TERMO DE COOPERA( - O PARA O I TERCÂMB IO DE INFORM/\ÇÔES
POR MEIOS ELETRÔNICOS

Sfto punes no pre:cntc in:-.trumcnto:

I.

11.

ASSOCIAÇÃ O DOS REG ISTR AI>OR ES ll\ IOIULI ARIOS DE SÃO PAULO.
ns),ociação civil regularmente constituída . ..,<'diada na Rua Maria Paula, n'' 123 . I<'
Andar, na Cidade de São Paulo. Estado de ' ão Paulo. inscrita no CNPJ/MF sob o n."
69.287.6391000 L-04, neste ato rcprcscnl ado por seu Prc~idemc. Flau zilino Araújo
dos Santos, brasileiro. casado. r~~gi~trador de imóveis, portador do RG 11° 5.846.162 0-SSP/SP c do CPFIMF n" 544. 151 .528-72. c por ~ctt Diretor de Tccnolou.ia, Jocki o
Escolnu·. brasileir >.casado. registrador de imóvci~. p(lrtad< r da cédula de ident icbJc
RG 11° 1.007.769 e inscrito no CPHMF sob o n" I06.376.80 1-::?.0. doravantc designada
apcna~ ARISP; c
PROCURADORI A SECCIONAL DA FA ZENDA NA ' tONA L EM RESEi\I> E
r ZENDA NACIONAU MF> . neste ato
repre),cntado(a) pelo PRO URADOR- 'ECC'ION L DA FAZE DA NAC'IO AL
EM RESENDE CAH.LOS FERNAN DO D E ALMEII>A DI AS E SO UZA,
brasileiro. solteiro .. Procurador da Faz.cnda acionai. matrícula n" 1546443. portador
do RG 11° 1207 11 120. inscrito no CPF ~ub o 11° O.'i.'i . I23.277-J9. doravanll' d~'iie.nadu
~implcsmcntc PODER PllULICO .
~

/RJ (PROCU RADO RIA GERAL D ·

Pelo prc~cnlc in. tnuncmo c na melhor forma de tlircito. as partes acima Horncadao., c
qualificada'. resolvem. de comum acordo. celebrar o presente TEI<.i'.-10 DI:
COOPERA(- O PAR
O I TERCÂ ·IBIO DE INFORM ÇÕES POR
'IEIOS
ELETI{ÔN J 'OS. mediante as seguintes cltíu),ula' c condiçü " que llHttuamcntc accitant l:
outorgam. a saber:
CONS IDERAÇÔES PRELIM INARES
L ' USUL PR IMEIRA: Para a cclebra~ão deste in~tnttllcnto, a:- partes supra qualificadas
levaram em consideração as declarações que -.egucm c que aceitam cotHn fiel cxprcs-; ão da
verdade c de suas vontade:-.. pois con.-ideram que:

1.

AR ISP é associm;ão ci il que congrega os Oficiais de Registro de Jm6vcis do
Estado de São Paulo. I m como objetivo a representação c defesa do~ int e n:~s'-'·'
destes c do Sistcllla de Registro de l múvci~. bem conto promover ; 1ç('ic ~ que vi:-.cm n
aprimoramento c a uniformi1.ação dos ..;erviço. . n interliga·'
· · ~ servent i a~ c
dci-.ta!» com o Poder Judiciúrio. órgãos da admini-.tra ,, púhlica. a cndcia

I
I

nacional c usu;írios em geral. vi\ando cfil~iêm; i<~
que foram delegados aos seu.· associados:

n<~

prcstaçflo do\

scrvi~·os

püblin)S

11.

Nos termos da Medida Provisória n" 2.200. de 24 de agosto de 200 1. que instituiu a
Infra-Es trutura de Chaves Públicas Urasilciras - !CP-Brasil, bem como co111 o
advento dn Lei n" 11.280/2006. a qual possibilitou a comunícaç·ão oficial dos atos
processuais por meios lctrônicos; da MP 11° 45<J/2009. convcrt ida na Lei 1\0 I 1.977.
de 7 de julho de 2009, que criou o registro elctrúnico c do Provimento CGJSP n .
32/2007. o yual incluiu na subseção I, da \CÇflo I . do capítulo XX. do Tomo 11. das
Normas de Scrvi~·o da Corr gcdoria Geral da Just iça. o item .146-G. c seus suhitens
.146-G.I c 14ó-G.2. atendidos os requisitos previstos nesses diplomas, fnz-sc
necessário regular os proccdim 111os que deverão ser ob.,.cn·ados pelas partes.
objetivando a expedição de certidões c o intercâmbio de informnçõe~ regístrais entre
os Registro de lmôvcis c o Poder Ptíhlico:

lll .

