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Regulamentação

Provimento n° 18
Dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central
Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

A

CORREGEDORA NACIONAL DA
JUSTIÇA, Ministra ELIANA CALMON, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, visando o aprimoramento dos serviços de notas e o fluxo das informações notariais;
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar a tramitação de dados a cargo dos notários;
CONSIDERANDO a urgência na regulamentação da matéria, ressaltada pelo Conselheiro
Ouvidor do Conselho Nacional de Justiça, para
a instrumentalização de iniciativas de interesse
público;
CONSIDERANDO as disposições da Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu na
Constituição Federal o art. 103-B, § 4º, I e III,
atribuindo ao Conselho Nacional de Justiça
poder de fiscalização e regulamentação concernente aos serviços auxiliares, serventias e
órgãos prestadores de serviços notariais e de
registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados;
CONSIDERANDO o termo de acordo assinado entre o Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal e o Conselho Nacional de Justiça,
que define a forma de franqueamento das informações relativas aos atos notariais;
CONSIDERANDO a relevância jurídica e social da disponibilização, para órgãos públicos,
autoridades e usuários do serviço de notas, de
meios para a fácil localização de escrituras públicas, visando à oportuna obtenção de certidões ou outras informações;
CONSIDERANDO que a interligação entre
os tabelionatos de notas, o Poder Judiciário e
os órgãos da Administração Pública atende ao
interesse público, representando inegável conquista para racionalidade, economia, eficiência,
segurança e desburocratização;
CONSIDERANDO a necessidade da centralização das informações a respeito da lavratura de
atos notariais relativos a escrituras públicas, procurações públicas e testamentos públicos, inclusive quanto aos atos previstos na Lei nº 11.441,
de 4 de janeiro de 2007 e no artigo 10 da Reso-

lução CNJ nº 35/2007, ou seja, inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual,
viabilizando sua rápida e segura localização;
RESOLVE:
Da Central Notarial
de Serviços Eletrônicos Compartilhados
Art. 1º Fica instituída a Central Notarial de
Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial – SIGNO e
publicada sob o domínio www.censec.org.br,
desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio
Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/
CF), sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão governamental, com objetivo de:
I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados;
II. aprimorar tecnologias com a finalidade de
viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico;
III. implantar em âmbito nacional um sistema
de gerenciamento de banco de dados, para
pesquisa;
IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico
do sistema notarial brasileiro, facilitando o
acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo.
V. possibilitar o acesso direto de órgãos do
Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial.
Art. 2º A CENSEC funcionará por meio de
portal na rede mundial de computadores e será
composta dos seguintes módulos operacionais:
I. Registro Central de Testamentos On-Line – RCTO: destinado à pesquisa de testamentos públicos e de instrumentos de
aprovação de testamentos cerrados, lavrados no país;
II. Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários – CESDI: destinada à
pesquisa de escrituras a que alude a Lei n°
11.441, de 4 de janeiro de 2007;
III. Central de Escrituras e Procurações – CEP:
destinada à pesquisa de procurações e atos
notariais diversos.

IV. Central Nacional de Sinal Público – CNSIP: destinada ao arquivamento digital de
sinal público de notários e registradores e
respectiva pesquisa.
Art. 3º A CENSEC será integrada, obrigatoriamente, por todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que pratiquem atos notariais,
os quais deverão acessar o Portal do CENSEC
na internet para incluir dados específicos e
emitir informações para cada um dos módulos
acima citados, com observância dos procedimentos descritos neste provimento.
Do Registro Central de
Testamentos “On Line” – RCTO
Art. 4º Os Tabeliães de Notas, com atribuição
pura ou cumulativa dessa especialidade, e os
Oficiais de Registro que detenham atribuição
notarial para lavratura de testamentos remeterão ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho
Federal quinzenalmente, por meio da CENSEC, relação dos nomes constantes dos testamentos lavrados em seus livros e respectivas
revogações, bem como dos instrumentos de
aprovação de testamentos cerrados, ou informação negativa da prática de qualquer desses
atos, nos seguintes termos:
I. até o dia 5 de cada mês subsequente, quanto a atos praticados na segunda quinzena
do mês anterior;
II. até o dia 20, quanto a atos praticados na
primeira quinzena do próprio mês.
§1º Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem
dias úteis, a informação deverá ser enviada
no dia útil subsequente.
§2º Constarão da informação:
a) nome por extenso do testador, número
do documento de identidade (RG ou documento equivalente) e CPF;
b) espécie e data do ato;
c) livro e folhas em que o ato foi lavrado.
§3º As informações positivas ou negativas serão enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal,
arquivando-se digitalmente o comprovante
do envio.
§4º No prazo para envio da informação, os
Tabeliães de Notas, com atribuição pura
ou cumulativa dessa especialidade, e os
Oficiais de Registro que detenham atribuiRevista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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ção notarial para lavratura de testamentos
remeterão ao Colégio Notarial do Brasil –
Conselho Federal, na qualidade de operador do CENSEC, para cada ato comunicado, o valor previsto na legislação estadual,
onde houver esta previsão.
Art. 5º A informação sobre a existência ou
não de testamento somente será fornecida pelo
CNB/CF nos seguintes casos:
a) mediante requisição judicial ou do Ministério Público, gratuitamente;
b) de pessoa viva, a pedido do próprio testador, mediante apresentação da cópia do
documento de identidade, observado o parágrafo único deste artigo;
c) de pessoa falecida, a pedido de interessado,
mediante apresentação da certidão de óbito expedida pelo Registro Civil de Pessoas
Naturais, observado o parágrafo único deste artigo;
Parágrafo único. O recolhimento de quantia
correspondente ao fornecimento da informação será devido na forma e pelo valor que for
previsto na legislação da unidade da federação
em que tenha ocorrido o óbito, se existir tal
previsão.
Art. 6º As informações citadas no art. 5º serão
remetidas, no prazo de até 48 horas, por documento eletrônico assinado digitalmente, com
base no padrão ICPBRASIL, pelo Presidente
do Conselho Federal do Colégio Notarial do
Brasil, ou por pessoa por ele designada, sob sua
responsabilidade.
Da Central de Escrituras de Separações,
Divórcios e Inventários – CESDI
Art. 7º Os Tabeliães de Notas, com atribuição
pura ou cumulativa dessa especialidade, e os
Oficiais de Registro que detenham atribuição
notarial remeterão ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, quinzenalmente, por
meio da CENSEC, informação sobre a lavratura de escrituras decorrentes da Lei nº 11.441/07
contendo os dados abaixo relacionados ou, na
hipótese de ausência, informação negativa da
prática desses atos no período, arquivando-se
digitalmente o comprovante de remessa, nos
seguintes termos:
I. até o dia 5 de cada mês subsequente, aos
atos praticados na segunda quinzena do
mês anterior;
II. até o dia 20, os atos praticados na primeira
quinzena do mesmo mês.
§1º Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem
dias úteis, a informação deverá ser enviada
no dia útil subsequente.
§2º Constarão da informação:
a) tipo de escritura;
b) data da lavratura do ato;
4

Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

c) livro e folhas em que o ato foi lavrado;
d) nome por extenso das partes: separandos, divorciandos, “de cujus”, cônjuge
supérstite e herdeiros, bem como seus
respectivos números de documento de
identidade (RG ou equivalente) e CPF, e
do(s) advogado(s) oficiante(s).
§3º As informações positivas ou negativas serão enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal,
arquivando-se digitalmente o comprovante
do envio.
Art. 8º Poderá qualquer interessado acessar o
sítio eletrônico para obter informação sobre a
eventual existência dos atos referidos no artigo
anterior e o sistema indicará, em caso positivo,
o tipo de escritura, a serventia que a lavrou, a
data do ato, o respectivo número do livro e folhas, os nomes dos separandos, divorciandos,
“de cujus”, cônjuges supérstites e herdeiros,
bem como seus respectivos números de documento de identidade (RG ou equivalente) e
CPF e o(s) advogado(s) assistente(s).
Da Central de Escrituras
e Procurações – CEP
Art. 9º Os Tabeliães de Notas, com atribuição
pura ou cumulativa dessa especialidade, e os
Oficiais de Registro que detenham atribuição
notarial remeterão ao Colégio Notarial do
Brasil – Conselho Federal, quinzenalmente,
por meio da CENSEC, informações constantes
das escrituras públicas e procurações públicas
ou informação negativa da prática destes atos,
exceto quanto às escrituras de separação, divórcio e inventário (que deverão ser informadas
à CESDI) e às de testamento (que deverão ser
informadas ao RCTO), nos seguintes termos:
I. até o dia 5 do mês subsequente, os atos praticados na segunda quinzena do mês anterior;
II. até o dia 20, os atos praticados na primeira
quinzena do mesmo mês.
§1º Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem
dias úteis, a informação deverá ser enviada
no dia útil subsequente;
§2º Constarão da informação:
a) nomes por extenso das partes;
b) número do documento de identidade
(RG ou equivalente);
c) CPF;
d) valor do negócio jurídico (quando existente);
e) número do livro e folhas.
§3º As informações positivas ou negativas serão enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal,
arquivando-se digitalmente o comprovante
do envio.
§4º Independentemente da prestação de infor-

mações à Central de Escrituras e Procurações – CEP, será obrigatória a comunicação
da lavratura de escritura pública de revogação de procuração e de escritura pública
de rerratificação, pelo notário que as lavrar,
ao notário que houver lavrado a escritura
de procuração revogada, ou a escritura
pública do negócio jurídico objeto da rerratificação, com a realização das anotações
remissivas correspondentes, em todas as escrituras, pelo remetente e pelo destinatário.
Art. 10 As informações constantes da CEP poderão ser acessadas, diretamente, por meio de
certificado digital, pelos Tabeliães de Notas e
Oficiais de Registro que detenham atribuição
notarial e serão disponibilizadas, mediante
solicitação, aos órgãos públicos, autoridades
e outras pessoas indicadas no artigo 19 deste
Provimento.
Da Central Nacional
de Sinal Público – CNSIP
Art. 11 Os Tabeliães de Notas e Oficiais de
Registro que detenham atribuição notarial remeterão ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, por meio do CENSEC, cartões
com seus autógrafos e os dos seus prepostos,
autorizados a subscrever traslados e certidões,
reconhecimentos de firmas e autenticações de
documentos, para fim de confronto com as assinaturas lançadas nos instrumentos que forem
apresentados.
Art. 12 A consulta à CNSIP poderá ser feita
gratuitamente pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial.
Da Fiscalização da CENSEC
Art. 13 O Conselho Nacional de Justiça terá
acesso à CENSEC, para utilização de todos os
dados em sua esfera de competência, sem qualquer ônus ou despesa.
Art. 14 A Corregedoria Nacional de Justiça
poderá verificar, diretamente pela CENSEC, o
cumprimento dos prazos de carga das informações previstas neste provimento pelos Tabeliães
de Notas e Oficiais de Registro que detenham
atribuição notarial.
Parágrafo Único. O Colégio Notarial do Brasil
– Conselho Federal deverá informar à Corregedoria Nacional de Justiça, mensalmente, os
casos de descumprimento dos prazos de carga
das informações previstas neste provimento e
indicar as serventias omissas em aviso dirigido
a todos os usuários do sistema, inclusive nos informes específicos solicitados por particulares
e órgãos públicos.

