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dministrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), a Central Nacional de Informações
do Registro Civil (CRC Nacional) reúne e gerencia informações
sobre os atos de nascimentos, casamentos e óbitos realizados pelos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais de todo o Brasil.
Esta central foi instituída por meio do Provimento 46/2015, assinado
pela então Corregedora Nacional de Justiça Nancy Andrighi, com o intuito
de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras de Registro Civil, aprimorar novas tecnologias, implantar um sistema de atendimento em nível
nacional e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público às informações disponíveis nessa plataforma.
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Os Oficiais de Registro Civil são responsáveis pela inserção das informações no sistema.
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digital.
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Regulamentação

Provimento n° 46
Revoga o Provimento nº 38 de 25/07/2014 e dispõe sobre a Central
de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC
Origem: Corregedoria

P

ROVIMENTO Nº 46,
DE 16 DE JUNHO DE 2015

Revoga o Provimento 38 de 25/07/2014 e
dispõe sobre a Central de Informações de
Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC.
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 o que consta dos arts. 38
e 30, inciso XIV, da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, que preveem a obrigação de
os notários e registradores cumprirem as normas técnicas editadas pelo juízo competente,
ao qual compete, por sua vez, zelar para que
os serviços notariais e registrários sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de
modo eficiente;
CONSIDERANDO a experiência positiva
resultante do funcionamento de centrais estaduais mantidas por associações de registradores com autorização das Corregedorias Gerais
da Justiça dos Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo, centrais que se destinam
à circulação de informações do Registro Civil
de Pessoas Naturais;

RESOLVE:
Art. 1º. Instituir a Central de Informações de
Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC que
será operada por meio de sistema interligado,
disponibilizado na rede mundial de computadores, com os objetivos de:
I interligar os Oficiais de Registro Civil das
Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego
de informações e dados;
II aprimorar tecnologias para viabilizar os
serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico;
III implantar, em âmbito nacional, sistema
de localização de registros e solicitação de
certidões;
IV possibilitar o acesso direto de órgãos do
Poder Público, mediante ofício ou requisição eletrônica direcionada ao Oficial
competente, às informações do registro
civil das pessoas naturais;
V possibilitar a interligação com o Ministério
das Relações Exteriores, mediante prévia
autorização deste, a fim de obter os dados
e documentos referentes a atos da vida civil
de brasileiros ocorridos no exterior, bem
como possibilitar às repartições consulares
do Brasil a participação no sistema de localização de registros e solicitação de certidões do registro civil das pessoas naturais.

CONSIDERANDO o princípio e garantia
constitucional previsto no inciso X do art. 5°
da Constituição Federal, referentes à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem das pessoas;

Parágrafo único. Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, pessoalmente, ou por
meio das Centrais de Informações do Registro
Civil - CRC, devem fornecer meios tecnológicos para o acesso das informações exclusivamente estatísticas à Administração Pública
Direta, sendo-lhes vedado o envio e repasse de
dados de forma genérica, que não justifiquem
seu fim, devendo respeitar-se o princípio e a
garantia previstos no inciso X do art. 5° da
Constituição Federal de 1988.

CONSIDERANDO que a interligação entre
os cartórios de registro civil das pessoas naturais, o Poder Judiciário e os órgãos da Administração Pública atende ao interesse público,
à racionalidade, à economicidade e à desburocratização da prestação dos serviços correspondentes;

