
Já imaginou fazer serviços que 
antes só poderiam ser realizados 
�sicamente em um cartório, de 
forma totalmente eletrônica e de 
qualquer lugar do País? 

   Com essa proposta, a 
Central de Registro de 
Imóveis, conhecida como 
CRI-RS, pretende facilitar a 
vida do cidadão, permitindo 
a utilização da plataforma 
virtual de forma simples, 
prática e ágil.

Acesse 
www.cri-rs.com.br

e faça seu cadastro

Conheça a CRI-RS

Patrocinadores



A Central de Registro de Imóveis (CRI-RS) é uma plataforma online que integra os 
serviços prestados pelos 228 cartórios de Registro de Imóveis do Estado. Dessa forma, 
todo cidadão, empresa, órgão público, registrador ou tabelião que utilize os cartórios 
de Registro de Imóveis terá em um ambiente único e centralizado as informações e 
serviços de que necessita, com a mesma segurança jurídica e credibilidade dos 
cartórios físicos. Atualmente, a CRI-RS já conta com a adesão de todos os cartórios de 
Registro de Imóveis do Estado e mais de nove milhões de matrículas cadastradas.

  O que é? 

  Atos praticados em 2019*

  Como funciona?
Já estão disponíveis para o público quatro módulos de serviços eletrônicos:

  Pesquisa
na Central

  Busca nos 
Cartórios

  Visualização 
de Matrículas

  Solicitação
da Certidão

37.384
Certidões

30.616
Buscas

*Dados atualizados até agosto/2019

15.751
Pesquisas

96.946
Total

13.195
Visualizações



O prazo médio de atendimento é de 48 horas. Alguns serviços como pesquisa e 
visualização de matrícula são atendidos em tempo real.

Os serviços seguem a Tabela de Emolumentos disponibilizada pelo Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, sendo os mesmos valores que seriam pagos no 
balcão de qualquer cartório de Registro de Imóveis do Estado, acrescido da taxa 
de administração da central. O pagamento poderá ser feito por cartão de 
crédito ou boleto bancário.

Ficou interessado? Acesse www.cri-rs.com.br e faça  seu cadastro.

   Quais serviços estão disponíveis

   Quanto tempo leva?

   Quanto custa?

Possibilita que o usuário busque, via CPF ou CNPJ, o local em que se 
encontram os imóveis, quais municípios e zonas, o que irá indicar o cartório 
correto a procurar. A pesquisa, que é gratuita a qualquer usuário, abrange 
todos os cartórios de Registro de Imóveis do Estado, sem que haja a 
necessidade de envolvimento do estabelecimento.

Pesquisa na Central

É realizada quando o usuário deseja saber a localização do imóvel e pode 
fazer a solicitação diretamente para o estabelecimento, dentro da CRI-RS. 
O pedido é executado pelo cartório e o usuário recebe o resultado no 
próprio ambiente virtual, evitando assim o deslocamento dos envolvidos e 
permitindo que a solicitação seja respondida com maior rapidez.

Busca nos Cartórios

Proporciona ao usuário o acesso à imagem da matrícula do imóvel. Para 
visualizar, é preciso realizar a Pesquisa na Central, ou fazer a busca pelo 
número de registro do imóvel. A visualização também abrange todos os 
cartórios de Registro de Imóveis do Estado, sem a necessidade de 
participação destes.

Visualização de Matrículas

Oferece ao usuário a possibilidade de realizar o pedido do documento 
físico ou digital. Para a solicitação do documento físico, o processo de 
retirada é agilizado, podendo ser pedida no ambiente da CRI-RS e depois 
retirada em qualquer cartório, permitindo que o usuário economize 
tempo e se desloque somente quando o documento já estiver pronto. Já 
o documento digital será disponibilizado no ambiente virtual, perdendo 
sua validade jurídica se impresso. 

Solicitação da Certidão



   IRIRGS

   Serviços

Para mais informações, entre em contato com o Instituto de Registro 
Imobiliário do Rio Grande do Sul (IRIRGS):

www.irirgs.org.br

Suporte CRI-RS
Telefone: (51) 3057-8114
E-mail: contato@cri-rs.com.br
Atendimento online via chat: www.cri-rs.com.br

contato@irirgs.org.br

Telefone: (51) 99861-0594
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