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I – Pauta 

Décimo primeiro de trabalho do Laboratório de Inovação e ODS no Poder Judiciário, com 

representantes das 5 centrais das serventias extrajudiciais (CRC, CENPROT, CENSEC, 

RTDPJ, SREI) onde foram realizadas apresentações sobre a atuação das Centrais 

extrajudiciais, e sua possível relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da ONU. O principal objetivo do grupo de trabalho foi a reflexão a respeito melhorar 

o fluxo de dados entre o Poder Judiciário, realizando discussões e proposições em conjunto 

dos participantes.  

 

II – Apresentações  
 
2.1 Conselheira Maria Tereza Uille Gomes 

De início, a Conselheira Maria Tereza apresentou a pauta e fez uma breve introdução dos 

trabalhos previamente realizados, destacando a importância da relação da Agenda 2030 

com o Poder Judiciário.  

 

2.2 Luiz Bispo – Centro de Inteligência da Justiça Federal de Pernambuco  

Mais adiante, o Dr. Luiz Bispo, juiz federal de Pernambuco, apresentou o escopo de 

trabalho Centro de Inteligência da JFPE, destacando o projeto de prevenção à fraude do 

INSS, que reduziu drasticamente os pagamentos indevidos de benefícios previdenciários. 

 

2.3 Arion Toledo Cavalheiro Júnior – Associação Nacional dos Registradores de 

Pessoas Naturais (Arpen) 

Em seguida, o Presidente da Arpen-Brasil, Arion Júnior, fez uma relação entre o Registro 

Civil de Pessoas Naturais e os ODS, realizando um histórico de atuação, e demonstrando 

como os serviços do Centro de Registro Civil (CRC) têm compatibilidade direta com os 

ODS.  

 

2.4 Sérgio Jacomino – Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) 

A seguir, Sérgio Jacomino, representante do IRIB, demonstrou as estatísticas computadas 

em relação ao registro imobiliário, e destacou a importância desses dados para diversos 

organismos nacionais e internacionais, seja para fins econômicos, mercadológicos, e 



Poderes Executivo e Judiciário.  

 

2.5 Naje Cavalcante - Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas 

Jurídicas do Brasil (IRTDPJ) 

Posteriormente, Naje Cavalcante, representante da Central RTDJPBrasil, apresentou as 

soluções providas pelo sistema online da Central, além de expor as estatísticas relevantes 

em relação ao registro de títulos e documentos.  

 

2.6 Ionara Gaioso - Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil  (IEPTB) 

Ato contínuo, Ionara Garioso, representando o Instituto de Protesto, fez uma explanação a 

respeito dos serviços prestados pela CENPROT, e quais dados são colhidos no processo 

de protesto.   

 

2.7 Emanuelle Perrotta – Colégio Notarial do Brasil (CNB) 

Por fim, Emanuelle Perrotta, em nome do CNB, demonstrou os serviços prestados pela 

Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, a CENSEC, através de seu site, e 

como é realizada a segurança do sistema através de certificação digital. 

 

 

III – Discussão em grupo  

Os participantes do Grupo de Trabalho, intermediados pela Conselheira Maria Tereza Uille 

Gomes, discorreram sobre os dados e informações que cada Central extrajudicial possui, e 

quais os pontos de intersecção desses dados. Após, houve uma discussão acerca da 

possibilidade de compilação e cruzamento desses dados, e os possíveis meios de 

indexação que poderiam ser feitos. Além disso, cogitou-se realizar esse cruzamento de 

dados através de uma centralização no CNJ, proposta feita pela Conselheira Maria Tereza. 

Ao final, foi ainda realizada uma relação de demandas dos representardes das Centrais 

extrajudiciais realizadas perante o CNJ, e uma discussão a respeito da regulamentação de 

atuação sobre cada uma das esferas das serventias extrajudiciais. Em anexo, o material 

resultante da deliberação em grupo.  

 
 
IV – Encerramento    

A reunião encerrou-se às 18:00h. 
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