Dos Prazos
Art. 15 A carga das informações à CENSEC
quanto aos atos notariais já lavrados será realizada regressivamente, nos seguintes termos:
I. em relação à RCTO,
desde 1º de janeiro de 2000;
II. em relação à CESDI,
desde 1º de janeiro de 2007;
III. em relação à CEP,
desde 1º de janeiro de 2006.
Art. 16 As unidades deverão comunicar à
CENSEC, de imediato, todos os atos lavrados a
partir da data do início de vigência deste Provimento e, ainda, informar os atos lavrados anteriormente, conforme o seguinte cronograma:
I.
Até 120 dias da entrada em vigor deste
Provimento, para atos lavrados entre 1º
de janeiro de 2012 e a data de início de
vigência deste Provimento;
II. Até 31 de dezembro de 2013 para os
atos lavrados a partir de 1º de janeiro de
2011;
III. Até 31 de junho de 2014 para os atos lavrados a partir de 1º de janeiro de 2010;
IV. Até 31 de dezembro de 2014 para os
atos lavrados a partir de 1º de janeiro de
2009;
V. Até 31 de junho de 2015 para os atos lavrados a partir de 1º de janeiro de 2008;
VI. Até 31 de dezembro de 2015 para os
atos lavrados a partir de 1º de janeiro de
2007;
VII. Até 31 de junho de 2016 para os atos lavrados a partir de 1º de janeiro de 2006.
VIII. Até 31 de janeiro de 2017, para os testamentos anteriores a 1º de janeiro de 2006.
Parágrafo único. O prazo para carga das informações relativas aos atos lavrados antes da
vigência deste Provimento poderá ser prorrogado pela Corregedoria Nacional de Justiça,
mediante solicitação de Corregedoria Geral
da Justiça Estadual fundamentada nas peculiares condições das serventias locais.
Do Acesso à CENSEC
Art. 17 A Presidência do Conselho Nacional
de Justiça e a Corregedoria Nacional de Justiça, que detém o poder de fiscalização, terão
acesso livre, integral e gratuito às informações
referentes à RCTO, CESDI, CEP e CNSIP, independentemente da utilização de certificado
digital, mediante informação do número do
processo ou procedimento do qual originada
a determinação.
Art. 18 Para transparência e segurança, todos
os demais acessos às informações constantes
da CENSEC somente serão feitos após prévia
identificação, por meio de certificado digital

emitido conforme a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), devendo o sistema manter registros de “log” destes acessos.
§1º Os Conselheiros do Conselho Nacional de
Justiça, para o exercício de suas atribuições, terão acesso livre, integral e gratuito
às informações referentes à RCTO, CESDI, CEP e CNSIP, mediante informação
do número do processo ou procedimento
do qual originada a solicitação.
§2º Os demais órgãos do Poder Judiciário, do
Ministério Público e os órgãos públicos
indicados pela Presidência do Conselho
Nacional de Justiça e pela Corregedoria
Nacional de Justiça terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes
à CESDI e CEP, mediante informação do
número do processo ou procedimento do
qual originada a solicitação.
§3º Os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial
terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à CESDI, CEP e CNSIP, para o exercício de suas atribuições.
Art. 19 Poderão se habilitar para o acesso às
informações referentes à CESDI e CEP todos
os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos.
§1º Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, se habilitarão diretamente
na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, mediante atendimento dos requisitos técnicos
pertinentes.
§2º A habilitação dos órgãos públicos da
União, Distrito Federal, Estados e Municípios e a dos membros ou servidores
autorizados pelo Ministério Público será
solicitada à Presidência do Conselho Nacional de Justiça ou à Corregedoria Nacional de Justiça, assim como suas alterações,
para posterior encaminhamento, por esta
última, à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC;
Das Definições Técnicas
Art. 20 A definição de padrões tecnológicos
e o aprimoramento contínuo da prestação de
informações dos serviços notariais por meio
eletrônico ficarão a cargo do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, sob suas
expensas, sem nenhum ônus para o Conselho
Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão
governamental.
Art. 21 A CENSEC, sistema de informações
homologado pelo LEA/ICP-Brasil (Laborató-

rio de Ensaios e Auditorias), estará disponível
24 horas por dia, em todos os dias da semana,
observadas as seguintes peculiaridades e características técnicas:
§1º Ocorrendo a extinção da CNB-CF, que se
apresenta como titular dos direitos autorais
e de propriedade intelectual do sistema, do
qual detém o conhecimento tecnológico, o
código-fonte e o banco de dados, ou a paralisação pela citada entidade da prestação
do serviço objeto deste Provimento, sem
substituição por associação ou entidade de
classe que o assuma em idênticas condições
mediante autorização do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, será o banco de dados,
em sua totalidade, transmitido ao CNJ, ou
a ente ou órgão público que o CNJ indicar,
com o código-fonte e as informações técnicas necessárias para o acesso e utilização de
todos os seus dados, bem como para a continuação de seu funcionamento na forma
prevista neste Provimento, sem ônus, custos
ou despesas para o Poder Público e, notadamente, sem qualquer remuneração por direitos autorais e de propriedade intelectual,
a fim de que a Central Notarial de Serviços
Eletrônicos Compartilhados – CENSEC
permaneça em integral funcionamento.
§2º O sistema foi desenvolvido em plataforma
WEB, com sua base de dados em SQL Server, em conformidade com a arquitetura
e-Ping.
§3º O acesso ao sistema, bem como as assinaturas de informações ou outros documentos emitidos por meio deste, deve ser feito
mediante uso de certificado digital nos
padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), ressalvado o
disposto no art. 17.
Art. 22 O Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, ou quem o substituir na forma do
parágrafo 1º do artigo 20 deste Provimento, se
obriga a manter sigilo relativo à identificação
dos órgãos públicos e dos respectivos servidores que acessarem a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC,
ressalvada requisição judicial e fiscalização
pela Corregedoria Nacional de Justiça.
Art. 23 Será instaurado Pedido de Providências, perante a Corregedoria Nacional de
Justiça, para acompanhamento e fiscalização
da implementação do presente Provimento e
para estudos complementares.
Art. 24 Este Provimento entra em vigor em noventa dias contados da data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 2012.
Ministra ELIANA CALMON
Corregedora Nacional de Justiça
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Provimento nº 40
Dá nova redação ao § 2º e acrescenta o § 3º ao art. 19 do Provimento nº 18,
de 28 de agosto de 2012, que dispõe sobre a instituição e funcionamento
da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC.
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais:
RESOLVE:
Art. 1º O § 2º do art. 19 do Provimento nº 18, de
28 de agosto de 2012, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de
Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC passa a vigorar com a seguinte redação:
§2º A habilitação dos órgãos públicos de que

trata o caput deste artigo será solicitada diretamente ao Colégio Notarial do Brasil - Conselho
Federal, em campo a ser disponibilizado no
sítio www.censec.org.br , no qual será informado o nome, cargo, matrícula e número do CPF
das pessoas autorizadas para acesso ao sistema.
Art. 2º O art. 19 do Provimento nº 18, de 2012, de
que cuida o art. 1º deste Provimento passa a vigorar acrescido do § 3º, com a seguinte redação:
§3º O Colégio Notarial do Brasil - Conselho
Federal consultará a Corregedoria Nacional de

Justiça, antes de efetivar o acesso, sobre a solicitação de habilitação feita nos termos do § 2º deste
artigo, sempre que estiver ausente qualquer dos
requisitos estabelecidos no caput deste artigo.
Art. 3º Este Provimento entra em vigor 15
(quinze) dias após a sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 2014.
Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Provimento n° 56
Dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para
processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, Ministra NANCY ANDRIGHI, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais;
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e
normatização pelo Poder Judiciário segundo o
disposto nos arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º,
da Constituição Federal de 1988, e no art. 8º, X,
do Regimento Interno do Conselho Nacional
de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção
de medidas uniformes quanto à aplicação da Lei
nº 11.441/2007 em todo o território nacional;
CONSIDERANDO a regulamentação da Lei
11.441/2007 pela Resolução CNJ 35/2007;
CONSIDERANDO a redação do art. 610 da
Lei 13.105/2015 que dispõe: “Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á
ao inventário judicial.”;
CONSIDERANDO a ausência de disciplina
uniforme para o registro da informação sobre a
existência de testamento no processamento dos
inventários e partilhas judiciais, e na lavratura
das escrituras de inventários extrajudiciais pelos Tabelionatos de Notas do país;

CONSIDERANDO a significativa quantidade
de testamentos, públicos e cerrados, que não
são respeitados pela ausência de conhecimento
de sua existência;
CONSIDERANDO que a CENSEC – Central
Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, instituída pelo Provimento 18/2012
da Corregedoria Nacional de Justiça, possui
dentre seus módulos de informação, o Registro Central de Testamentos OnLine (RCTO),
que recepciona informações sobre testamentos
públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados lavrados em todo o Brasil;
RESOLVE:
Art. 1º Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os
Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos
On-Line (RCTO), módulo de informação da
CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação
de testamentos cerrados.

Art. 2º É obrigatório para o processamento
dos inventários e partilhas judiciais, bem como
para lavrar escrituras públicas de inventário
extrajudicial, a juntada de certidão acerca da
inexistência de testamento deixado pelo autor
da herança, expedida pela CENSEC – Central
Notarial de Serviços Compartilhados.
Art. 3º Este Provimento não revoga, no que
forem compatíveis, as normas editadas pelas
Corregedorias Gerais da Justiça e pelos Juízes
Corregedores, ou Juízes competentes na forma
da organização local relativas à matéria.
Art. 4º As Corregedorias Gerais de Justiça deverão dar ciência aos responsáveis pelas unidades do serviço extrajudicial de notas deste
Provimento, bem como da obrigatoriedade de
promover a alimentação do Registro Central de
Testamentos On-Line.
Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 2016.
Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça
Fonte: CNJ
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Cadastro

Cartório: Como realizar o Cadastro na CENSEC

P

ara realizar seu cadastro de acesso a
Central Notarial de Serviços Compartilhados – CENSEC, faz-se necessário
o envio dos seguintes documentos digitalizados por e-mail (cadastro.censec@notariado.
org.br):

• Título de outorga do responsável atual pela
Serventia ou Portaria de nomeação do Tabelião/Oficial;·
• Cópia do documento de identidade, CPF ou
CNH do Tabelião/Oficial;·
• Ficha cadastral preenchida (vide modelo
anexo).