Em ruziio da edição das referidas normas. bem ~:omo pelo corrente npcrfcic,~oamcnlo
na prcsta~ão dos serviços de rcgí~tros de imóveis. a ARI P dcscn olvcu aplicativos
integrados à sua 'entrai Eletrônica de Serviço. Compartilhados - CEN'l'RAL ARISP.
a fim de viabilizar u cmissiio tle informações c certidões no formato digital. pant
órgãos ptíhl icos c LL uflrio,\ privado-. :

IV .

Neste sentido, as 1 arte: têm interesse crn estabelecer a presente parceria para regular
o intercâmbio de certidões c informaçôc~. por meios eletrônicos. para atender ~ts
necessidade · de Poder Ptíhlico c de outro, ustt{l rios. através da utili1.a~ão do
SISTEMA RISP, de acordo com os tcnnos condições a seguir dispostos.

DEFINIÇÕES
CLÁUSUL SEGUNDA: Para fins c efeitos do presente in. trumcnto. os termos a seguir
clcncados deverão ser entendidos conforme o significado a seguir descrito:

I.

SSlNA TURA DIG !TAL: Transfonna~ão eletrônica c matern:itica de uma
mensagem eletrônica, de um documento digital ou digitalizado. utilizando um pndrflo
mundialmente adotado c reconhecido. empregando um algoritmo de criptografia
a. simétrica. É composto de uma chave ptíblica c uma privada. onde somente o
emitente c o receptor do documento vi~twl izam seu conteúdo. Alua como componente
Jc segurança técnica c jurídica. pois gera o e feito j urídico do nfto rcpüdio. atestando
de forma incquíYoca a autoria c contctído de um docum nto eletrônico:

[1.

BASE DE DADOS : orrcspondc u base de informm;õ
ntcgrantcs do SIST : MA
RJSP. onde o C RTÓRIO disponibiliza infon ~:õcs bás ica'\. consistente' nos
número. do CPF/MF c do C P.I/MF. rclal·iona s ao\ atos rcgistrais praticados nas
matrículas dos imóvci\ Clll yuc ocorreram a )artir de 1" de janeiro de 1976. par<.~
formação do Banco de Dados Ug/11. bem cor o infonnaçõ " c imngcns das matrícula'

c de certidões digitais. emitidas em rc~posta ;,, '-Olicitaçõc: cf tuadas pelo Poder
Püblico c por LI. mírios privados. através da utiliw~tão do SISTEMA ARJSP:
111.

CARTÓRIOS: Significam todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Estado de
São Paulo associado. da AR ISP c outros que even tualmente vierem a atlcrir ao
SISTEMA ARI P:

IV .

CERTIDÕES DIGITAIS : Süo as Cct1idões emitidas pelos C:1 rt órin:· de Registro de
Imóveis com b:1sc nos seus assentamentos regístr:lrio. , que serão emitidas e
encaminhada<; eletronk:nmcnte ao Poder Ptíblico c usuários privados, por meio do
SISTEMA ARISP:

V.

. DMINISTR DOR M · STER: é o agente ptíhl ico a , c r indicado pelo Poder Pübl icn.
que ficará rcsponsúvcl por gerenc iar todos os nsuürios do Sistema AR ISP. 12 o agente
que encabeçará a <irvore de pcrmi ssõc. de m:csso a< Si!>tcma c que possuir;í n
rcsponsahilidadc do con trol e
cadastramcrno do:-. ut ilitürios. É quem conccdcní a~
pcrmis. õcs c efetuar:\ o. cvcnluai!> cancclumcntos ôw; hallilitaçõcs dos agentes que
utilizarão ou dei arão de utilit.ar o Si:-.tcma RISP:

VI.

