
Conarci 2019 debate aplicações da tecnologia em
seu painel inaugural

Bonito (MS) – A 25º edição do Congresso Nacional do Registro Civil (Conarci 2019) trouxe a tecnologia
como pauta principal no seu primeiro painel de debate nesta quinta-feira (21.11). O case apresentado foi o
Núcleo de Estudos Avançados do Registro de Imóveis Eletrônico (NEAR Lab), desenvolvido pelo Instituto
de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e que conta com parceria dos registradores civis.

Antes de iniciar os trabalhos do evento, que conta com a participação de mais de 200 registradores e
convidados de todo o País, o presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais
(Arpen-Brasil), Arion Toledo Cavalheiro Júnior deu as boas-vindas e desejou um grande evento aos
presentes. “Que o Conarci 2019 seja maravilhoso para todos nós e que possamos desfrutar ao máximo do
encontro realizado em Bonito”, salientou.

Criado em 2017 para pensar e promover debates acerca das novas tecnologias dentro do Registro de Imóveis,
o NEAR Lab foi apresentado pela coordenadora do projeto, Adriana Unger. “Durante o Conarci 2019
mostramos o nosso projeto, a história, desde o seu surgimento até as contribuições atuais do mesmo para o
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Registro de Imóveis. Um dos objetivos principais é justamente esse, aproximar as novas tecnologias dos
registros públicos”, revelou a palestrante.

“É preciso repensar a atividade de acordo com a rápida evolução tecnológica e o NEAR Lab atua
principalmente com a área de pesquisa e desenvolvimento para fomentar discussões, encontros e workshops
entre pesquisadores de múltiplas áreas, contribuindo assim para tratar das questões relacionadas ao registro
eletrônico”, explica Adriana.

“Dentro do laboratório também temos uma área dedicada a prototipação de soluções e hoje, no Conarci,
apresentamos alguns desses projetos de pesquisa que foram desenvolvidos, sendo a maioria relacionada ao
registro eletrônico imobiliário, já que o NEAR Lab nasceu dentro do IRIB”, enfatiza a palestrante.

Durante o painel, Unger pontuou as atividades realizadas pelo laboratório no último ano e os desafios futuros.
A palestrante destacou como exemplo, a participação do NEAR Lab dentro do XLV Encontro dos Oficiais de
Registro de Imóveis do Brasil, evento realizado no ano passado em Florianópolis. Na ocasião, foram
promovidas diversas atividades, entre elas, a interação com jogos de tabuleiro, voltados para o público adulto,
estimulando a reflexão das pessoas sobre o registro de imóveis.

A palestrante encerou sua fala considerando que a união de todos faz toda a diferença, principalmente na
troca de conhecimentos na área tecnológica. “Vamos pensar o futuro e vamos pensar juntos”, finalizou,
apresentando o novo portal jurisprudencial desenvolvido pelo Instituto, o IRIB Academia, lançado na semana
passada em São Paulo.

O oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Juquiá/SP, Caleb
Miranda, que também é pesquisador de novas tecnologias do IRIB, foi o debatedor convidado para o primeiro
painel. Na oportunidade, Miranda instigou sobre como os registros públicos podem se interligar. “Já passou
do momento em que os registros atuavam isoladamente e as partes faziam simplesmente essa comunicação
entre os registros”, disse.

“Estamos atualmente em uma sociedade que não tolera mais demoras e burocracias que podem ser evitadas.
A ideia de interligação dos registros públicos, tanto registro civil como registro de imóveis, tem a intenção
dar eficiência para a população. Se o serviço está direcionado ao registro público, e se o registro consegue
obter algumas informações, que se obtenha independentemente da anuência do cidadão, fortalecendo assim os
serviços e trazendo mais eficiência para todos”, enfatizou o convidado.

A primeira palestra se encerrou com a interação dos debatedores com o público presente ao responder
perguntas pertinentes ao tema. O Conarci 2019 é organizado pela Associação Nacional dos Registradores de
Pessoas Naturais (Arpen/BR), com o apoio da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Mato
Grosso do Sul (Arpen/MS) e acontece até o dia 22 de novembro, em Bonito (MS).
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