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COMUNICADO PANDEMIA COVID-19 

 

Prezados clientes,  

O momento requer a colaboração de todos para minorar os efeitos da pandemia 

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O Registro de Imóveis do Brasil, juntamente com 

a Associação de Registradores Imobiliários do ES – ARIES, se soma aos esforços das autoridades de 

saúde e adota medidas de contingência para garantir a prestação de serviços essenciais durante 

todo o período de crise. Adaptamos nossas rotinas para o teletrabalho e seguimos aplicando 

rigorosamente todas as medidas sanitárias de prevenção.  

Os usuários devem utilizar a Central Registro de Imóveis disponível em 

www.registradores.org.br/es ou  www.registrodeimoveis.org.br.(e-Protocolo). Chamamos atenção 

para as seguintes medidas: 

1. Os prazos de qualificação e prática de atos registrais foram suspensos por ato da Corregedoria-
Geral de Justiça. Não serão cancelados protocolos durante o período de crise; 

2. Todo o atendimento e orientação ao usuário, inclusive o cumprimento de exigências, devem ser 
feitos por via remota, com uso das seguintes ferramentas: correio eletrônico, whatsapp 
business, videoconferência, agendamento de atendimento. Recomenda-se visitar o sítio da 
respectiva serventia e a seção atendimento remoto no sítio supracitado. 

3. As certidões deverão ser solicitadas por meio do sítio www.registrodeimoveis.org.br ou 
www.registradores.org.br/es ; 

4. O ingresso de novos protocolos observará o seguinte:  

a. As serventias, quando possível e em caso de urgência, poderão manter acesso controlado, 
específico e restrito apenas para o mero depósito dos títulos físicos, mediante recibo, sem cálculo 
de emolumentos. Nessa hipótese, os valores serão oportunamente calculados e o pagamento e a 
informação da prenotação feitos por vias remotas;  

b. Títulos em meio físico, digitalizados, com assinatura digital, notadamente os que envolvam 
agentes institucionais que assumam responsabilidades, poderão ser digitalizados e encaminhados 
pela Central para acesso e finalização do registro, com assinatura digital do responsável pela 
digitalização, nos termos do art. 3º da Lei nº 13.874/19 (Declaração de Direitos da Liberdade 
Econômica) e do art. 5º do Decreto Federal n. 10.278, de 18/3/2020; 

c. Títulos em meio físico, digitalizados e encaminhados pela Central, deverão ser prenotados. 
O registrador avaliará a necessidade e a segurança de registrá-los, ou aguardar que sejam 
depositados fisicamente na serventia em horário agendado com o plantão, ou no fim do período de 
crise; 
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d. Títulos nato digitais deverão observar as regras da ICP-Brasil, no que tange à assinatura 
digital e a integridade do documento; 

5. Em caso de urgência e impossibilidade de atendimento pela serventia, o usuário poderá 
buscar orientação da Associação pelo e-mail  aries@aries-rgi.com.br ; 

6. É tempo de esforço, compreensão e solidariedade. 
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ANEXOS: 

1) DECLARAÇÃO EMITIDA PARA OS FINS DOS ARTS. 1º E 5º DECRETO FEDERAL N. 10.278, DE 

18/3/2020 

DECLARO, PARA OS FINS DO DISPOSTO NOS ARTS. 1º E 5º DECRETO FEDERAL N. 10.278, DE 

18/3/2020, SOB RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL, QUE O PRESENTE (IDENTIFICAR O TIPO DE 

DOCUMENTO, DATA E LOCAL DA EMISSÃO) É DIGITALIZAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL, QUE SE 

ENCONTRA EM MEU ARQUIVO E QUE FOI VERIFICADA A IDENTIFICAÇÃO, CAPACIDADE E 

REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DAS PARTES QUE SUBSCREVERAM O MESMO. 

 

(ASSINATURA DIGITAL NOS MOLDES DA MP 2.201-2/2001) 
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