi reafirmado por 
parte dos responsáveis técnicos, decisão da reunião anterior que não seria 
possível nesta fase a adoção de aparência unificada, tendo em vista que foram 
detectadas dificuldades técnicas pelos desenvolvedores. Mapa existente no site 
nacional replicado em todos os sítios da central – Todas as partes interessadas 
e representantes das centrais de serviços eletrônicos manifestaram em seguida 



concordância unânime no sentido de que se coloque o mapa do Brasil com links 
ativos para as demais centrais. Houve nesse momento um aparte do Dr. Valdecy 
Gusmão, no sentido de que a falta de uniformização não é positiva para a visão 
do usuário final. O presidente pediu a opinião dos técnicos a respeito da 
possibilidade de unidade visual. Foram relatadas as dificuldades, tendo em vista 
a assimetria regulatória das diferentes corregedorias. Tomou a palavra o 
representante do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Carlos Alberto Firmo Oliveira 
(presidente da Anoreg-RJ) e agradeceu a presença, sendo esta a primeira 
reunião que participa representante da referida unidade da federação. Informa 
que o desenvolvimento tecnológico está contando com parceria da Anoreg e do 
Poder Público, indicando que atenderá todas as especialidades de notários e 
registradores. O documento eletrônico no Rio é documento eletrônico com 
imagem, selos e metadados, que serão utilizados na prestação de serviços ao 
público em geral. Uniformização/padronização sobre cobrança de serviços/taxas 
de administração das centrais compartilhadas – Manifestação inicial sobre este 
tópico do presidente informando que tem por visão a unificação nacional dos 
valores referentes às taxas administrativas das centrais, para fins de 
uniformidade de prestação de serviços. Tomou a palavra o representante do 
Estado de Goiás, que indicou as dificuldades de negociação, principalmente com 
os agentes econômicos como a Caixa Econômica Federal. Há o 
encaminhamento em busca de um consenso de que se tente chegar a um 
equilíbrio que remunere de forma adequada para que se possibilite a 
manutenção do sistema. Foi solicitado pelo representante de Goiás, Dr. Pedro 
Ludovico, que fossem enviados subsídios para argumentar contra a ideia da 
Corregedoria local de proibir a cobrança de taxa administrativa pela central. O 
representante da Central do Tocantins, Dr. Valdiram sugeriu que a Coordenação 
crie tetos para o usuário comum e pisos mínimos para grandes tomadores a 
serem adotados pelas diferentes centrais para fins de cobrança de taxa 
administrativa. Representante da Central do Rio de Janeiro sugere a adoção de 
princípios para que se possibilite o equilíbrio econômico e a manutenção do 
serviço, quais sejam: a) atuamos em caráter privado; b) As políticas devem ser 
estabelecidas, mas deve se tomar cuidado para que não se configure cartel. Em 
seguida foi montado um grupo de trabalho para que, no prazo de 60 dias, seja 
apresentado um relatório sobre os diferentes valores entre as centrais, sobre as 
custas cobradas conforme as tabelas estaduais e um estudo sobre o impacto da 
gratuidade na atividade, incluindo avaliação sobre a adoção de um teto e um 
piso de cobrança das taxas administrativas. Tal grupo será formado pelos Drs. 
Maria Aparecida Bianchin Pacheco, Paulo Leierer, Luiz Gustavo Leão Ribeiro e 
Francisco Rezende. Medidas para a disponibilização de software básico à 
pequenas serventias de todo os Estados – Primeiramente foram questionadas a 
Arisp e a Anoreg-DF sobre as suas experiências locais. O Distrito Federal 
apresentou sua experiência, informando que realizou convênio com a ACDL. 
Todavia, não possui software próprio para pequenas serventias. O Sr. Paulo 
Leierer, representante da Arisp fez a ponderação no sentido de que se 
especifique a demanda. O presidente esclareceu que a demanda é que o 
pequeno cartório deverá ter condições técnicas para migrar para o sistema 
eletrônico, com a possibilidade de construção de seu próprio banco de dados 
para possível estruturação. A Arisp irá fazer uma breve apresentação na próxima 
reunião e colocará à disposição da Coordenação o software gratuito 
desenvolvido para avaliação, cabendo às centrais os custos de alteração e 



