
 
1. Plano de reunião: 
 

TEMA –  

 

PAUTA (da reunião) 

1.  Provimento 124/2021 - expedido pelo Conselho Nacional de Justiça, que 
determina a integração das unidades de registro de imóveis dos Estados ao 
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, diretamente por meio do 
Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), operado pelo 
Operador Nacional de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), 
impreterivelmente até o dia 15 de fevereiro de 2022 

2.  Manual de integração   

3.  Ativação do pré-cadastro no Portal Ofício eletrônico 

4.  Ofícios Circulares nºs 96 e 97/2021/GAB/AUX/CGJ/MT 

 
2. Memória de reunião: 
 

Data Hora (início) Hora (término) 

14/01/2022 16h 18h 

 
3. Participantes: 
 
Lista de presença virtual 
 
 
4. Deliberações/Procedimento tomado(s):  
 

1. Iniciei a reunião informando que a convocação foi realizada pelo WhatsApp nos 

grupos e de forma individual aos registradores de imóveis. Frisei que foi estendido 

o convite a todos os programadores de softwares no estado de Mato Grosso para 

que participassem da reunião.  

2. Informei que a Anoreg-MT disponibilizará no dia 17/1 o modelo de ofício que 

servirá como padrão para os registradores de imóveis responderem à 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.  

3. Convidei a presidente da Anoreg-MT, Dra. Velenice Dias, para fazer a abertura 

dos trabalhos.  

4. A Dra. Velenice Dias abriu os trabalhos informando aos registradores que a 

Anoreg-MT, por meio da diretoria de Tecnologia, representada pela Maria 

Aparecida, tem trabalhado constantemente junto à ONR para formatar um padrão 

que atenda aos requisitos do Provimento 124/2021 e que seja um caminho menos 

trabalhoso para o registrador de imóveis. Solicitou que convidasse a vice-

presidente e diretora de Tecnologia para fazer uso da palavra. 

5. Rosangela Poloni iniciou sua fala agradecendo a dedicação da colega Maria 

Aparecida que, juntamente com o Djalma, não mediu esforços para achar uma 



melhor solução aos registradores de imóveis, para que possam dar cumprimento 

ao que estabelece o Provimento 124/2021. Agradeceu a confecção da Nota de 

Orientação 68/2021, que auxiliou as serventias a fazerem o cadastro na 

plataforma da ONR. 

6. Logo em seguida a diretora de Tecnologia, Maria Aparecida, fez uso da palavra. 

Informou que a ONR se convenceu de a própria CEI-MT fazer a carga 

diretamente. Todos os cartórios foram pré-cadastrados com importação dos 

dados da justiça aberta para a ONR, todos devem fazer o cadastro validar, etc. 

Sobre o cadastramento informou que a assessoria jurídica oficiou a CGJ sobre o 

prazo indicado pela CGJ menor do que estabelecido pelo provimento. 

7. Informou ainda que todos os 82 RIs já estão integrados em penhora online, o ONR 

que assumiu a Arisp, em relação à penhora online já foi certificado, e todos os 82 

registradores já estão integrados. Nisso já existe uma interoperabilidade com a 

CEI-MT, pois o Provimento 124 trouxe necessidade de integração em ofício 

eletrônico, que oferece o e-protocolo, busca de bens para o usuário, com o Poder 

Judiciário. Todas estão cadastradas com base no Portal de Transparência de 

justiça aberta, esses pré-cadastros devem ser validados.  

8. Destacou ainda que a carga inicial foi feita pela CEI-MT, que foram construídas 

duas opções além das que estavam previstas no manual. Quem fez carga no 

sistema, ou trocou de sistema, poderá ter dificuldades, e como todas as 

informações estão na CEI-MT, abriram três possibilidades: 1) CEI-MT possa fazer 

a carga inicial por meio de termo de adesão enviando para a ONR; 2) fazer 

atualização diária; 3) por termos uma estrutura já na AWS, data center em território 

nacional, poderia criar a estrutura para cada cartório, para atender ao item no 

manual de integração. Essas possibilidades acontecerão em outros estados, 

estamos sendo pilotos nessas novas modalidades.  