E-MAIL: Abreviatura para Correio Eletrônico. qu' consiste num sis tcr1w de envio c
recebimento de mensagens em formato eletrônico via Internet :

VII. ICP-BRASlL INfRA-EST R TUR DE C IIA ES PliBLICAS BRASILEIR : I ~
um conjunto de técnicas. pr:ilicas c pro<..:editnL'ntos. a . crcm implementadas pelns
organiLações go ernamcntai-; c privada. brasileiras com o objetivo de est~1helccer os
fundamentos técnit:os c metodológi<.:os de um sistema de CERTIFl AÇ ÀO
DIGITAL bnseado em duwc plíblica:
VIII. SISTEMA ARISP; Significa o conjunto de softwares desenvolvidos pela ARISP. de
hardwares c de outros r cursos técnicos c administrativos sob sua direção c
rcspon. abilida lc.. bem corno a BA 'E DE DADOS respectiva. a fim de viabilizar a
emissã c fornecimento de informações c certidões registrais. no formato clctrôni<.:o.
decorrentes das consulta. • requisições c solicit:1~·ôcs hta:-. pelo Poder Público c por
usuário. privado. :

I, .

LCA CE DA RESPONS · BILIDADE: Est<i circunscrita à 13asc de Dados. que
contém as ocotTência: referentes aos ato~ regbtrai. f raticatlos nas matrículas
imohí li árias nos nomes de pessoas físicas c jurídi cas, a partir de I de janriro de
197ó. nos quai!> foram indicados os numero.<. do CPF
' os o-; regblros
i de Registros
do Sistema da Transcrição (si~tcnw que vigo rot ' c. da ig~nt.:ia da
Público:-) c aqueles onde não foram indil" os os números do CPF ou C PJ. nu o
foram de forma errônea ou incomplcla .
(I

DO OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA: Pelo prc~cmc in~trumcnto c na melhor forma de Direito. a~
partes estabelecem entre si o prcst'nte Termo de Cooperaçiio <.:om o objct ivo de atender aos
pedidos do Poder Ptíb.lico de cmis-.ão de ERTIDÕES DIGITAIS pelos CARTÓRIOS.
mediante o u~o do SISTEMA ARISP. segundo os termo. c condições dispostos nc:-.tc
instrumento c na legislação nacional em vigor.
DO PRAZO
CL ' USULA QUART : O prc:cnte termo vigorará a partir da presente data por prazo
indctcrminndo. podendo ser denunciado por qualquer das parte:. por qualquer motho c a
qualquer momento atravé. de manifestação por c~crito. com nnlcccdência mínima de JO
(trinta) dias, prazo durante o qual a~ partes de crão Iiquidar qualquer pendência decorrente
da relação contratual ora estabelecida.
DA SOLICJTAÇÃO DAS

ERTIDÕES DIGITAIS

CLÁUSULA QUINTA: Pnra atender üs solicitações de cnm~ao de CERTIDÕES
DIGITAIS pelo Poder Ptiblico. a-, quais ~cruo expedidas pelos C RTÓRIOS no~ lermo~ da
legislação em vigor c encaminhadas eletronicamente lt BASE DE DADOS. ao Poder
Público proccdercí ao. pedidos de embsão das mc1-mas por m iodo SISTE!'v'll\ ARISP. com
observância dos ~cguintcs procedintcntos:

I.

Identificação c indicação il ARISP da autoridade ou :;crYidor que ~c t:onMituir;í
DMINlSTRADOR MÁSTER. Este deverá mant r controle dos ~crvidorc. ou
autoridades que serão re~rons:ívcis pelo aces:-.o à~ infonn:u,:ôes contidai- c
disponibiliz:~das para consulta no B NCO DE DADO ' . O · DMINISTRADOR
MASTER deve cientificá- lo~ de que o uso do . istcmn c senhas de acesso c qualquer
outro mecanismo eletrônico que venha a ser utilizado para permitir o acessn ao
sistema é de sua inteira responsabilidade não devendo ser repa~sados a terceiros. nem
.·ub ·tiluída a titularid:~dc do responsável sem a ele ~cr prcvimncnte comunicado:

H.

O ADMIN'ISTR. DOR MÁSTER será o re~pon~;ívcl técnico de acompanhamento
entre a ARISP c o Poder Público. ele centraliz:mí as comunicações entre as parte<, de
forma a permitir o mai~ cficnL descnvolvirncnlo c prestação elas informações:

IU.

Disponibilizar um E-MAII_ de contato ofi<.:ial c formal que
de informações.

IV.

Consultar as informações con~tantcs I3ASE DE DADOS através do uso do SISTEi\lA
ARJSP e direcionar suas solicitações. a fim d
CERTIDÕES DIGITAIS, as quais Sl'rão dísp(

v.