Após o envio o prazo para cadastramento é
de até 48 horas úteis e o sistema enviará automaticamente uma mensagem de notificação.
O acesso ao sistema deve ser feito mediante uso de certificado digital nos padrões da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras
(ICPBrasil).

Poder Judiciário: Como realizar o Cadastro na CENSEC

D

e acordo com o Provimento 18/2012
do Conselho Nacional de Justiça, CNJ,
é possível o cadastramento dos órgãos do Poder Judiciário na CENSEC para
acesso ao módulo de escrituras e procurações
(CEP). Desta forma as solicitações deverão ser
efetuadas somente via ofício remetido pelos
juízes que representam os órgãos interessados
nas pesquisas da Censec.

Dados dos usuários:
Nome completo
CPF
Data de nascimento
Email
Número de matrícula

Endereço de postagem:
À Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados – Censec
Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal
Sede Adm III: Rua Bela Cintra, 746 - 12º andar - cj. 121
01415-000 - São Paulo – SP
cadastro.censec@notariado.org.br

O acesso ao sistema deve ser feito mediante uso de certificado digital nos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICPBrasil).

Órgãos Públicos: Como realizar o Cadastro na CENSEC

O

Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, informa que dispõe
da Central de Serviços Eletrônicos
Compartilhados – CENSEC, a qual reúne informações fornecidas pelos Notários acerca de
atos notariais.
Outrossim, de acordo com o artigo 19 do
Provimento 18/2012, alterado pelo Provimento 40/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é possível o cadastramento dos órgãos
públicos na CENSEC, para acesso ao módulo
de escrituras e procurações, o que deverá ser
precedido de autorização do CNB/CF. Para
tanto, solicitamos a Vossa Senhoria que en-

caminhe a solicitação de credenciamento
via ofício, requerendo o cadastro dos pretendidos usuários da CENSEC, informando
o nome completo, número do CPF, data de
nascimento, telefone, cargo, nº de matrícula,
e-mail e finalidade das pesquisas, para que,
o CNB/CF possa cadastrar os usuários diretamente na central, sendo a partir de então
desnecessária a troca de ofícios. As solicitações de cadastro deverão ser efetuadas,
inicialmente, pelo representante do órgão/
departamento interessado nas pesquisas da
Censec, juntamente com o documento de
nomeação e identidade do mesmo.

Endereço de postagem:
À Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados – Censec
Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal
Sede Adm III: Rua Bela Cintra, 746 - 12º andar - cj. 121
01415-000 - São Paulo – SP
cadastro.censec@notariado.org.br
O acesso ao sistema deve ser feito mediante uso de certificado digital nos padrões da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras
(ICP-Brasil).

Consulados: Como realizar o Cadastro na CENSEC

O

Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, informa que dispõe
da Central de Serviços Eletrônicos
Compartilhados – Censec, a qual reúne informações fornecidas pelos Notários acerca de
atos notariais. Outrossim, é possível o cadastramento dos Consulados na Censec para acesso
ao módulo do Sinal Público. Desta forma, as
solicitações deverão ser efetuadas somente via
ofício assinado pelo representante do Consulado interessado nas pesquisas da Censec.

É necessário nos remeter:
• Ofício de solicitação de cadastro contendo
nome completo, CPF e e-mail dos pretendidos usuários na Censec, assinado pelo representante do departamento consular;
• Cópia do documento de identidade dos referidos usuários;
• Cópia do documento do Ministério das Relações Exteriores que o(s) nomeou(ram).

Endereço de postagem:
À Censec
Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal
Rua Bela Cintra, 746 , 12º andar - cj. 121
01415-000 - São Paulo - SP
O acesso ao sistema deve ser feito mediante uso de certificado digital nos padrões da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras
(ICPBrasil).
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Central de Escrituras de
Separações, Divórcios e
Inventários (CESDI)
As informações dessa categoria estão
disponíveis desde o dia 1 de janeiro de 2007

Figura 2 - Certificado Digital

Após selecionar o certificado digital na janela “ACESSO
VIA CERTIFICADO DIGITAL” e clicar no botão “Entrar”
será aberta a janela “Introduzir PIN”.

C

entral de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários (CESDI): Para pesquisas de escrituras conforme
a Lei n° 11.441, de 4 de janeiro de 2007, que altera os dispositivos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil, possibilitando a realização de inventário,
partilha, separação consensual e divórcio consensual por via
administrativa.
Consulta: http://www.censec.org.br/Censec/Home.aspx

Figura 3 - Senha PIN

Ao abrir a janela “Introduzir PIN” será necessário inserir a
senha do certificado digital no campo “Introduzir PIN:” e
depois clicar no botão “OK”. Após clicar no botão “OK”
será aberta a tela inicial da CENSEC.

Fale conosco
Entre contato com a nossa equipe de suporte através do telefone (11) 3122-6277,
ou através do endereço de e-mail censec@notariado.org.br.

1. Central Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados
A CENSEC é o portal do CNB-CF (Colégio Notarial do
Brasil – Conselho Federal), com afunção de armazenar
informações referentes aos atos lavrados pelos cartórios
do Brasil, além de fornecer outros serviços. A CENSEC é
constituída dos seguintes módulos: RCTO (Registro Central de Testamento Online), CEP (Central de Escrituras de
Procurações), CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários) e a CNSIP (Cadastro Nacional de Sinal Público).Neste manual iremos abordar a
utilização da CESDI.
2. Acesso a CENSEC
Para acessar o sistema, será necessário possuir certificado digital válido do tipo A-3 e estar previamente cadastrado. Após acessar a tela inicial, será necessário
clicar no botão “ICP Brasil”
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Figura 4 - Tela Inicial

3. Envio de informação na central CESDI
Para realizar o envio de informações referentes aos atos
lavrados na serventia é necessário acessar a guia “Centrais” e clicar no menu “CESDI”. Após acessar o menu
“CESDI” serão apresentados as formas de envio de dados para a central, que são:
l Envio Upload;
l Envio Upload - Anual;
l Digitação.
3.1 Envio de informação quinzenal
Para realizar o envio das informações à CENSEC referentes aos atos lavrados na serventia, será necessário
acessar o seguinte caminho: Centrais -> CESDI-> Carga-> Envio Upload

Figura 1 - Tela de acesso

Figura 5 - Envio Upload

Ao clicar no botão “ICP Brasil”, abrirá janela “ACESSO
VIA CERTIFICADO DIGITAL”.

Ao clicar em “Envio Upload”, será aberta a tela “Envio de
Carga – Upload”.
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Figura 9 - Validação de Layout

Para visualizar o erro encontrado no arquivo basta clicar
no link “Falha” que serão exibidos todos os erros.

Figura 6 - Envio de Carga

Após acessar a tela “Envio de Carga – Upload” será necessário realizar o preenchimento de todos os campos,
que são:
l Tipo: selecionar o tipo de arquivo no formato TXT ou
XML a ser enviado para a censec com as informações
dos atos lavrados na serventia;
l Quinzena: selecionar a quinzena de referência dos
atos lavrados;
l Mês: selecionar o mês de referência dos atos lavrados;
l Ano: selecionar o ano de referência dos atos lavrados;
l Registro: quantidade total de registros no arquivo
l Arquivo: arquivo salvo no computador no formato TXT
ou XML com os dados dos atos lavrados na serventia.
Ao preencher todos os campos, será necessário clicar
no botão “Enviar”.

Figura 7 - Aviso

Após clicar no botão “Enviar“ o arquivo passará por uma
validação do layout dos dados presentes e o sistema
retornará para a tela “Envio de Carga – Upload”. Para
visualizar o status do arquivo enviado será necessário
selecionar o registro e clicar no botão “Visualizar”.

Figura 10 - Motivo da falha

Caso o arquivo tenha sido processado corretamente,
será exibida a tela “Conclusão”, com a número da quinzena, mês e ano de referência, além de exibir o número
da carga.

Figura 11 - Carga processada

Observação:
l Aguardando Validação: O arquivo está em uma fila
para passar pela validação de erros.
l Aguardando Processamento: O arquivo não possui
erro e está aguardando para ser processado.
l Reprovado: O arquivo possui erro(s) e precisa ser corrigido para ser enviado novamente.
l Finalizado: O arquivo foi processado.
l Processamento da carga: o processamento da carga
ocorre durante a madrugada.
3.2 Envio de informação anual
Para realizar o envio das informações à CENSEC referentes aos atos lavrados na serventia durante o ano,
será necessário acessar o seguinte caminho: Centrais ->
CESDI-> Carga-> Envio Upload – Anual

Figura 8 - Envio de Carga

Ao realizar a validação do arquivo se a CENSEC encontrar algum erro no arquivo será exibido a tela “Envio de
Carga – Upload – Validação de Layout”.

Figura 12 - Envio Upload Anual

Ao clicar em “Envio Upload– Anual” será aberta a tela
“Envio de Carga – Upload”.
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Figura 16 - Falha Arquivo Anual

Para visualizar o erro encontrado no arquivo basta clicar
no link “Falha” que serão exibidos todos os erros.

Figura 13 - Envio de Carga Anual

Após acessar a tela “Envio de Carga – Upload” será necessário realizar o preenchimento de todos os campos,
que são:
l Tipo: selecionar o tipo de arquivo no formato TXT ou
XML a ser enviado para a censec com as informações
dos atos lavrados na serventia;
l Ano: selecionar o ano de referência dos atos lavrados;
l Registro: quantidade total de registros no arquivo
l Arquivo: arquivo salvo no computador no formato TXT
ou XML com os dados dos atos lavrados na serventia.
Ao preencher todos os campos, será necessário clicar
no botão “Enviar”.

Figura 17 - Motivo da Falha Arquivo Anual

Caso o arquivo tenha sido processado corretamente,
será exibida a tela “Conclusão”, com o número das quinzenas, mês e ano de referência, além de exibir os números das cargas.

Figura 14– Aviso

Após clicar no botão “Enviar“ o arquivo passará por uma
validação do layout dos dados presentes e o sistema
retornará para a tela “Envio de Carga – Upload”. Para
visualizar o status do arquivo enviado será necessário
selecionar o registro e clicar no botão “Visualizar”.