9. Agora vamos trabalhar para qual modalidade puder ser adotada. Foram 

convidados os desenvolvedores de softwares. As empresas que estavam 

presentes eram: Escriba, online, Inforcart, Prosix, Henrique e outros 

desenvolvedores. 

10. O analista de sistema Djalma de Jesus Ribeiro iniciou a apresentação falando 

sobre as possibilidades de integração, informando que a serventia não é obrigada 

a contratar os serviços, que eles podem ser feitos diretamente com o prestador 

de sua escolha, devendo ficar atentos aos prazos, até o dia 15/2 para envio da 

carga, bem como posteriormente a esse prazo a atualização do cartório: 

 



 

 



 

 

11. Logo na sequência, o desenvolvedor de software da empresa online, Louder, 

explicou que o software que tem da base criação light ou plataforma que atende 

ao Provimento 124, que o padrão da imagem é diferente, mas que está à 

disposição para auxiliar.  

12. Entretanto, como foi explicado pelo analista de sistema Djalma, a infraestrutura 

deverá ser de forma descentralizada, cada serventia deverá ter a sua própria 

infraestrutura, seu banco de dados, etc. 

13. Foi sugerido pela diretora de Tecnologia a criação de um grupo de WhatsApp, 

para tirar dúvidas, podendo dele participar os desenvolvedores de software e 

também os registradores.  

14. Sobre o questionamento do tipo de arquivo por algumas serventias, Djalma 

informou que quanto ao formato a CEI-MT está obedecendo a todos os padrões, 

que o documento eletrônico é PDF-A, o TIF não está dentro da regra da E-ping, 

entretanto será utilizado pela ONR momentaneamente. O que a serventia deve 

continuar fazendo é digitalizar, e o  sistema interno enviará dentro da mesma regra 

PDF-A e TIF. Informou ainda que no Poder Judiciário é PDF-A, até que eles 

mudem devem ser enviados para o TIF, internamente o sistema fará isso 

automaticamente. Dentro da CEI-MT essa conversão será transformada.  

15.  As serventias que quiserem fazer a aquisição do serviço da equipe da CEI-MT 

deverão contratar o serviço de infraestrutura com a AWS, o valor está em média 

de R$ 300 a R$ 600, dependendo do número de documentos que a serventia 

possui. O valor será pago diretamente à empresa.  

1. Haverá um custo único que será apresentado no termo de adesão, para 

configuração e criação dos serviços de: bancos de dados, aplicação, etc., 



desenvolver os webservices; importar os dados existes da CEI; implantar 

configurações de segurança; entregar as documentações para cada serventia 

servidor, em média de R$ 304,00, parcela única para a equipe da CEI-MT. 

2. Manutenção da infraestrutura, porque, após a criação, será preciso enviar 

atualização diária, e caso tenha qualquer alteração no manual da ONR, deverá ter 

as adequações necessárias. O valor mensal é de R$ 165,00, pelo serviço  

prestado pela equipe da CEI-MT. 

3. Para que a equipe da CEI-MT consiga atender à demanda deverá ser de 

pelo menos 40 serventias. 

4. Maria Aparecida reforçou que os registradores de imóveis não precisam 

fazer a contratação caso já tenham técnicos habilitados que podem fazer o 

serviço, entretanto todos deverão assinar o termo de adesão, para que a Anoreg-

MT, gestora da CEI-MT, tenha conhecimento de qual modalidade pode ser 

utilizada: transmissão direta do RI à ONR, utilização das informações e índices já 

constantes na CEI-MT para a ONR ou o serviço completo oferecido já com 

infraestrutura, criação de serviços e atualização. Lembrando que a opção de 

utilizar os dados constantes da CEI-MT não terá custo para o RI, entretanto a 

serventia deverá obrigatoriamente criar sua infraestrutura, os serviços 

necessários para o funcionamento e atualização diária. Frisou também quanto ao 

prazo, que até o dia 15/2 todos os registros de imóveis deverão ter realizado essa 

conexão direta com a ONR.  

