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CONPROVI-WEB  (Atendimento de Requisições pelos Órg ãos de 
Registro) 

O Funcionamento deste aplicativo tem uma filosofia parecida com o 

aplicativo do Imposto de Renda Pessoa Física. 

O Fluxo acontece da seguinte forma: 1- há a solicitação de informação ou 
de algum registro ao Órgão de Registro; 2- esta solicitação é efetivada mediante 
requisição enviada pelo correio; 3- na requisição consta uma chave de acesso; 4- 
de posse desta chave de acesso, o Órgão de Registro efetua o acesso ao sitio da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, acessando o link especifico para o 
atendimento de requisições; 5- ao acessar esse link, são disponibilizadas as 
funcionalidades para o registro das informações requeridas e posterior envio à 
Receita Federal; 6- após o envio, é gerado o recibo confirmando a transmissão, 
para controle pelo Órgão de Registro; 7- caso seja necessário, existe a 
possibilidade de retificação da informação transmitida, gerando novo arquivo para 
envio e, após a sua transmissão, a aplicação gera novo recibo, confirmando essa 
nova transmissão. 

Para consultar a situação das requisições encaminhadas aos Órgãos de 
Registro, foi disponibilizada a funcionalidade “Consulta Requisição”, no sitio da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br), 
na Seção Informações, na opção Convênios/Parceiros – Atendimento a Ofícios – 
Órgãos de Registro. 

 

 



 3 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 



 4 

Para proceder ao acesso, deverão ser informados: 

CPF/CNPJ:  o CPF ou o CNPJ do Órgão de Registro, informando o Digito 
Verificador – DV, com ou sem a máscara;  

Requisição:  o número da requisição, com ou sem a máscara; 

Os caracteres da imagem requeridos pela aplicação, criados pelo 
controle de acesso.  

 

 

 

 

Após informar os campos solicitados, o sistema apresenta tela contendo as 
requisições agrupadas por tipo: Circularização; Arrolamento; Cancelamento, bem 
como são apresentados os dados de identificação da requisição: número da 
requisição; data de emissão; limite de retorno; data de retorno; a situação. 
Apresenta, ainda, as seguintes funcionalidades: Responder Ofício; Retificar; 
Excluir Retificação; Enviar; Recibo. 
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Em caso de dúvidas ou dificuldades em responder à requisição, o operador 
deverá recorrer ao Manual disponível na página inicial, junto ao link de acesso ao 
aplicativo. Caso essas dúvidas ou dificuldades persistam, poderá entrar em 
contato, enviando mensagem com detalhes da dúvida, para o endereço de e-mail: 
CONPROVIWEB@RECEITA.FAZENDA.GOV.BR 

  

Para responder ao Ofício, o operador pode acionar o botão “Responder 

Ofício”   e a aplicação apresentará a tela abaixo, para que possa prestar as 
informações solicitadas relativas ao Sujeito Passivo, informando os bens/direitos, 
se for o caso, e gravar o documento para o envio. 

 

  

Para informar os bens e direitos, o operador poderá acionar os botões 
“Informar Bens” ou “Importar Arquivos de Bens”. Caso opte pelo primeiro, 
“Informar Bens”, o sistema apresentará a seguinte tela para a edição: 
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Concluída a edição, deverá ser acionado o botão “Incluir” para selecionar o 
registro editado para inclusão na base de dados. Quando estiver concluída a 
seleção dos registros de interesse, o operador poderá acionar o botão “Confirmar” 
para que a aplicação realize as críticas pertinentes e retorne a tela anterior, onde o 
operador poderá gravar o arquivo para o envio à RFB. 
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Caso o operador opte pelo botão “Importar Arquivo de Bens”, a aplicação 
disponibilizará a seguinte tela para a importação do arquivo de Bens e Direitos: 

 
Para proceder à importação do arquivo de Bens e Direitos, é disponibilizado 

o Layout do arquivo a ser importado, contendo os campos: DESCRIÇÃO; VALOR; 
TIPO DE BEM; REGISTRO; MATRÍCULA; AVERBAÇÃO. Os campos 
DESCRIÇÃO e TIPO DE BEM são informações obrigatórias.  