Figura 18 - Carga Anual Processada

Observação:
Aguardando Validação: O arquivo está em uma fila
para passar pela validação de erros.
l Aguardando Processamento: O arquivo não possui
erro e está aguardando para ser processado.
l Reprovado: O arquivo possui erro(s) e precisa ser corrigido para ser enviado novamente.
l Finalizado: O arquivo foi processado.
l Processamento da carga: o processamento da carga
ocorre durante a madrugada.
l

Figura 15 - Envio de Carga Anual

Ao realizar a validação do arquivo se a CENSEC encontrar algum erro no arquivo será exibido a tela “Envio de
Carga – Upload – Validação de Layout”.
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3.3 Digitações de atos
Para realizar o envio das informações à CENSEC através
da digitação dos atos lavrados na serventia, será necessário acessar o seguinte caminho: Centrais -> CESDI->
Carga-> Digitação

Para adicionar a parte de um ato será necessário clicar
no botão “Adicionar”.

Figura 22 - Dados da Parte

Figura 19 - Digitação

Ao clicar em “Digitação”, será aberta a tela “Envio de carga - digitação”.

Figura 20 - Quinzena de referência

Na tela “Envio de carga - digitação” será necessário selecionar quinzena, mês e ano de referência do ato lavrado na
serventia e posteriormente clicar no botão “Prosseguir”.

Figura 21 - Digitação do Ato

Ao clicar no botão “Prosseguir” será aberta a tela “Envio
de carga - digitação” para o preenchimento de todos os
campos, que são:
l Natureza: as naturezas dos atos presentes na CESDI são:
o Conversão de separação em divórcio;
o Divórcio direto;
o Inventário;
o Nomeação de inventariante;
o Partilha;
o Reconciliação;
o Retificação;
o Separação;
o Sobrepartilha.
l Dato do ato: o dia em que o ato foi lavrado;
l Livro: o livro em que o ato foi lavrado;
l Folha: a folha em que o ato foi lavrado;
l Complemento: o complemento do livro e folha em
que ato foi lavrado;
l Partes: as partes pertencentes ao ato lavrado.

Após clicar no botão “Adicionar” será aberta a janela
“Envio de Carga – Digitação” para inserir
o nome da parte e qualidade da parte, que são:
l Separação: separando (a), advogado (a), cessionário/
adjudicatários, cedente, interveniente, anuente;
l Reconciliação: reconciliando (a), advogado (a), cessionário/adjudicatários, cedente, interveniente, anuente;
l Conversão de separação em divórcio: divorciando
(a), advogado (a),cessionário/adjudicatários, cedente,
interveniente, anuente;
l Divórcio direto: divorciando (a), advogado (a),cessionário/adjudicatários, cedente, interveniente, anuente;
l Inventário: falecido (a), viúvo (a), herdeiro (a), advogado
(a), cessionário/adjudicatários, cedente, interveniente,
anuente, inventariante;
l Sobrepartilha: falecido (a), viúvo (a), herdeiro (a),divorciando (a), advogado (a),cessionário/adjudicatários,
cedente, interveniente, anuente;
l Retificação: divorciando (a), separando (a), falecido (a),
viúvo (a), herdeiro (a), advogado (a),cessionário/adjudicatários, cedente, interveniente, anuente;
l Nomeação de inventariante: falecido (a), viúvo (a),
inventariante, herdeiro (a), advogado (a), cessionário/
adjudicatários, cedente, interveniente, anuente;
l Partilha: falecido(a), viúvo (a), herdeiro (a), divorciando
(a), advogado (a), cessionário/adjudicatários, cedente,
interveniente, anuente;
Ao digitar o nome e a qualidade da parte do ato, será necessário clicar no botão “Adicionar” para incluir os dados
preenchidos e clicar no botão “Salvar”.
Observação:
l Atos de separação: devem conter no mínimotrês partes registradas, sendo uma parte advogado (a) e dois
separando (a).
l Atos de reconciliação: devem conter no mínimo três
partes registradas, sendo uma parte advogado (a) e
dois reconciliando (a).
l Atos de conversão de separação em divórcio: devem conter no mínimo três partes registradas, sendo
uma parte advogado (a) e dois divorciando (a).
l Atos de divórcio direto: devem conter no mínimo três
partes registradas, sendo uma parte advogado (a) e
dois divorciando (a).
l Atos de inventário: devem conter no mínimo duas
partes registradas, sendo uma parte advogado (a) e
um falecido (a).
l Atos de sobrepartilha: devem conter no mínimo duas
partes registradas, sendo uma parte advogado (a) e
um falecido (a) ou divorciando (a).
l Atos de retificação: devem conter no mínimo uma parte registrada, independente da qualidade informada.
l Atos de nomeação de inventariante: devem conter
no mínimo duas partes registradas, sendo o inventariante e o falecido (a).
l Atos de partilha: devem conter no mínimo duas partes registradas, sendo uma parte advogado (a), um falecido (a) e/ou divorciando (a).
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4. Consulta de Escrituras de separações, divórcios
e inventários
Para consultar os atos de escrituras de separações, divórcio e inventários lavradas pelos cartórios cadastrados
na CENSEC, será necessário acessar o seguinte caminho: Centrais -> CESDI -> Consulta Ato.

Após clicar no botão “Visualizar” serão exibidos os principais dados do ato.

Figura 23 - Consulta Ato

Ao clicar em “Consulta Ato”, será aberta a tela “Consulta
de Ato”.

Figura 26 - Dados do Ato

Observação:
l Os dados exibidos variam de acordo com a natureza
da escritura.

Figura 24– Consulta

Após acessar a tela “Consulta de Ato será necessário realizar o preenchimento dos campos, que são:
l Nome: preencher o nome do responsável pela escritura;
l Documento: selecionar o tipo de documento e preencher o documento;
l Livro: número do livro em que o ato foi lavrado;
l Folha: número da folha em que o ato foi lavrado;
l Data do ato: data em que o ato foi lavrado;
l UF: estado do cartório em que o ato foi lavrado;
l Município: município do cartório em que o ato foi lavrado;
l Cartório: cartório em que o ato foi lavrado;
Ao preencher os campos e clicar no botão “Buscar”, serão exibidas as escrituras de acordo com os dados informados.

5. Estorno dos atos informados à CENSEC
Para realizar o estorno das informações enviadas à CENSEC pela serventia, será necessário acessar o seguinte
caminho: Centrais -> CESDI ->Estorno.

Figura 27– Estorno

Ao clicar em “Estorno” será aberta a tela “Estorno”

Figura 28 - Consulta Estorno

Figura 25 - Resultado da Pesquisa

Para visualizar os dados do ato, será necessário selecionar o ato e clicar no botão “Visualizar”.
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Após acessar a tela “Estorno” será necessário selecionar
os seguintes campos:
l Quinzena: a quinzena de referência dos atos lavrados;
l Mês: o mês de referência dos atos lavrados;
l Ano: o ano de referência dos atos lavrados;
Ao selecionar os campos, será necessário clicar no botão “Buscar”.

Figura 32 - Extrato do Ticket
Figura 29 - Estorno de Carga

Após clicar no botão “Buscar” serão exibidos os resultados de acordo com a seleção dos campos. Para realizar
o estorno de uma carga fechada, será necessário selecionar a carga e clicar no botão “Confirmar”.

Após acessar a tela “Extrato - Ticket” será necessário
selecionar os seguintes campos:
l Quinzena: a quinzena de referência do fechamento;
l Mês: o mês de referência do fechamento;
l Ano: o ano de referencia do fechamento;
l Ticket: o número do ticket gerado no fechamento;
Ao selecionar os campos, será necessário clicar no botão “Buscar”.

Figura 33 - Consulta Extrato

Figura 30 - Termo de Responsabilidade

Após clicar no botão “Buscar” serão exibidos os resultados de acordo com a seleção dos campos. Para visualizar o conteúdo (atos) de um ticket, será necessário
selecionar a carga e clicar no botão “Visualizar”.

Ao clicar no botão “Confirmar” será aberta a janela “Estorno – Termo de Responsabilidade” contendo o termo
de responsabilidade que deverá ser aceito para prosseguir com o estorno da carga. Após clicar no botão “Aceito” o sistema emitirá o aviso “Estorno efetuado com sucesso”.

6. Extrato das quinzenas fechadas
Para consultar quais quinzenas foram devidamente informadas ou suas respectivas cargas foram processadas
pela CENSEC e fechadas, será necessário acessar o seguinte caminho: Centrais -> CESDI -> Extrato.

Figura 31 - Extrato

Ao clicar em “Extrato” será aberta a tela “Extrato - Ticket”

Figura 34 - Informações Extrato

Ao clicar no botão “Visualizar” serão exibidos os seguintes dados:
l Cartório: cartório responsável pelo fechamento da
quinzena;
l Central: corresponde a natureza dos atos lavrados;
l Data de fechamento: data em que foi realizado o fechamento da quinzena;
l Referente: referente à quinzena que estes atos foram
informados na CENSEC;
l Ticket: número gerado automaticamente pela CENSEC no fechamento da quinzena;
Para realizar a impressão destas informações será necessário clicar no botão “Imprimir”.
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7. Fechamento da quinzena
Para realizar o fechamento das quinzenas, posteriormente a informaçãodos dados dos atos através de upload ou
digitação será necessário acessar o seguinte caminho:
Centrais - >CESDI -> Fechamento.

Figura 37 - Fechamento Negativo

Caso tenha sido informados atos na quinzena de referência do fechamento será exibida a tela “Fechamento
– Conferência”, com os dados de todos os atos.

Figura 35– Fechamento

Ao clicar em “Fechamento” será aberta a tela “Fechamento”.

Figura 36 - Referência Fechamento

Após acessar a tela “Fechamento” será necessário selecionar os seguintes campos:
l Quinzena: a quinzena de referência do fechamento;
l Mês: o mês de referência do fechamento;
l Ano: o ano de referencia do fechamento;
Após selecionar todos os campos, basta clicar no botão
“Prosseguir”. Ao realizar o fechamento de uma quinzena
que não há informações de atos existentes na CENSEC
será exibida a tela “Fechamento – Conferência” com a
mensagem “Fechamento Negativo”.
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Figura 38 - Dados Fechamento

Após a visualização de todos os atos será necessário clicar no botão “Fechar Quinzena”.

Figura 39 - Conclusão Fechamento

Ao clicar no botão “Fechar Quinzena” será exibida tela
“Fechamento – Conclusão” com os seguintes dados:
l Cartório: cartório responsável pelo fechamento da
quinzena;
l Central: corresponde a natureza dos atos lavrados;
l Data de fechamento: data em que foi realizado o fechamento da quinzena;
l Referente: referente à quinzena que estes atos foram
informados na CENSEC;
Para realizar a impressão destas informações será necessário clicar no botão “Imprimir”.

