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1) Trata-se de projeto para a implantação de sistema de

correição virtual, visando permitir o monitoramento contínuo das atividades dos
Serviços Registrais e Notariais, a partir de meta-dados (recepcionado por intermédio
de webservice) enviados quando da prática de cada ato extrajudicial, prevenindo ou
inibindo a reiteração de irregularidades.

2) Em 20/11/2019 (Ata ID 4649811) o projeto foi apresentado a
ARIPAR - Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná e às
principais empresas desenvolvedoras de sistemas de softwares para cartórios
especializadas em registros imobiliários, com o intuito de analisar os padrões de
tecnologia pretendidos.

3 ) Em 10/01/2020 (Ata ID 4775233) a Corregedoria apresentou os
quatro grupos de dados que serão recepcionados pelo Tribunal de Justiça (protocolo,
atos de registro e averbação, certidão e recibo) e o Departamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação apresentou informações sobre o dicionário de dados que
está sendo desenvolvido no endereço https://docs.google.com/document/d/1LAYAf-
WpZMScbiI_m4Do0au0UgaZNadZri5kLGgPVII/edit?usp=sharing.

4) Mantendo o caráter colaborativo do projeto, encaminhe-se, via e-
mail, a ARIPAR - Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná
(jurídico@aripar.org), ao FUNARPEN - Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas
Naturais (andreiaszy@gmail.com) e as empresas desenvolvedoras de sistemas de
softwares para cartórios especializadas em registros imobiliários (ID 4650280), bem
como, via mensageiro, a todos os registradores de imóveis a proposta detalhada
com os quatro grupos de dados que serão recepcionados pelo Tribunal de Justiça
(ID 4775233) para que, querendo, apresentem propostas de melhorias até o dia
29/01/2020, as quais serão consideradas para a elaboração da versão final do
projeto.

5) Aguarde-se no Departamento da Corregedoria o envio das
propostas, que deverão ser registradas de forma individualizada em expedientes
relacionados ao presente.

6) Após, retornem-me conclusos para demais deliberações.
Curitiba 14 janeiro 2019.
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