 
 

Para criação do arquivo, existe orientação: “OBS: O arquivo (um por 
proprietário) pode ser feito em uma planilha excel, conforme exemplo acima (linha 
2), sendo um bem em cada linha, e ser gravado utilizando a opção "Salvar Como", 
escolher o tipo "Salvar Como Tipo" - CSV (.*csv). Se o arquivo for gerado por 
outro aplicativo, observar se o separador de campos utilizado é o ponto e vírgula 
";".” 
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Em caso de sucesso da importação do arquivo de bens e direitos, a relação 

dos bens e direitos será disponibilizada no lado inferior da tela, para a confirmação 
pelo operador, mediante o acionamento do botão “Confirmar”. Acionado o botão 
“Confirmar”, o sistema retornará para tela inicial para gravação do arquivo para 
envio. 

 

Ao acionar o botão “Gravar para envio”, será disponibilizada a mensagem: 
“Resposta gravada com sucesso, aguardando envio”. O operador deverá acionar a 

opção  para retornar à tela inicial para envio da resposta ao interessado. 
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Retornando à tela inicial de Requisições, será disponibilizado o botão 

“Enviar” para enviar a resposta   

 

 Quando acionado o botão “Enviar”, será disponibilizada a mensagem  
“Requisição respondida com sucesso”, conforme a tela abaixo, e será 

disponibilizado o botão “Recibo” para impressão do Recibo . 
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Caso seja acionado o botão para impressão do “Recibo”, será 
disponibilizado o Recibo de Entrega da resposta à requisição, contendo, dentre 
outras informações: a identificação do Órgão de Registro; os dados da requisição: 
nº da requisição (Protocolo), data da recepção, data da resposta; os dados de 
identificação do sujeito passivo de interesse; a relação de bens e direitos, 
contendo: Tipo do Bem, Descrição, Identificadores, Valor; na parte inferior do 
relatório a data e hora que a declaração foi recepcionada pela RFB. 
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Caso o operador queira retificar a resposta enviada, poderá fazê-lo 

acionando o botão “Retificar” , e, depois, acionando, o botão “Responder 

Ofício” . O sistema disponibilizará o registro a ser retificado. Após a 
retificação das informações, deverá ser acionado o botão “Gravar para envio”. 

             Ao acionar o botão “Gravar para envio”, será disponibilizada a mensagem: 
“Resposta gravada com sucesso, aguardando envio”. O operador deverá acionar a 

opção  para retornar à tela inicial para envio da resposta ao interessado, 
procedimento já explicado anteriormente, ou para excluir a retificação pelo botão 

“Excluir Retificação” , disponibilizado na tela seguinte. 

 
Para responder às requisições do tipo “Arrolamento” ou “Cancelamento” de 

Registro de arrolamento de bens e direitos,  o operador do Órgão de Registro 

deverá selecionar o botão “Responder Ofício” , disponibilizado na tela 
seguinte. 
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O operador deverá, então, selecionar o botão , à esquerda do número de 
identificação do Sujeito Passivo, para que seja disponibilizada a tela a seguir, 
onde poderá prestar as informações acerca do “Registro de Arrolamento 

Efetuado?” .  Caso opte pelo botão “Não” , deverá 
informar o motivo do não Registro.  
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Para gravar o arquivo para envio, deverá acionar o botão “Gravar para 

envio” , localizado na parte inferior da tela. O sistema 
disponibilizará a mensagem “Resposta gerada com sucesso, aguardando o envio”. 

O operador deverá acionar a opção  para retornar à tela inicial para envio 
da resposta ao interessado, procedimento já explicado anteriormente. 
 

 