Figura 42 - Resultado Manutenção

8.1 Alteração de atos
Para alterar os atos presentes nas cargas será necessário selecionar a carga e clicar no botão “Alterar”.

Figura 43 - Alteração Manutenção

8. Manutenção das cargas informadas
Para visualizar as cargas digitadas e os atos enviados
para CENSEC através de upload do arquivo XML ou TXT,
será necessário acessar o seguinte caminho: Centrais ->
CESDI -> Manutenção de Carga.

Após clicar no botão “Alterar” será necessário selecionar
um ato e clicar novamente no botão “Alterar”. Ao clicar
no botão “Alterar” será aberta a tela “Manutenção de
Carga” com os dados atos para alteração destes dados,
posteriormente a edição das informações é necessário
clicar no botão “Salvar”.

Figura 40– Manutenção

Ao clicar em “Manutenção Carga”, será aberta a tela
“Manutenção de Cargas”.
Figura 44 - Alteração Ato

8.2 Exclusão de atos
Para excluir os atos presentes nas cargas será necessário selecionar a carga e clicar no botão “Remover”.

Figura 41 - Manutenção de Carga

Após acessar a tela “Manutenção de Cargas” será necessário selecionar os seguintes campos:
l Período: selecionar quinzena, mês e ano;
l Quinzena: a quinzena de referência dos atos;
l Mês: o mês de referencia dos atos;
l Ano: o ano de referencia dos atos;
Ao selecionar todos os campos, basta clicar no botão
“Buscar” que serão exibidas todas as cargas enviadas
para a CENSEC através de digitação e upload.

Figura 45 - Remover atos

Após clicar no botão “Remover”, será exibo o aviso “Tem
certeza que deseja remover esta carga”, basta confirmar
através do botão “Ok”. Ao clicar no botão “OK” será exibida a mensagem “Carga removida com sucesso”.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Central de Escrituras
e Procurações (CEP)
Para pesquisa de escrituras,
procurações e outros atos notariais

C

entral de Escrituras e Procurações (CEP):
Para pesquisa de escrituras, procurações e outros
atos notariais.

Figura 2 - Certificado Digital

Após selecionar o certificado digital na janela “ACESSO
VIA CERTIFICADO DIGITAL” e clicar no botão “Entrar”
será aberta a janela “Introduzir PIN”.

Consulta: condicionada a requisição judicial.
Fale conosco
Entre contato com a nossa equipe de suporte através do telefone (11) 3122-6277,
ou através do endereço de e-mail censec@notariado.org.br.

1. Central Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados
A CENSEC é o portal do CNB-CF (Colégio Notarial do
Brasil – Conselho Federal), com a função de armazenar
informações referentes aos atos lavrados pelos cartórios
do Brasil, além de fornecer outros serviços. A CENSEC
é constituída dos seguintes módulos: RCTO (Registro
Central de Testamento Online), CEP (Central de Escrituras de Procurações), CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários) e a CNSIP (Cadastro
Nacional de Sinal Público). Neste manual iremos abordar
a utilização da CEP.
2. Acesso a CENSEC
Para acessar o sistema, será necessário possuir certificado digital válido do tipo A-3 e estar previamente cadastrado. Após acessar a tela inicial, será necessário
clicar no botão “ICP Brasil”

Figura 3 - Senha PIN

Ao abrir a janela “Introduzir PIN” será necessário inserir a
senha do certificado digital no campo “Introduzir PIN:” e
depois clicar no botão “OK”. Após clicar no botão “OK”
será aberta a tela inicial da CENSEC.

Figura 4 - Tela Inicial

3. Envio de informação na central CEP
Para realizar o envio de informações referentes aos atos
lavrados na serventia é necessário acessar a guia “Centrais” e clicar no menu “CEP”. Após acessar o menu
“CEP” serão apresentadas as formas de envio de dados
para a central, que são:
l Envio Upload;
l Envio Upload - Anual;
l Digitação.
3.1 Envio de informação quinzenal
Para realizar o envio das informações à CENSEC referentes aos atos lavrados na serventia, será necessário
acessar o seguinte caminho: Centrais -> CEP-> Carga->
Envio Upload

Figura 1 - Tela de acesso

Figura 5 - Envio Upload

Ao clicar no botão “ICP Brasil”, abrirá janela “ACESSO
VIA CERTIFICADO DIGITAL”.

Ao clicar em “Envio Upload”, será aberta a tela “Envio de
Carga – Upload”.

16 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Figura 9 - Validação de Layout

Para visualizar o erro encontrado no arquivo basta clicar
no link “Falha” que serão exibidos todos os erros.

Figura 6 - Envio de Carga

Após acessar a tela “Envio de Carga – Upload” será necessário realizar o preenchimento de todos os campos,
que são:
l Tipo: selecionar o tipo de arquivo no formato TXT ou
XML a ser enviado para a censec com as informações
dos atos lavrados na serventia;
l Quinzena: selecionar a quinzena de referência dos
atos lavrados;
l Mês: selecionar o mês de referência dos atos lavrados;
l Ano: selecionar o ano de referência dos atos lavrados;
l Registro: quantidade total de registros no arquivo
l Arquivo: arquivo salvo no computador no formato TXT
ou XML com os dados dos atos lavrados na serventia.
Ao preencher todos os campos, será necessário clicar
no botão “Enviar”.

Figura 7 - Aviso

Após clicar no botão “Enviar“ o arquivo passará por uma
validação do layout dos dados presentes e o sistema
retornará para a tela “Envio de Carga – Upload”. Para
visualizar o status do arquivo enviado será necessário
selecionar o registro e clicar no botão “Visualizar”.

Figura 10 - Motivo da falha

Caso o arquivo tenha sido processado corretamente,
será exibida a tela “Conclusão”, com o número da quinzena, mês e ano de referência, além de exibir o número
da carga.

Figura 11 - Carga processada

Observação:
l Aguardando Validação: o arquivo está em uma fila
para passar pela validação de erros.
l Aguardando Processamento: o arquivo não possui
erro e está aguardando para ser processado.
l Reprovado: o arquivo possui erro(s) e precisa ser corrigido para ser enviado novamente.
l Finalizado: o arquivo foi processado.
l Processamento da carga: o processamento da carga
ocorre durante a madrugada.
3.2 Envio de informação anual
Para realizar o envio das informações à CENSEC referentes aos atos lavrados na serventia durante o ano,
será necessário acessar o seguinte caminho: Centrais ->
CEP-> Carga-> Envio Upload – Anual

Figura 8 - Envio de Carga

Ao realizar a validação do arquivo se a CENSEC encontrar algum erro no arquivo será exibido a tela “Envio de
Carga – Upload – Validação de Layout”.

Figura 12 - Envio Upload Anual

Ao clicar em “Envio Upload– Anual” será aberta a tela
“Envio de Carga – Upload”.
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Figura 16 - Falha Arquivo Anual

Para visualizar o erro encontrado no arquivo basta clicar
no link “Falha” que serão exibidos todos os erros.

Figura 13 - Envio de Carga Anual

Após acessar a tela “Envio de Carga – Upload” será necessário realizar o preenchimento de todos os campos,
que são:
l Tipo: selecionar o tipo de arquivo no formato TXT ou
XML a ser enviado para a censec com as informações
dos atos lavrados na serventia;
l Ano: selecionar o ano de referência dos atos lavrados;
l Registro: quantidade total de registros no arquivo
l Arquivo: arquivo salvo no computador no formato TXT
ou XML com os dados dos atos lavrados na serventia.
Ao preencher todos os campos, será necessário clicar
no botão “Enviar”.

Figura 14– Aviso

Após clicar no botão “Enviar“ o arquivo passará por uma
validação do layout dos dados presentes e o sistema
retornará para a tela “Envio de Carga – Upload”. Para
visualizar o status do arquivo enviado será necessário
selecionar o registro e clicar no botão “Visualizar”.

Figura 17 - Motivo da Falha Arquivo Anual

Caso o arquivo tenha sido processado corretamente,
será exibida a tela “Conclusão”, com o número das quinzenas, mês e ano de referência, além de exibir os números das cargas.

Figura 18 - Carga Anual Processada

Observação:
l Aguardando Validação: o arquivo está em uma fila
para passar pela validação de erros.
l Aguardando Processamento: o arquivo não possui
erro e está aguardando para ser processado.
l Reprovado: o arquivo possui erro(s) e precisa ser corrigido para ser enviado novamente.
l Finalizado: o arquivo foi processado.
l Processamento da carga: o processamento da carga
ocorre durante a madrugada.
3.3 Digitações de atos
Para realizar o envio das informações à CENSEC através
da digitação dos atos lavrados na serventia, será necessário acessar o seguinte caminho: Centrais -> CEP->
Carga-> Digitação

Figura 15 - Envio de Carga Anual

Ao realizar a validação do arquivo se a CENSEC encontrar algum erro no arquivo será exibido a tela “Envio de
Carga – Upload – Validação de Layout”.
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Figura 19 - Digitação

Ao clicar em “Digitação”, será aberta a tela “Envio de carga - digitação”.

4. Consulta de Escrituras de procurações
Para consultar os atos de escrituras de separações, divórcio e inventários lavradas pelos cartórios cadastrados
na CENSEC, será necessário acessar o seguinte caminho: Centrais -> CEP -> Consulta Ato.

Figura 20 - Quinzena de referência

Na tela “Envio de carga - digitação” será necessário selecionar quinzena, mês e ano de referência do ato lavrado na
serventia e posteriormente clicar no botão “Prosseguir”.

Figura 23 - Consulta Ato

Ao clicar em “Consulta Ato”, será aberta a tela “Consulta
de Ato”.

Figura 21 - Digitação do Ato

Ao clicar no botão “Prosseguir” será aberta a tela “Envio
de carga - digitação” para o preenchimento de todos os
campos, que são:
l Natureza: as naturezas dos atos presentes na CEP são:
o Ata notarial;
o Escritura;
o Procuração;
o Procuração para fins previdenciários;
o Renúncia de procuração;
o Revogação de procuração;
o Substabelecimento.
l Dato do ato: o dia em que o ato foi lavrado;
l Livro: o livro em que o ato foi lavrado;
l Folha: a folha em que o ato foi lavrado;
l Complemento: o complemento do livro e folha em
que ato foi lavrado;
l Partes: as partes pertencentes ao ato lavrado.
Para adicionar a parte de um ato será necessário clicar
no botão “Adicionar”.

