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1. O QUE É A CENTRAL DOS 
REGISTRADORES DE IMÓVEIS - CRI-RS?

• É uma plataforma que visa integrar, de forma
eletrônica, os serviços prestados pelos Cartórios
de Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul.

• Empresas, tabeliães e cidadãos, que utilizam o
serviço dos cartórios de registro de imóveis,
terão em um ambiente centralizado as
informações e serviços necessários, de forma ágil
e segura.





RIO GRANDE DO SUL

227 Cartórios de Registro de Imóveis

QUANTIDADE DE IMAGENS:

• 6.914.419 – Livro 2 – RG

• 2.595.100 – Livro 3 – RA

• 9.509.519 – Total

Indicadores Pessoais: 32.444.559



QUEM TERÁ ACESSO A CRI?

• Usuários comuns (Pessoa Física e Jurídica)

• Cartórios (Tabelionatos e Registros)

• Magistrados

• Corregedoria

• Ministério Público

• Poder Executivo

• Defensoria Pública



2. PERFIS DE USUÁRIOS

1. Usuário Comum: 

Cidadãos em geral – Pelo portal CRI ou no balcão do 
cartório. Acesso através de seu CPF ou certificado digital.

2. Usuário Entidade: 

Destinado à pessoa jurídica, empresas e entidades.

Acesso através do CPF do responsável pelo CNPJ. 

Os pedidos solicitados e os pagamentos ficarão em nome 
da entidade.



3. USUÁRIO CARTÓRIO:
Destinado aos cartórios de Registro de Imóveis (227 no RS)
Acessado somente através do certificado digital.



www.cri-rs.com.br

http://www.cri-rs.com.br/




MÓDULOS QUE COMPÕEM A CRI-RS
Módulos Iniciais









PESQUISA NA CENTRAL

➔Pesquisa através dos indicadores

➔Realizada exclusivamente pelo CPF/CNPJ

➔Somente informações que estão na base

de dados da CRI



PESQUISA NA CENTRAL

VANTAGENS

➔Abrange todos os cartórios cadastrados

➔Não necessita intervenção do cartório

➔Menor envolvimento do cartório em buscas

gratuitas

➔Serviço inicialmente gratuito

➔Autonomia para o poder público realizar buscas sem

o envolvimento do cartório



BUSCA NOS CARTÓRIOS

➔Pesquisa através dos indicadores

➔Realizada pelo CPF/CNPJ (não obrigatório),

nome e informações adicionais

➔Deve ser feita para um cartório específico

➔Solicitação de busca diretamente no cartório

➔Resultado é enviado pelo cartório para o

consulente através da CRI.



BUSCA NOS CARTÓRIOS

VANTAGENS

➔Pode abranger todos os cartórios

➔Possibilidade de aumento da receita

➔Busca realizada pelo cartório diretamente no

banco de dados local

➔Usuário não precisa ir até o cartório

➔Diminuição de atendimentos no balcão

➔Custo x benefício - Usuários e cartório



MATRÍCULA ON-LINE

➔Propósito exclusivamente informativo

➔Inicialmente disponível apenas para o Livro 2 - RG

➔Pesquisa através do Número do Registro

➔Deve ser feita para um cartório específico

➔Utiliza comunicação através de Web Service para

obter a imagem da matrícula solicitada



MATRÍCULA ONLINE

VANTAGENS

➔Receita que até então o cartório não possuía

➔O serviço é realizado diretamente na CRI

➔Não há o envolvimento do cartório na

realização do serviço

➔Não possui validade jurídica (Certidão)

➔Custo x benefício - Usuários e cartório



MATRÍCULA ONLINE
Carga das imagens

➔Webservice/repositório disponibilizado sem custo

➔Possibilidade de atualização automática e em “Real

Time”

➔Arquivo único contendo todas as faces, por

matrícula

➔Padrão de arquivo .tif, P&B, compactado



CERTIDÃO DIGITAL

➔Certidões pré-definidas

➔Solicitação deve ser feita para um cartório específico

➔Possibilidade de materialização da Certidão em qualquer

cartório

➔Certidão é enviada pelo cartório para a CRI, através de

documento PDF assinado digitalmente

➔Certidões cujo valor depende da quantidade de faces do

Registro terão seu valor calculado de acordo com a

imagem disponível no WS



CERTIDÃO DIGITAL

VANTAGENS

➔Abrange todos os 227 cartórios de RI

➔Receita que até então o cartório não possui

(materialização)

➔Usuário não precisa se deslocar até o cartório de origem

➔Usuário pode retirar a certidão em qualquer RI

➔Reduz atendimentos no balcão

➔Custo x benefício - Usuários e cartório



INTEGRAÇÃO 
CRI x SISTEMA INFORMATIZADO

Os processos poderão ser automatizados e

integrados:

➔ Possibilidade de envio automático das

imagens de matrículas digitalizadas

➔ Possibilidade de envio automático dos

indicadores para a base de dados da CRI



INTEGRAÇÃO 
CRI x SISTEMA INFORMATIZADO

➔ Possibilidade de importação para os cartórios dos

serviços de BUSCA, CERTIDÃO e MATRÍCULA ONLINE

solicitados pelos usuários da CRI

➔ Possibilidade de exportação para a CRI de serviços

que foram solicitados pela CRI e que já estão

concluídos nos sistemas e prontos para serem

disponibilizados aos solicitantes.



INTEGRAÇÃO 
CRI x SISTEMA INFORMATIZADO

Todas as informações necessárias para as empresas

fornecedoras de software adaptarem seus sistemas

para a integração com a CRI estão disponíveis em

um manual técnico, que pode ser solicitado

diretamente ao Suporte da CRI ou ao Colégio

Registral.



MÓDULO DE INTIMAÇÃO 
ELETRÔNICA

➔ Maior celeridade no processo

➔ Possibilidade de automação com redução dos custos de

operação

➔ Maior rapidez para o credor enviar o processo de intimação

➔ Contato direto com o credor, sem intermediários

➔ Redução de custos para o credor

➔ Proteção ao modelo de negócio do cartório, trazendo para o

cartório um serviço que tem sido oferecido por terceiros



DÚVIDAS?

Contatos para tratar sobre a CRI:

➔Suporte CRI

(51) 3057-8114

suporte@cri-rs.com.br

➔Colégio Registral do RS - (51) 3226-2976

➔Atendimento online: http://www.cri-rs.com.br/



FAZER ACESSO ON LINE

• Hom.cri-rs.com.br














