5. Algumas dúvidas também surgiram sobre o backup, e o Djalma informou 

que a serventia deve ter backups diários, para cumprimento do Provimento 74, e 

ainda que cumpra a sua restauração no prazo de 15 minutos em casos de 

incidentes, e que esse backup não se confunde com o serviço de criação de 

infraestrutura da serventia.  

6. Maria Aparecida informou ainda que os serviços da CEI-MT continuam, 

porque a ONR vai trabalhar apenas com o livro 2, e como o estado de Mato Grosso 

é pujante quanto ao agronegócio, podemos ofertar esse serviço pela CEI-MT. E 

ainda que no estado de Mato Grosso, somos diferenciados com as demais 

especialidades inseridas numa única plataforma.  

7. Reforçou que será enviado o ofício modelo de resposta para as serventias 

de RIs protocolarem na CGJ. Sobre o termo de adesão, que deve ser escolhida a 

opção desejada e estudada pelo titular/interino o quanto antes, porque o prazo 

para a integração está bem próximo, devendo a serventia que assim optar pela 



contratação de serviço fazer ainda na próxima semana. A equipe da Anoreg-MT 

ficará à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

16. Quanto à máquina de propriedade da serventia, para armazenar as imagens e 

BDL light, se o indicador for menor, o valor pode cair.  

17. Maria Aparecida informou sobre a primeira opção, em que a CEI-MT faz a primeira 

carga pela ONR, não tem custo para a CEI-MT fazer a migração, o custo seria 

com a equipe de levantamento dos dados. Não pode ir o indicador importado pela 

CNIB. Disse ainda que vai ser disponibilizado um termo de ciência, que foi 

realizada uma reunião e orientações falando das possibilidades, quem for aderir 

deve assinar o termo de adesão, pela possibilidade de a CEI-MT enviar a primeira 

carga precisa da autorização, que vai ser disponibilizada na segunda-feira, assim 

como a minuta do ofício para as serventias responderem à CGJ.  

18. Ao final Rosangela Poloni, vice-presidente, agradeceu à diretoria de tecnologia, 

por ter entregue um material tão simplificado, e disse que se sente honrada pela 

Anoreg ter a representatividade de sua pessoa nessa pasta de tamanha 

importância, que envolve todas as serventias.  

19. Maria Aparecida agradeceu a todos pela participação maciça de titulares 

presentes de forma virtual na reunião convocada, agradeceu também ao Djalma, 

que teve participação em todas as tratativas com a ONR, que inclusive foi quem 

deu a sugestão do formato que a operadora poderia trabalhar para cumprir o 

Provimento 124, que todos os esforços em conjunto foram para que o estado 

pudesse atender os registradores de imóveis de forma menos penosa, e que 

pudessem aproveitar das informações constantes que estão na CEI-MT. 

 

 



Qtd Nome: E-mail: Serventia/Empresa Cidade:
1 ROGERIO  FREIRE DA SILVA rogerio@cartorio1oficiodeaguaboa.com.br 1º Ofício Água Boa
2 Vinicius Silva de Queiroz adm@1oficioaf.com.br 1º Ofício Alta Floresta - MT
3 SUELENE COCK CORRÊA rgialtoaraguaia@uol.com.br 1º Ofício ALTO ARAGUAIA
4 Daniela Pimenta Nunes Machado dpnm1@hotmail.com 1º Ofício Alto garças MT
5 Filipe Lucas Andrade Ferreira cartoriotaquari.fl@gmail.com 1º Ofício Alto Taquari - MT
6 Andreia Gomes Barbosa cartoriotaquari.ag@hotmail.com 1º Ofício Alto Taquari-MT
7 Júlia Fachini de Amorim cartorio01@hotmail.com.br 1º Ofício Araputanga
8 Vadir da Silva Marques cartorio.arenapolis@gmail.com 1º Ofício ARENAPOLIS
9 Ane Carolina Novaes 1of.aripuana@gmail.com 1º Ofício ARIPUANÃ