Figura 24– Consulta

Após acessar a tela “Consulta de Ato será necessário realizar o preenchimento dos campos, que são:
l Nome: preencher o nome do responsável pela escritura;
l Documento: selecionar o tipo de documento e preencher o documento;
l Livro: número do livro em que o ato foi lavrado;
l Folha: número da folha em que o ato foi lavrado;
l Data do ato: data em que o ato foi lavrado;
l UF: estado do cartório em que o ato foi lavrado;
l Município: município do cartório em que o ato foi lavrado;
l Cartório: cartório em que o ato foi lavrado;
Ao preencher os campos e clicar no botão “Buscar”, serão exibidas as escrituras de acordo com os dados informados.

Figura 22 - Dados da Parte

Após clicar no botão “Adicionar” será aberta a janela “Envio de Carga – Digitação” para inserir o nome da parte, a
qualidade da parte e os números de documentos, que são:
l Outorgante;
l Interveniente;
l Usufrutuário.
l Outorgado;
Ao digitar o nome, a qualidade da parte do ato e os números
de documentos, será necessário clicar no botão “Adicionar”
para incluir os dados preenchidos e clicar no botão “Salvar”.
Figura 25 - Resultado da Pesquisa

Observação: quando selecionado o tipo de ato escritura, será necessário escolher a natureza da escritura.

Para visualizar os dados do ato, será necessário selecionar o ato e clicar no botão “Visualizar”.
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Após clicar no botão “Visualizar” serão exibidos os principais dados do ato.

Figura 29 - Estorno de Carga

Após clicar no botão “Buscar” serão exibidos os resultados de acordo com a seleção dos campos. Para realizar
o estorno de uma carga fechada, será necessário selecionar a carga e clicar no botão “Confirmar”.

Figura 26 - Dados do Ato

Observação:
l Os dados exibidos variam de acordo com a natureza
da escritura.

5. Estorno dos atos informados à CENSEC
Para realizar o estorno das informações enviadas à CENSEC pela serventia, será necessário acessar o seguinte
caminho: Centrais -> CEP ->Estorno.
Figura 30 - Termo de Responsabilidade

Ao clicar no botão “Confirmar” será aberta a janela “Estorno – Termo de Responsabilidade” contendo o termo
de responsabilidade que deverá ser aceito para prosseguir com o estorno da carga. Após clicar no botão “Aceito” o sistema emitirá o aviso “Estorno efetuado com sucesso”.

Figura 27– Estorno

Ao clicar em “Estorno” será aberta a tela “Estorno”

6. Extrato das quinzenas fechadas
Para consultar quais quinzenas foram devidamente informadas ou suas respectivas cargas foram processadas
pela CENSEC e fechadas, será necessário acessar o seguinte caminho: Centrais -> CEP -> Extrato.

Figura 28 - Consulta Estorno

Após acessar a tela “Estorno” será necessário selecionar
os seguintes campos:
l Quinzena: a quinzena de referência dos atos lavrados;
l Mês: o mês de referência dos atos lavrados;
l Ano: o ano de referência dos atos lavrados;
Ao selecionar os campos, será necessário clicar no botão “Buscar”.
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Figura 31 - Extrato

Ao clicar em “Extrato” será aberta a tela “Extrato - Ticket”

7. Fechamento da quinzena
Para realizar o fechamento das quinzenas, posteriormente a informação dos dados dos atos através de upload ou
digitação será necessário acessar o seguinte caminho:
Centrais - >CEP -> Fechamento.

Figura 32 - Extrato do Ticket

Após acessar a tela “Extrato - Ticket” será necessário
selecionar os seguintes campos:
l Quinzena: a quinzena de referência do fechamento;
l Mês: o mês de referência do fechamento;
l Ano: o ano de referencia do fechamento;
l Ticket: o número do ticket gerado no fechamento;
Ao selecionar os campos, será necessário clicar no botão “Buscar”.

Figura 35– Fechamento

Ao clicar em “Fechamento” será aberta a tela “Fechamento”.

Figura 36 - Referência Fechamento

Figura 33 - Consulta Extrato

Após clicar no botão “Buscar” serão exibidos os resultados de acordo com a seleção dos campos. Para visualizar o conteúdo (atos) de um ticket, será necessário
selecionar a carga e clicar no botão “Visualizar”.

Após acessar a tela “Fechamento” será necessário selecionar os seguintes campos:
l Quinzena: a quinzena de referência do fechamento;
l Mês: o mês de referência do fechamento;
l Ano: o ano de referencia do fechamento;
Após selecionar todos os campos, basta clicar no botão
“Prosseguir”. Ao realizar o fechamento de uma quinzena
que não há informações de atos existentes na CENSEC
será exibida a tela “Fechamento – Conferência” com a
mensagem “Fechamento Negativo”.

Figura 37 - Fechamento Negativo

Figura 34 - Informações Extrato

Caso tenha sido informados atos na quinzena de referência do fechamento será exibida a tela “Fechamento
– Conferência”, com os dados de todos os atos.

Ao clicar no botão “Visualizar” serão exibidos os seguintes dados:
l Cartório: cartório responsável pelo fechamento da
quinzena;
l Central: corresponde a natureza dos atos lavrados;
l Data de fechamento: data em que foi realizado o fechamento da quinzena;
l Referente: referente à quinzena que estes atos foram
informados na CENSEC;
l Ticket: número gerado automaticamente pela CENSEC no fechamento da quinzena;
Para realizar a impressão destas informações será necessário clicar no botão “Imprimir”.

Figura 38 - Dados Fechamento

Após a visualização de todos os atos será necessário clicar no botão “Fechar Quinzena”.
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8.1 Alteração de atos
Para alterar os atos presentes nas cargas será necessário selecionar a carga e clicar no botão “Alterar”.

Figura 39 - Conclusão Fechamento

Ao clicar no botão “Fechar Quinzena” será exibida tela
“Fechamento – Conclusão” com os seguintes dados:
l Cartório: cartório responsável pelo fechamento da
quinzena;
l Central: corresponde a natureza dos atos lavrados;
l Data de fechamento: data em que foi realizado o fechamento da quinzena;
l Referente: referente à quinzena que estes atos foram
informados na CENSEC;
Para realizar a impressão destas informações será necessário clicar no botão “Imprimir”.

Figura 43 - Alteração Manutenção

Após clicar no botão “Alterar” será necessário selecionar
um ato e clicar novamente no botão “Alterar”. Ao clicar
no botão “Alterar” será aberta a tela “Manutenção de
Carga” com os dados atos para alteração destes dados,
posteriormente a edição das informações é necessário
clicar no botão “Salvar”.

8. Manutenção das cargas informadas
Para visualizar as cargas digitadas e os atos enviados
para CENSEC através de upload do arquivo XML ou TXT,
será necessário acessar o seguinte caminho: Centrais ->
CEP -> Manutenção de Carga.

Figura 40– Manutenção

Ao clicar em “Manutenção Carga”, será aberta a tela
“Manutenção de Cargas”.
Figura 44 - Alteração Ato

8.2 Exclusão de atos
Para excluir os atos presentes nas cargas será necessário selecionar a carga e clicar no botão “Remover”.

Figura 41 - Manutenção de Carga

Após acessar a tela “Manutenção de Cargas” será necessário selecionar os seguintes campos:
l Período: selecionar quinzena, mês e ano;
l Quinzena: a quinzena de referência dos atos;
l Mês: o mês de referencia dos atos;
l Ano: o ano de referencia dos atos;
Ao selecionar todos os campos, basta clicar no botão
“Buscar” que serão exibidas todas as cargas enviadas
para a CENSEC através de digitação e upload.

Figura 42 - Resultado Manutenção
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Figura 45 - Remover atos

Após clicar no botão “Remover”, será exibo o aviso “Tem
certeza que deseja remover esta carga”, basta confirmar
através do botão “Ok”. Ao clicar no botão “OK” será exibida a mensagem “Carga removida com sucesso”.
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Registro Central de
Testamentos On-Line
(RCTO)
Os dados da RCTO estão disponíveis
desde 1º de janeiro de 2000.

O usuário deverá clicar na imagem “Acesso via Certificado Digital” para efetuar o login. A tela exibe a opção de
Dual Login (login por usuário e senha), pois em São Paulo, o sistema SIGNO permite esse tipo de acesso. Com a
entrada da CENSEC só serão aceitos os acessos com o
certificado digital.

R

egistro Central de Testamentos On-Line (RCTO):
Neste módulo é possível pesquisar testamentos
públicos e de instrumentos de aprovação de
testamentos cerrados.
Consulta: http://www.buscatestamento.org.br/
CertidaoOnline/SolicitacaoTestamento.aspx

Objetivo:
O objetivo desse documento é apresentar aos usuários
dos cartórios as funcionalidades disponíveis e a maneira
de utilizar a RCTO (Registro de Testamento Online), existente na CENSEC (Central Eletrônica de Serviços Compartilhados).
1. Central Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados - CENSEC
A CENSEC será o portal do CNB-CF (Colégio Notarial do
Brasil – Conselho Federal) que irá armazenar todos os
atos lavrados pelos cartórios do Brasil, além de fornecer
outros serviços.
A CENSEC será constituída dos seguintes módulos:
RCTO (Registro Central de Testamento Online), CEP
(Central de Escrituras e Procurações), CESDI (Central de
Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários) e a
CNSIP (Central Nacional de Sinal Público).
Neste manual iremos abordar o funcionamento da RCTO.
Para acesso a CENSEC será necessário que o usuário
tenha um certificado digital do tipo e-CPF A3 e esteja
cadastrado no sistema.
Obs.: as telas utilizadas na ilustração desta primeira versão do documento foram retiradas do sistema SIGNO,
utilizado hoje no estado de São Paulo e que deu início ao
projeto da CENSEC. Os logotipos do CNB-SP e SIGNO
serão, respectivamente, substituídos pelos do CNB-CF
e da CENSEC.
2. Funcionalidades
2.1. Login
O login ao sistema poderá ser efetuado somente com o
certificado digital. Para ter acesso ao sistema é necessário também que o usuário esteja previamente cadastrado.
Será aceito o certificado digital e-CPF do tipo A3.
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O sistema irá exibir uma tela para que o usuário selecione
o certificado digital a ser utilizado. O usuário deve escolher o seu certificado e clicar em “entrar”.

O sistema então irá solicitar o PIN para utilização do certificado digital. Se o usuário estiver cadastrado o sistema
irá permitir o acesso do usuário, caso contrário, o sistema irá exibir uma mensagem informando que o usuário
não está cadastrado.
2.2. RCTO – Registro de Testamento Online
Na tela inicial será apresentado o menu Centrais, que ao
posicionar o mouse acima, exibirá as três centrais disponíveis para acesso. Neste manual falaremos da RCTO, na
tela abaixo é possível verificar as funcionalidades disponíveis para esta Central.