Art. 2º. A Central de Informações de Registro
Civil das Pessoas Naturais – CRC será organizada pela Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais – Arpen Brasil,
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, sem ônus ou
despesas para o Conselho Nacional de Justiça
e demais órgãos do Poder Público.
1º. As representações estaduais da Arpen-Brasil poderão realizar o acesso ao sistema interligado utilizando infraestrutura própria,
ou utilizando infraestrutura de entidade
de representação da Arpen-Brasil de outro Estado, mediante prévio acordo, desde
que observem os requisitos de interoperabilidade estabelecidos pela Arpen-Brasil
e garantam a consulta e comunicação em
tempo real.
2º. Todo acesso ao sistema interligado será feito exclusivamente pelo Oficial de Registro
Civil ou prepostos que autorizar, os quais
serão obrigatoriamente identificados mediante uso de certificado digital emitido
conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
3º. O Ministério das Relações Exteriores poderá ter acesso à Central de Informações de
Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC,
a ser realizado de forma segura por meio
de certificado digital emitido conforme a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou outro sistema acordado
com a Arpen-Brasil.
Art. 3º. A Central de Informações de Registro
Civil das Pessoas Naturais – CRC disponibilizará as seguintes funcionalidades:
I CRC – Buscas: ferramenta destinada a localizar os atos de registro civil das pessoas
naturais;
II CRC – Comunicações: ferramenta destinada a cumprir as comunicações obrigatórias previstas nos artigos 106 e 107 da
Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
III CRC – Certidões: ferramenta destinada à
solicitação de certidões;
IV CRC – e-Protocolo: ferramenta destinada
ao envio de documentos eletrônicos representativos de atos que devem ser cumpridos por outras serventias;
V CRC - Interoperabilidade: ferramenta destinada a interligar os serviços prestados
através de convênios com os programas
necessários para o seu desenvolvimento.
Parágrafo único. Mediante iniciativa do
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Ministério das Relações Exteriores, poderá
promover-se a integração entre a Central de
Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC e o Sistema Consular Integrado
do Ministério das Relações Exteriores (SCI/
MRE), a fim de possibilitar a consulta à CRC
pelas repartições consulares do Brasil no exterior e a consulta, pelos Oficiais de Registro
Civil das Pessoas Naturais, aos índices de atos
relativos ao registro civil das pessoas naturais
praticados nas repartições consulares.
Art. 4º. A Central de Informações de Registro
Civil das Pessoas Naturais – CRC será integrada por todos os Oficiais de Registro Civil
das Pessoas Naturais do Brasil que deverão
acessá-la para incluir os dados específicos,
nos termos deste Provimento, observados os
requisitos técnicos fixados pela Arpen-Brasil.
1º. A adesão às funcionalidades da Central de
Informações de Registro Civil das Pessoas
Naturais – CRC será feita pelas serventias
de todos os Estados da Federação no prazo
máximo de um ano a contar da vigência
deste Provimento, sendo as informações
dessas adesões repassadas pela Arpen-Brasil à Corregedoria Nacional de Justiça, com
uso do sistema Justiça Aberta quando disponível.
2º. O acesso por Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais será efetuado mediante
6
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estrutura disponibilizada diretamente pela
Arpen-Brasil ou por sua respectiva representação estadual, independentemente de
filiação associativa e de qualquer pagamento ou remuneração a título de uso do
sistema.
Art. 5º. A Central de Informações de Registro
Civil das Pessoas Naturais – CRC permitirá
aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais a consulta em tempo real para a localização dos atos de registro.
Art. 6º. Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais deverão disponibilizar para a
Central de Informações de Registro Civil das
Pessoas Naturais – CRC as informações definidas pela Arpen-Brasil, observada a legislação em vigor no que se refere a dados estatísticos, no prazo de dez dias, corridos, contados
da lavratura dos atos, respeitadas as peculiaridades locais.
Parágrafo único - Qualquer alteração nos registros informados à Central de Informações
do Registro Civil deverá ser atualizada no
mesmo prazo e forma do parágrafo anterior.
Art. 7º. Em relação aos assentos lavrados anteriormente à vigência deste Provimento, serão comunicados à Central de Informações

de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC
os elementos necessários à identificação do
registro, observadas as definições feitas pela
Arpen Brasil, considerando-se a necessidade
de afastar, o mais possível, o risco relativo à
existência de homônimos.
1º. As informações serão prestadas progressivamente, começando pelos registros mais
recentes.
2º. O prazo para o fornecimento das informações previstas neste artigo será de seis
meses para cada 5 (cinco) anos de registros
lavrados, iniciando-se a contagem desse
prazo a partir de um ano da vigência deste
Provimento.
3º. O prazo do parágrafo anterior poderá ser
reduzido ou prorrogado uma vez, mediante ato da competente Corregedoria Geral
da Justiça, fundamentado nas peculiares
condições das serventias locais, comunicando-se à Corregedoria Nacional de Justiça e à Arpen-Brasil.
Art. 8º. As comunicações previstas nos artigos 106 e 107 da Lei n. 6.015/73 deverão ser
enviadas obrigatoriamente pela Central de
Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC.
Parágrafo único. O envio de informações entre as serventias pela Central de Informações