manutenção, caso haja interesse. Nesse ponto foi encerrada a primeira parte da 
reunião em virtude da necessidade de ausência do presidente para tratar de 
assuntos do interesse do IRIB. Em sequência, reuniram-se os responsáveis 
técnicos das centrais para tratar dos seguintes temas, conforme pauta 
anteriormente encaminhada. (Reunião Técnica de 20-10-16) 5 - Diagnóstico 
conclusivo a respeito da situação atual e principais desafios para o 
desenvolvimento de padrões de comunicação entre centrais. Avaliação das 
reuniões técnicas realizadas (datas e decisões adotadas) – Iniciou-se o tema 
com a discussão sobre a melhor forma de comunicação entre as centrais e as 
tecnologias a serem aplicadas. Foi feita a avaliação dos padrões conforme 
sugeridos pelo CORI-MG. O Sr. Paulo Leierer da Arisp esclareceu nesse ponto 
que a Central Registradores, para adoção de tal padrão teria que ser modificada 
de forma pesada não sendo possível adotar o modelo apresentado. Chegou-se, 
no entanto, ao consenso que toda e qualquer comunicação deverá adotar os 
padrões de certificação digital da ICP-Brasil. Foi definida a necessidade de que 
estabelecessem requisitos básicos visando a interoperabilidade. Com o 
estabelecimento de diretrizes há que se iniciem testes de avaliação de 
interoperabilidade dos sistemas. Será formado um grupo com representantes 
técnicos de alto nível de cada uma das centrais ficando como coordenador o Dr. 
Valdecy Gusmão, vice-presidente do IRIB para o Estado de Pernambuco, cujo 
objetivo será o estudo e estabelecimento do escopo, prazo e serviços básicos a 
serem prestados de modo compartilhado entre as centrais. Foi estabelecido o 
prazo de uma semana para indicação dos membros pelas diferentes centrais. 
Implantação da política de cadastramento e acesso dos usuários conveniados, 
com respectivo cronograma. Primeiramente, foi estabelecido que a comissão 
criada para fins de avaliação da gratuidade e dos custos, indicada acima, 
estudará os convênios atualmente existentes entre as Centrais e o Poder 
Público, visando que seja conhecida a política de cadastramento e acesso aos 
usuários, no mesmo prazo estabelecido de 60 dias. O Dr. Valdecy Gusmão 
propôs que seja discutida na próxima reunião a política de fomentar a utilização 
do sistema pelos usuários cadastrados. Apresentação de portfólio de serviços já 
existentes às instituições financeiras – adoção de política de marketing a ser 
compartilhada em uma próxima reunião. Elaboração de estudos no sentido de 
que se permita que os protocolos de autenticação e segurança seja unificados 
para que a identificação do usuário em qualquer das centrais seja a mesma para 
todas. Foi incluído dentro das atribuições do grupo técnico que será indicado 
pelos representantes das centrais. 6 - Definição de cronograma para a 
uniformização das centrais. Estabelecimento de etapas prioritárias – ficou 
definido que o grupo técnico criado em conformidade com o item anterior da 
pauta irá estabelecer os prazos e quais produtos poderão ser entregues de forma 
mais célere. Estabelecimento de estratégia – também ficou incluída nas 
atribuições do grupo técnico. A primeira reunião se dará no dia 27/10/16. 7 - 
Proposta de estudo a respeito da tecnologia blockchain em relação ao SREI 
– idem ao item anterior. 8 – Expediente da CGJ do Estado Sergipe solicitando 
intervenção do CNJ para que o Sistema Integra Brasil seja admitido no 
Comitê Gestor. Foram realizadas novas discussões acerca do assunto, ficando 
novamente decidido sobre a impossibilidade de ingresso na Coordenação de 
não registradores, como o caso do serviço privado “IntegraBrasil”.  Ficou definido 
que o ingresso poderia se dar por parte dos Registradores de Sergipe, com a 
indicação de um registrador membro. Como mencionado em item anterior, foi 



apresentada minuta de resposta e acolhidas sugestões em reunião. 9 – 
Assuntos diversos. Proposta de próxima reunião para os dias 28 e 29 ou 30 de 
novembro. Solicitação do Valdiram para que as associações auxiliem no 
encaminhamento da questão da ADI 5096 e 5595 sobre a inconstitucionalidade 
das custas do Estado de Tocantins. Sem mais, foi encerrada a reunião 
novamente com a presença do presidente Lamana Paiva, que agradeceu a 
presença e o esforço de todos em prol do registro eletrônico. Eu, Frederico Jorge 
Vaz de Figueiredo Assad, Secretário Geral do Comitê Gestor, lavro a presente 
ata que vai assinada por mim e pelo Presidente. Brasília, 20 de outubro de 2016. 
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