Vamos passar por todas elas, uma a uma.
Na RCTO devem ser informados somente os atos referentes a testamentos. São eles:
l Aditamento
l Testamento
l Testamento Cerrado l Testamento com Revogação
l Revogação
l Testamento sem
Conteúdo Patrimonial
Na RCTO devem ser enviados apenas os dados do testador, dados referentes a testemunhas não devem ser
lançados aqui.

2.2.1. Carga
Para adicionar atos, clique no menu ao escolher a opção
Carga teremos duas opções disponíveis: Envio Upload e
Digitação.

Se o sistema localizar algum erro será apresentada a tela
de validação informando a falha encontrada.

Iremos começar pelo item de Upload.
2.2.1.1. Envio Upload
Ao clicar em ENVIO UPLOAD o sistema irá apresentar os
campos que precisam ser preenchidos para o envio dessa
forma.

Ao clicar no link FALHA o sistema irá exibir qual informação do arquivo foi recusada.

Ao clicar em ENVIO UPLOAD o sistema irá apresentar
os campos que precisam ser preenchidos para o envio
dessa forma.
Nos casos de falha, o usuário deve efetuar a correção
no arquivo, repetir o processo de escolha do arquivo e
enviar novamente.

Você deverá escolher o tipo de arquivo que deseja enviar,
podendo ser XML ou TXT, depois disso deverá escolher o
mês e ano de referência, informar a quantidade de registros informados no arquivo.
Na CENSEC será necessário informar também a quinzena, para a qual, o arquivo enviado é referente.
Após preencher os campos o usuário deve clicar em ESCOLHER ARQUIVO e selecionar no seu computar o arquivo que deseja enviar. Agora bastar clicar em ENVIAR.
Obs.: os layouts para criação dos arquivos e manuais do desenvolvedor estão disponíveis no link www.censec.org.br.

Na CENSEC, após o upload da carga, o sistema irá exibir
também um aviso informando que a carga só estará disponível para Manutenção e/ou Fechamento, no próximo
dia útil. Ou seja, o fechamento e a realização de manutenções de carga não poderão ser executados no mesmo dia
em que o upload for efetuado. Por este motivo, recomendamos aos cartórios que não deixem para enviar a carga
no último dia do prazo (dia 5 ou 20 de cada mês), pois
isso poderá implicar no atraso do fechamento. O arquivo
foi enviado, agora vamos testar como seria por digitação.
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2.2.1.2. Digitação

Ao clicar na opção DIGITAÇÃO o sistema irá apresentar
os campos que precisam ser preenchidos para o envio
dessa forma.

Primeiro você deverá preencher a semana, mês e ano de
referência e clicar em PROSSEGUIR. Na CENSEC será
necessário preencher também a quinzena de referência.
Então o sistema irá apresentar a tela com todos os campos necessários para informe de um ato.

Se o usuário não conhecer a origem do ato que será revogado deve preencher o campo DESCONHECIDO com
SIM e informar qualquer informação que seja possível, no
campo OUTROS.

Se o usuário souber as informações do ato anterior deve
preencher o campo DESCONHECIDO com NÃO e preencher o nome do cartório livro e folha.

Se todos os campos tiverem sido preenchidos corretamente o sistema irá informar sucesso na inclusão.

O número da carga é preenchido automaticamente pelo
sistema. A primeira informação que deve ser preenchida
é o TIPO do ato. No campo DATA DO ATO o usuário deve
informar apenas o dia, pois a quinzena, mês e ano são
preenchidos de acordo com a informação de quinzena/
mês/ano de referência da carga. No campo DOCUMENTO 1 o usuário deve informa o RG, RNE, OAB ou OUTROS (opção utilizada para outros tipos de documentos
que sejam utilizados). O usuário terá ainda a opção de
informar que a parte não possui documentos, assim
estes campos não serão mais obrigatórios, neste caso,
subentende-se que a parte não possui documentos. O
campo OBSERVAÇÕES deve ser utilizado para fazer
observações sobre o ato, sobre o testador ou sobre o
cartório. Não é necessário copiar neste campo o texto da
escritura. Para os atos de Revogação o sistema irá exibir
os campos para preenchimento dos dados referentes ao
ato que está sendo revogado.
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Os campos marcados com o asterisco (*) são de preenchimento obrigatório, caso algum deles não seja preenchido o sistema não irá permitir que o usuário grave o
ato. Depois de incluir o ato o sistema irá retornar a tela
com os campos em branco para preenchimento de um
novo ato.

2.2.2. Consulta de Testamento

2.2.3. Extrato

Nesta tela o usuário poderá efetuar a consulta dos atos
informados na RCTO, pelo seu cartório. Para efetuar a
busca o usuário deverá preencher ao menos um filtro
apresentado e clicar em Buscar.

Nesta área o usuário poderá consultar todos os tickets
fechados pelo seu cartório.
Ao clicar em EXTRATO o sistema irá apresentar os campos de filtro para localização do ticket.

Caso o sistema localize o ato pesquisado irá exibir os
dados encontrados.

Para facilitar a localização dos tickets o usuário deve
preencher o mês e ano do fechamento ou o número do
ticket e clicar em BUSCAR. Se preferir pode deixar os
campos em branco e clicar em BUSCAR, nesse caso o
sistema irá retornar todos os tickets existentes.

O usuário terá também a opção visualizar os detalhes do
ato. Para isto o usuário deve marcar o aro desejado, no
campo esquerdo do ato, e clicar em VISUALIZAR.
Para visualizar os atos contidos no ticket, basta selecionar o item ao lado esquerdo e clicar em VISUALIZAR.

Serão apresentados todos os campos do testamento,
para a visualização dos detalhes do ato.
Obs.: Aqui será possível localizar somente os atos lavrados pelo seu cartório e que se encontram em meses já
fechados.
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O relatório apresentado poderá ser impresso pelo funcionário, para conferência das informações.
Depois de efetuar a conferência dos atos contidos na
quinzena do fechamento o usuário deve efetuar a confirmação do fechamento clicando em FECHAR QUINZENA/MÊS.
O sistema então exibe o relatório com a confirmação do
fechamento, que poderá ser impressa pelo usuário, ao
clicar em IMPRIMIR.

O sistema permite que o usuário imprima a listagem dos
atos que foram fechados, através do botão IMPRIMIR,
sendo a listagem negativa (sem nenhum ato) ou positiva.
2.2.4. Fechamento

Ao clicar em FECHAMENTO o sistema irá apresentar os
campos necessários para preenchimento.

Os fechamentos deverão ocorrer sempre até o dia 05
do mês, referente aos atos praticados na 2° quinzena do
mês anterior e até o dia 20 do mês, referente aos atos
praticados na 1° quinzena do mês atual. A opção para
fechamento só estará disponível a partir do dia 01, para a
2° quinzena do mês anterior, e do dia 16 para a 1° quinzena do mês atual.
Lembrando que após o fechamento não é possível movimentar determinado período. Caso tenha ocorrido algum
lapso de informação, o usuário deverá utilizar a opção
“retificação” para inclusão/alteração do ato referido.
2.2.5. Manutenção de Carga

O usuário deverá informar o mês e ano de referência que
deseja efetuar o fechamento e clicar em PROSSEGUIR.
Na CENSEC será necessário informar também à quinzena que se refere ao fechamento.
Caso a quinzena/mês escolhido já esteja fechado o sistema irá apresentar um aviso ao usuário.
Caso a quinzena/mês esteja disponível para fechamento,
o sistema irá apresentar um relatório contendo todos os
atos informados no mês do fechamento.

Fechamento Negativo: Caso a Serventia não tenha lavrado nenhum ato no decorrer da quinzena, basta solicitar o
fechamento, sem adicionar dados. Desta forma, o fechamento será concluído como “negativo”.
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Nesta área o usuário poderá efetuar a manutenção das
cargas informadas, desde que o fechamento ainda não
tenha sido efetuado, ou após um estorno.
Ao clicar em MANUTENÇÃO DE CARGA o sistema irá
apresentar os campos necessários de filtro para localização da carga desejada.

Para facilitar a localização da carga desejada o usuário
deverá preencher um dos campos de filtro e clicar em
BUSCAR, se preferir pode clicar em BUSCAR sem preencher nenhum campo. O sistema então irá apresentar
os registros localizados.

2.2.6. Retificação

O usuário poderá alterar e/ou remover as cargas detalhadas, basta escolher o item no lado esquerdo da tela e
clicar no botão desejado.
Se o usuário clicar em ALTERAR o sistema irá exibir os
atos contidos na carga escolhida, dessa forma o usuário
pode escolher alterar/excluir um ato específico sem ter
que excluir a carga inteira.
O sistema exibe os atos contidos dentro da carga e o
usuário escolhe qual quer alterar/excluir e efetua a alteração necessária.

Vamos começar pelo item Minhas Retificações.
2.2.6.1. Minhas Retificações

Nesta área o usuário terá o controle de todas as retificações efetuadas por ele.
Ao clicar em MINHAS RETIFICAÇÕES o sistema irá exibir
os campos de filtro para localização da retificação procurada.

Se o usuário escolher alterar um ato, o sistema exibe os
campos para alteração do ato e após efetuar a alteração
necessária, o usuário deve clicar em SALVAR.

Para facilitar a localização da retificação escolhida o usuário deverá preencher algum campo de filtro e clicar em
BUSCAR.

O sistema então irá exibir uma mensagem de confirmação da alteração.

O sistema irá apresentar as retificações localizadas e o
status de cada uma.

O sistema irá retornar para a tela de detalhe dos atos
contidos dentro da carga.
Depois que as alterações/exclusões necessárias forem
efetuadas o usuário deve efetuar o fechamento da quinzena. É a partir do fechamento que os atos ficam disponíveis para a consulta.
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2.2.6.2. Retificação

Ao clicar no item RETIFICAÇÃO o sistema irá apresentar
os campos necessários para preenchimento da solicitação de uma retificação. O primeiro campo a ser preenchido deve ser o TIPO DE RETIFICAÇÃO, que poderá ser:
“Inclusão de Testamento” e “Alteração de Testamento”.
Para as retificações de Inclusão o sistema irá apresentar
os mesmos campos de uma inclusão de ato.

Os campos que não precisam de alteração devem ficar
em branco no lado direito da tela.