10 Julian Barros da Silva julian.ritd@gmail.com 1º Ofício Barra do Garças 
11 Ary Garcia Filho agarciafilho@hotmail.com 1º Ofício Claudia
12 Gracieli maria de silvestre regimoveisclaudia@gmail.com 1º Ofício Cláudia MT
13 Rogerio Campos Ferreira araguaia@gmail.com 1º Ofício Colíder
14 LEIDIANE DE SOUZA SILVA registrodeimoveis.colniza@hotmail.com 1º Ofício COLNIZA
15 mauricio cesar bento cartorio1cotri@gmail.com 1º Ofício cotriguaçu
16 LOUDER MENDES louder.mendes@gmail.com ON LINE SISTEMAS CUIABA
17 Luciney Eder da Silva luciney@infowin.com.br INFOWIN TECNOLOGIA cuiaba
18 henrique haveroth henrique.ti@6oficio.com.br 6 Serviço notarial Cuiabá
19 Izabele Gonçalves izabele.goncalves@escriba.com.br Escriba Informática Curitiba
20 Newton E. R. de O. da Silva newton.silva@escriba.com.br SCRIBE INFORMÁTICA LTDA.Curitiba/PR
21 Paulenes Cardoso da Silva 1oficiodiamantino@gmail.com 1º Ofício Diamantino 
22 Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis Títulos e Documentos de Feliz Natal/MT feliznatal1oficio@terra.com.br 1º Ofício Feliz Natal
23 JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS registrodeimoveis.rtd@gmail.com 1º Ofício Guarantã do Norte
24 Anna Carolina Silveira verde Selva ac_silveira@hotmail.com 1º Ofício Itauba
25 ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS adilson@cartorioitiquira.com.br 1º Ofício ITIQUIRA
26 ANTONIO ASSEF MASLEM atendimento1@cartorioitiquira.com.br 1º Ofício ITIQUIRA
27 EDER ABRAHÃO MASLEM eder@cartorioitiquira.com.br 1º Ofício ITIQUIRA
28 Felipe Souza Soares felipe.souza.soares@hotmail.com 1º Ofício ITIQUIRA
29 mariana konkel barbosa oficialjaciara@gmail.com 1º Ofício Jaciara
30 Ricardo Lopes ricardo.lopes@infocart.com.br Infocart TI Jaciara-MT
31 Marco Antonio Ferreira Girão marcogirao@gmail.com 1º Ofício Juara
32 Rubia Mara Oliveira Castro Girão rubiacg@gmail.com 1º Ofício Juara
33 NEUCYR SILVA PARADA cartorio1oficiojuina@gmail.com 1º Ofício JUINA
34 Neucyr Silva Parada cartorio1oficiojuina@gmail.com 1º Ofício Juína
35 CHRISTINA OLIVEIRA FONSECA christina.fonseca18@gmail.com 1º Ofício JUSCIMEIRA
36 Felipe Pereira Martins felipe.pmartins@outlook.com 1º Ofício Juscimeira



