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Ofício Circular nº 024/2021                                Cuiabá, 29 de julho de 2021. 
 
 
Assunto: CEI-MT: Manual de integração versão 3.0 
 
 
AO(À) ILMO(A) 
NOTÁRIO(A) E REGISTRADOR(A)  
 
 

Prezado(a) Colega da Família Notarial e Registral, 
 

 

A Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso 

(Anoreg-MT), gestora da Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI-MT), 

informa que foi publicada a versão 3.0 do Manual de integração CEI-MT. 

 

Atualizações: 

• Processo de adequação à Lei 13.709/2018, de proteção a dados 

(LGPD) e cumprimento do Provimento 15/2021-CGJ/MT. 

 

Solicitamos a todas as serventias mato-grossenses que entrem em contato 

com o desenvolvedor de software de sua empresa e informem que o Manual de 

integração CEI versão 3.0 já está disponível na base de conhecimento, que pode ser 

acessado por meio do link: https://suporte.anoregmt.org.br/ajuda/pt-br/22/379. O 

prazo para a atualização é de 180 dias, começando a contar a partir da 

publicação do Ofício S N /2021 – CGJ-MT (clique aqui)  com data de 16/06/2021, 

expirando em 13/12/2021 (segunda-feira). 

Informamos que a partir do dia 14/12/2021, caso as versões do XML e 

do aplicativo não estejam na versão atual 3.0, não será possível o envio de 

informações para a CEI para qualquer especialidade.  

Informamos ainda que no dia 22/07/2021 a Anoreg-MT convocou os 

desenvolvedores de software no estado de Mato Grosso (conforme lista de presença  

anexa) para detalhar as novas regras do manual de utilização do XML para a versão 

3.0. 

https://suporte.anoregmt.org.br/ajuda/pt-br/22/379
https://www.anoregmt.org.br/novo/wp-content/uploads/2021/07/Oficio-S-N-TJ-MT.pdf
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O aplicativo de envio da CEI-MT será atualizado automaticamente para 

a versão 3.0. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato com o suporte da CEI: 

Skype/WhatsApp: 

 

Colaborador Skype Celular 

Matheus Nascimento Atendimento.0016 (65) 9.8463-2948 

Rafael Santa Atendimento.0017 (65) 9.9256-6781 

Rafael Nunes Atendimento.0018 (65) 9.8463-2945 

 

 

Atenciosamente, 

 