4

~crá

utilizado para troca

VJ.

Informar. imedintamcnte. ü R ISP ca),o ocorro qualquer problema que impo!'.~ibilitc a
consulta das inforr11ac;ões constante~ na B SE DE DADO ~ c CERTIDÕES
DIGITAIS !>Oiicitadas. via c-mail:

VIl. Responsabilizar-se integralmen te pelas providências tccnológkas nccessü rim. para
viabilizar seu acesso ao SISTEMA RISP c consulta à BASE DE DADOS. isentando
a ARI P de quaisquer responsahilitladcs por eventuais problemas decorrentes de
falha em sua conexão c outros qu sejam de . ua cxclu-;iva respons abi lidade. incluindo
a escolha do provedor de !:lcrviços ou :erviço de tclcc0municaçõcs:
Ylll. Em cnso de verificação de eventual indisponibilidatle do SISTEMA RISP socorrerse em regime de emergência. c nos casos que assim considere ju:t ificado, de
::-ol.icitação por escrito feita dirctanJCJJIC aos respectivos Cartórios. sem intermediação
da ARISP:
IX .

Zelar pelo sigilo das informações obtidas na BASE DE DADOS. bem como não
permitir que terceiro. estranhos an Poder Ptíblico tenham acesso ?t utiliza<;üo do
SISTEMA R ISP c conseqüente à consulta das informações dispo nibilizadas pelos
CARTÓRIOS na BASE DE DADO . para fin: particu lares. rcsponsahili1.ando-sc
integralmente pela vi< la\:ão de tal obrigaç1io.

X.

As pesquisas de nomes comuns podcriío rc-;ultar em informações diversas c. em
alguns casos. será necessário informar. dentre outros. a data de nascimento. o nome
do cônjuge c os documentos da pessoa a ser pcsquisada. para possibilitar um
levantamento nwis l'Xato. Esse tipo de pesquisa. devido à sun complexidade dever{!
ser rcalizad diretamente no cartório.

XI.

É de responsabilidade do Poder Público solicitante o esgotamento préYio da pcstjuisa.
no caso de de ·mcmbrarncnto das t:ircunscriçõcs. nos registros que receberam as
cin.:unscriçõe:; desmembradas. antes de sol icitar/dctuar a const rição sobre l imóvel. a
fim de se evitar a prática inútil de atos administrativos. judiciais. e/ou n:: gístrário~.

DAS OBRI AÇÕES DA /\R ISP
CLÁ SULA SEXTA: Desde que cumprida" a.'> ohrig<wõcs prcvi~ tas neste in~trumento. a
ARISP :;e obriga a:
L

Possibilitar a consulta de informações constames na BASE DE DADOS. hem como a
solicitação de CERTIDÕES DIGITA IS
RTOR S, a., quais scrflo
disponibilizadas. p{)r meio do uso do SI: ·· :ê.M/\

IL

Fica esclarecido q~te a fa'-'ilidad da consulta ü BASE
SISTE ,I AI{ ISP traz. implícita. a relati\·a
rcgí: tros de imóveis aderente
imprecisão du pesquisa, tcn o crn vista a formação do Bt\NCO DE DADOS

de orrcntc de wu alimentação. muita~ vez.c. com dado. antigos c ou dcfici~:ntci-, :-em
possibilidade de consulta a sistema. alternativos de bu:-.c:1 que possibilitas. c a
. cgurança somcnt di. ponível em pc. quisas convencionais efetuada<; diretamente em
cada cartório;
IIL

Manter o Poder Püblico informado sobre cv ntuai-; altcnwõcs dos procedimentos que
deverão ser adotados para con5.ultn das informa<;ôes constantes na BASE DE Dt\DOS
c solicit<H,'iio de CERTIDÕES DIGITAIS através do SISTEMA ARlSP: vin silc do
SISTEMA ARISP ou por meio de c-mail. e

IV .

Responsabilizar-. c pela manutenção da UASE DE DADOS. isando o melhor c mais
eficaz atendimento da. con~ultas c solicitaçô~;s do Poder PlÍblk:o nos termo:-. deste
instnllncnto e da legislação em vigor.

E. por estarem justas c acordadas. firmam o presente contrato em 02 (duas) via-; de igual
teor c forma. transcritas somente no anvcrs
(seis) folhas. para um sú efeito.
juntamente com as testemunhas abaixo nomeada.
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