Qtd Nome: E-mail: Serventia/Empresa Cidade:
37 Débora Passos de Lima debora_passos1@hotmail.com 1º Ofício Juscimeira - MT
38 ARLETE ENGELBRECHT arlete@cartoriomagalhaes.com.br 1º Ofício Lucas do Rio Verde
39 Cleibson Martins de Oliveira da Silva cleibson_10@hotmail.com 1º Ofício Lucas do Rio Verde
40 Eleandro Garcia de Oliveira eleandrogarciadeoliveira@gmail.com 1º Ofício Lucas do Rio Verde
41 MARIA CAROLINA MAGALHÃES mariacarolina@cartoriomagalhaes.com.br 1º Ofício LUCAS DO RIO VERDE
42 Ernandes Laborão Pereira laborao19@gmail.com 1º Ofício Matupá
43 Leandro Porciuncula leandrolppm@gmail.com 1º Ofício Nobres
44 Cartório 1ºOfício de Nobres marfp2905@gmail.com 1º Ofício Nobres-MT
45 LILIAN CRISTINE BOING lili-boing@hotmail.com 1º Ofício NOVA MONTE VERDE
46 Magno Alexandre França Dias cartorionovamutum@gmail.com 1º Ofício NOVA MUTUM
47 Carolina Gomes dos Santtos cartorionovaubirata@hotmail.com 1º Ofício Nova Ubiratã
48 Eleane N. Ferreira cartorionovaubirata@hotmail.com 1º Ofício Nova Ubiratã
49 Gabriela Rodrigues de Lima cartorionovaubirata@hotmailcom 1º Ofício Nova Ubiratã
50 Marcelo Henrique Fiacadori Konzen cartorio1nx@hotmail.com 1º Ofício Nova Xavantina
51 Maria Cecília Fiacadori cecilia_fiacadori@outlook.com 1º Ofício Nova Xavantina-MT
52 OLDEMIR SCHWIDERKE primeiroparanaita@hotmail.com 1º Ofício Paranaitá
53 JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE oficial@rgiparanatinga.com.br 1º Ofício Paranatinga
54 Alessandro José Vieira alessandrocartorio@gmail.com 1º Ofício Pedra Preta
55 1º Registro de Imóveis, Titulo e Documentos cri-pan@hotmail.com 1º Ofício Porto Alegre do Norte/MT
56 Rosangela Poloni rosangelapoloni@uol.com.br 1º Ofício Porto Esperidião
57 Débora Batista de Moraes ri@primeirooficioporto.com.br 1º Ofício Porto Esperidião MT
58 Rafael Nunes Bazan ti@primeirooficioporto.com.br 1º Ofício Porto Esperidião MT
59 Samir Hamida officeinfomt@gmail.com 1º Ofício Poxoréo
60 VERONICA CRUVINEL VALADÃO veronica@cartoriorgipoxoreu.com.br 1º Ofício POXORÉU
61 Marcelo Linck registrador@1oficioquerencia.com.br 1º Ofício Querência
62 VALERIA MARCIA RIBEIRO REIMER registrodeimoveisrc@gmail.com 1º Ofício RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT
63 Adriano Tavares Rodrigues cartorio.riobranco@hotmail.com 1º Ofício Rio Branco/MT
64 Maria Aparecida Bianchin cidabianchin@gmail.com Diretora de Tecnologia Rondonópolis
65 Cleusa Aparecida Herrera cleusa@ritdquatromarcos.com.br 1º Ofício São José dos Quatro Marcos
66 CRISTIANO HERRERA DE OLIVEIRA cristiano@ritdquatromarcos.com.br 1º Ofício São José dos Quatro Marcos
67 Carlos Alexandre Alvarenga França juridico@primeirooficiosapezal.com.br 1º Ofício Sapezal
68 Keila Cristina da Silva keila@primeirooficiosapezal.com.br 1º Ofício Sapezal
69 Junior Ormond junior.ormond@srisorriso.com.br 1º Ofício Sorriso
70 Cartório 1 Ofício de Tabaporã MT cartoriotabapora.s@outlook.com 1º Ofício Tabaporã-MT 
71 CARINA DAL PRA carinadalpra@gmail.com 1º Ofício Tapurah
72 ELMUCIO J MOREIRA elmucio@hotmail.com 1º Ofício Tapurah



Qtd Nome: E-mail: Serventia/Empresa Cidade:
73 ANTONIA DE CAMPOS MACIEL primeirooficio.vg@gmail.com 1º Ofício VÁRZEA GRANDE
74 Julia Jerônimo Lima julia.jeronimo@yahoo.com.br 1º Ofício Vera-MT
75 MATEUS RAIMUNDO AMORIM FERREIRA rgi@registrodeimoveisvbl.com.br 1º Ofício Vila Bela da Santissima Trindade
76 ADEMIR BALDO rgi@registrodeimoveisvbl.com.br 1º Ofício VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
77 Renato Cunha Donato cartoriovilarica@hotmail.com 1º Ofício VILA RICA-MT


