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SEI 0018833-97.2017.8.16.6000
1) Trata-se de expediente iniciado a partir de manifestação

apresentada pela Associação do Registradores Imobiliários do Paraná (ARIPAR)
relativa a implantação da Central Eletrônica de Registro Imobiliário.

2) Solicitadas informações a respeito do cumprimento do cronograma
definido para o carregamento dos dados (ID 5343315), por aquela Associação foi
apresentada manifestação requerendo prorrogação do prazo final anteriormente
estabelecido (31/12/2020), propondo o dia 30/06/2021 para encerramento dos
trabalhos (ID 5405927).

3 ) Conforme considerações trazidas pela ARIPAR, o pedido de
prorrogação formulado se justifica em razão das dificuldades não previstas
enfrentadas pelos registradores em razão da declaração de pandemia de COVID-19.

4) Importante destacar que por esta Corregedoria já foi deferida, em
28/03/2019 (ID 3839618), prorrogação do prazo para carregamento das
informações na Central pelos registradores imobiliários.

5) Diante da situação excepcional que vem sendo enfrentada por toda
a sociedade, incluindo-se o Poder Público e os prestadores de serviços públicos,
entende-se como razoável o deferimento do pedido apresentado, restando definido
como prazo derradeiro o dia 30/06/2021 para o carregamento de todas as
informações junto à Central Eletrônica de Registro Imobiliário.

5.1) Como orientado em oportunidade anterior, deverá a ARIPAR
envidar todos os esforços para o efetivo cumprimento do novo prazo ora
estabelecido, atuando direta e conjuntamente com aqueles registradores que não
observarem as datas já definidas, sob pena de adoção de medidas disciplinares por
esta Corregedoria.

6) Com cópia desta, intime-se a ARIPAR via e-mail indicado
(juridico@aripar.org).

7) Não havendo neste momento outras medidas a serem
tomadas, aguarde-se por 180 (cento e oitenta) dias.

8) Retorne-me, após.
Curitiba 28 julho 2020.
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                                                                                  (assinado eletronicamente)

Des. Luiz Cezar Nicolau, Corregedor da Justiça
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