Para efetuar o término do envio da retificação o usuário
deve clicar em ENVIAR RETIFICAÇÃO.
O sistema irá armazenar a solicitação e aguardar que um
funcionário do CNB-SP “libere” a retificação.
3. Controle de versão do documento
Data: 04/10/2012
Versão: 1.0
Descrição: Versão Inicial do documento, revisado por
Bruna Borges, com ilustrações retiradas do SIGNO.
Autor: Vanessa Freitas

A data do testamento incluído aqui deve ser a data de
um mês já fechado. O usuário deve preencher todos os
campos necessários e clicar em SALVAR. Para as retificações de Alteração o usuário deverá primeiro localizar o
ato que deseja retificar.

Para facilitar a localização o usuário deverá preencher
algum campo de filtro e clicar em BUSCAR. O sistema
então irá apresentar os atos localizados. O usuário escolhe o ato que deseja retificar e clica em VISUALIZAR.

Busca Testamento

Informações Importantes Sobre
a Busca de Testamento
Para consultar a autenticidade de um documento assinado digitalmente, clicar em “VERIFICAR AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO” e preencher com o código de
verificação impresso no documento de informação sobre
testamento.
Para consultar um pedido de informação sobre testamento ou efetuar um novo, efetue seu login aqui. Se
ainda não é cadastrado informe seu CPF e efetue o cadastro.
Para realizar a solicitação de informação sobre existência de testamento é necessário encaminhar os seguintes
documentos digitalizados:
• Certidão de óbito emitida pelo Registro Civil de Pessoas Naturais ou Tradução de óbito em casos de
falecimentos ocorridos no estrangeiro*;
• Documento de identificação e CPF do falecido;
O custo da pesquisa é de R$ 63,26 para óbitos ocorridos
em qualquer Estado do território nacional. O valor deve
ser pago por meio de boleto bancário que será emitido
pelo sistema na conclusão do pedido. O mesmo requerente poderá fazer mais de um pedido simultaneamente
e pagar numa única operação. O valor a ser pago será a
soma do custo de cada pedido.

Após o ato escolhido o sistema irá apresenta, na continuação da tela, os campos de alteração do ato. Ao lado
esquerdo o sistema exibe o ato, como foi informado, e ao
lado esquerdo os campos em branco, para serem preenchidos se houver alteração.
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O prazo de emissão da pesquisa é de até 2 dias úteis**
após o pagamento. O andamento e a resposta estarão
disponíveis no portal da CENSEC, onde o requerente
poderá efetuar o download do arquivo assinado digitalmente ou imprimi-lo. Uma vez impresso, a autenticidade
do documento pode ser comprovada por meio do link
“VERIFICAR AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO”.

Em caso de não obter resposta, favor checar se:
1 se existe alguma pendência. Verificar o status do pedido.
2 se existe correio eletrônico possui ferramenta anti-spam. A mesma deverá liberar as mensagens recebidas
do endereço censec@notariado.org.br.
3 se há mensagem de censec@notariado.org.br no lixo
eletrônico do seu e-mail.
4 se o tamanho dos anexos não ultrapassou 1,5 Mb
5 se as reproduções estão legíveis.
Caso não ocorra nenhuma das alternativas acima, envie
mensagem para censec@notariado.org.br.
Observação:
**Informamos que a atualização do sistema do Registro Central de Testamentos ocorre da seguinte forma:
• até o dia 20, quanto a testamentos feitos na primeira
quinzena do próprio mês.
• até o dia 5 de cada mês subsequente, quanto a testamentos feitos na segunda quinzena do mês anterior.
Esta pesquisa contempla os atos informados pelos tabeliães
de notas de todos os estados do Brasil, dos quais os abaixo
listados disponibilizaram a totalidade das informações sobre
testamentos públicos, cerrados e eventuais revogações.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DF: desde 1 de janeiro de 2000 até 31 de março de 2017
ES: desde 1 de janeiro de 1980 até 31 de dezembro de 2012
MG: desde 1 de janeiro de 2000 até 28 de fevereiro de 2017
MS: desde 1 de janeiro de 2006 até 15 de março de 2017
MT: desde 1 de janeiro de 2006 até 28 de fevereiro de 2017
PB: desde 1 de janeiro de 1918 até 31 de dezembro de 2012
PE: desde 1 de janeiro de 1960 até 31 de dezembro de 2012
PR: desde 1 de janeiro de 1900 até 15 de março de 2017
RS: desde 1 de janeiro de 2000 até 15 de março de 2017
SC: desde 1 de janeiro de 2000 até 31 de março de 2017
SP: desde 1 de janeiro de 1970 até 31 de março de 2017

*Informações importantes acerca de falecimentos ocorridos
no estrangeiro:
Brasileiros: Óbito de brasileiros falecidos no exterior para ter
efeito em território nacional deverá ser transcrito no Cartório
do 1º Ofício do último domicílio do falecido ou no 1º Ofício do
Distrito Federal, na falta de domicílio conhecido, nos termos
das Normas da Corregedoria Geral de Justiça.
Estrangeiros: A certidão de óbito de pessoas estrangeiras
também falecidas no estrangeiro deve ser registrada em
cartório Registro de Títulos e Documentos (Lei nº 6.015, de
31.12.73, art. 129, nº 6), acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal.
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Central Nacional de
Sinal Público (CNSIP)
Central destinada ao arquivamento
digital de titulares e suas pesquisas.

C

entral Nacional de Sinal Público (CNSIP): Central
destinada ao arquivamento digital de titulares e suas
pesquisas.
Figura 2 – Cadastro de Assinatura

Fale conosco
Entre contato com a nossa equipe de suporte através do telefone (11) 3122-6277,
ou através do endereço de e-mail censec@notariado.org.br.

Ao acessar a tela “Cadastro Assinatura” serão exibidos
todos os dados do usuário (Nome; Data Nomeação; RG;
CPF; Email; Qualificação).Posteriormente a verificação
destas informações será necessário clicar em “Download
do Modelo da Ficha de Assinatura”.
Após a impressão do arquivo e preenchimento da Ficha
de assinatura (Assinatura e Rubrica), será necessário escanear e realizar o upload deste arquivo para a CENSEC.
Ao clicar no botão “Selecionar Arquivo”, será aberta uma
janela que permitirá selecionar o arquivo no formato .PDF
salvo no computador. Posteriormente a inclusão do arquivo na CENSEC, é necessário clicar no Botão “Salvar”.
Após clicar no botão “Salvar” será aberta a tela “Cadastro Assinatura” com os dados do usuário e a ficha de
assnitaura digitalizada.

1. Cadastro Nacional de Sinal Público
O Cadastro Nacional Sinal Público é uma central da
CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) que é destinada ao arquivamento digital das
fichas de assinaturas notários e registradores. Nesta central é possível realizar as seguintes ações:
l Cadastro de Sinal;
l Consulta de Sinal;
l Alteração de Sinal.
1.1 Cadastro de Sinal Público
Para realizar a inclusão de sinal público na CENSEC é
necessário acessar o seguinte caminho: CNSIP -> Cadastro de Sinal

Figura 3 – Cadastro de Assinatura

Ao acessar a tela ”Cadastro Assinatura” será necessário
clicar no botão “Assinar Digitalmente e Salvar Assinatura”. Após clicar no botão “Assinar Digitalmente e Salvar
Assinatura”, será aberto a janela “Assinatura Digital”

Figura 1 – Tela Inicial CENSEC

Ao clicar em “Cadastro de Sinal” o sistema exibirá o aviso
“Ficha de Assinatura não encontrada. Por favor, realize a
inclusão”. Será necessário clicar em “Ok”. Após clicar
em “OK”, será carregada a tela “Cadastro Assinatura”.
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Figura 4 – Assinatura Digital

Na Janela “Assinatura Digital” , será necessário selecionar o certificado do tabelião/ofical ou
substituto e posteriomente clicar no botão “Assinar”.

Figura 8 - Histórico

Após clicar no botão “Visualizar” será exibida a tela “Cadastro Assinatura” com todos os dados da ficha de assinatura digitalizada.

Figura 5 - Introduzir PIN

Ao clicar no botão “Assinar”, será aberta a janela “Introduzir PIN” para que seja digitado o PIN do certificado digital. Posteriormente é necessário clicar no botão “OK”.
Observação:
l Apenas tabeliães, oficiais e substitutos podem realizar
a inclusão de sinal público;
l Para incluir sinais públicos, é recomendada a utilização de certificado digital do tipo A3;
l O sistema possibilitará apenas a inclusão de arquivos
de ficha de assinatura no formato .PDF.
1.2 Consulta de Sinal Público
Para realizar a consulta das fichas de assinaturas digitalizadas enviadas para a CENSEC, é necessário acessar o
seguinte caminho: CNSIP -> Consulta de Sinal.

Figura 9 - Cadastro da Assinatura

Ao clicar no botão “Download”, é possível salvar a ficha
de assinatura digitalizada no computador.

Figura 9 - Cadastro da Assinatura

Ao clicar no botão “Download”, é possível salvar a ficha
de assinatura digitalizada no computador.
Observação: Se o Sinal Público estiver ilegível ou fora
do padrão, é possível notificar o cartório responsável ao
clicar no botão “Enviar”.

Figura 6 – Consulta de Sinal

Ao acessar a tela “Consulta Sinal Público” serão exibidos
os campos (Estado; Cidade; Cartório;Nome) que deverão
ser preenchidos. Posteriormente ao preenchimento destes campos é necessário clicar no botão “Buscar”. Após
clicar no botão “Buscar” será exibida a tela “Cadastro
Assinatura”.

1.3 Logs de Consulta
Ao realizar consulta de Sinais Públicos na CENSEC, o
sistema armazena em histórico todos os sinais públicos
consultados pelos usuários do sistema. Para visualizar o
histórico das consultas realizadas será necessário acessar o seguinte caminho: CNSIP ->Logs de Consulta.

Figura10 – Log de Consulta do Sinal Público

Figura 7 – Cadastro de Assinatura

No botão “Histórico” serão exibidos todos os de Sinais
Públicos já cadastrados pelo tabelião/oficial/ substituto.

Ao acessar a tela “Log de Consulta do Sinal Público”,
após selecionar um preposto e determinar o período da
pesquisa, será necessário clicar no botão “Buscar”.
Após clicar no botão “Buscar” é possível visualizar todas as consultas de Sinal Público realizadas na CENSEC
por um preposto pertencente ao cartório. Observação:
Se não preenchimento dos filtros não forem realizados, o
sistema listará todos os prepostos do cartório.
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Certidões Online

É simples, rápido, prático e muito mais econômico

www.registrocivil.org.br
O Portal Oﬁcial dos Cartórios

Solicite pela internet, direto
no Portal Oﬁcial dos Cartórios
(www.registrocivil.org.br)

Receba em sua casa, em seu e-mail
ou retire no cartório mais próximo.

.SP
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Compartilhe essa ideia:

www.facebook.com/registrocivilorg
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