de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC
dispensa o uso do Sistema Hermes – Malote
Digital de que trata o Provimento n. 25 da
Corregedoria Nacional de Justiça.
Art. 9º. A utilização da CRC – Comunicações
não impede a realização da anotação por outros meios, como a apresentação diretamente
ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do original ou cópia autenticada da certidão do ato, ou a informação obtida na CRC
– Buscas.
Art. 10. A emissão de certidão negativa pelos
Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais
deverá ser precedida de consulta à Central
de Informações de Registro Civil das Pessoas
Naturais – CRC, devendo ser consignado na
certidão o código da consulta gerado (hash).
Parágrafo único. Para a emissão de certidão
negativa deverá promover-se consulta prévia ao
SCI/MRE quando estiver disponível a integração com o Ministério das Relações Exteriores.
Art. 11. Caso seja encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, no mesmo ato,
solicitar a expedição da respectiva certidão
que, pagos os emolumentos, custas e encargos
administrativos devidos, será disponibilizada
na Central de Informações de Registro Ci-

vil das Pessoas Naturais – CRC, em formato
eletrônico, em prazo não superior a 5 (cinco)
dias úteis.
1º. Para a emissão das certidões eletrônicas
deverão ser utilizados formatos de documentos eletrônicos de longa duração,
compreendidos nessa categoria os formatos PDF/A e os produzidos em linguagem
de marcação XML, com certificado digital
ICP-Brasil, tipo A3 ou superior, assinatura
digital em formato PKCS#7, com disponibilização do código de rastreamento.
2º. As certidões eletrônicas ficarão disponíveis
na Central Nacional de Informações do Registro Civil – CRC pelo prazo de trinta dias
corridos, vedado o envio por intermédio de
correio eletrônico convencional (e-mail).
3º. Havendo CRC estadual, e nas hipóteses
em que o cartório solicitante da certidão
eletrônica e o cartório acervo pertençam
à mesma unidade da Federação, poderá a
certidão permanecer disponível na CRC
do mesmo Estado, pelo prazo previsto no
parágrafo anterior.
4º. O interessado poderá solicitar a qualquer
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais integrante da Central de Informações de
Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC,
ou a qualquer repartição consular do Brasil
no exterior após operacionalização da integração entre CRC e SCI/MRE, que a certidão

expedida em formato eletrônico seja materializada em papel e assinada fisicamente, observados os emolumentos devidos.
5º. Ressalvados os casos de gratuidade prevista em lei, os encargos administrativos referidos no caput deste artigo serão reembolsados pelo solicitante da certidão na forma
e conforme os valores que forem fixados
em norma de cada Corregedoria Geral da
Justiça. Serão compreendidas como encargos administrativos as despesas com compensação de boleto bancário, operação de
cartão de crédito, transferências bancárias,
certificação digital (SDK, framework, certificado de atributo e de carimbo de tempo), e outras que forem previstas em normas estaduais, desde que indispensáveis
para a prestação do serviço solicitado por
meio da central informatizada.
Art. 12. Os Oficiais de Registro Civil deverão,
obrigatoriamente, atender às solicitações de
certidões efetuadas por via postal, telefônica,
eletrônica, ou pela Central de Informações de
Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC,
desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei e, se existentes, pagas as despesas
de remessa.
Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Regulamentação
ser utilizada para consulta por entes públicos
que estarão isentos do pagamento de custas e
emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação,
e por pessoas naturais ou jurídicas privadas
que estarão sujeitas ao pagamento de custas e
emolumentos.
Parágrafo único. A Arpen Brasil poderá firmar
convênios com Instituições Públicas e entidades privadas para melhor atender aos serviços
previstos no art. 3º, submetendo-se a aprovação
prévia pela Corregedoria Nacional de Justiça.
Art. 14. O sistema deverá contar com módulo de geração de relatórios (correição on line)
para efeito de contínuo acompanhamento,
controle e fiscalização pelas Corregedorias
Gerais da Justiça e pelo Conselho Nacional de
Justiça.
Art. 15. Este Provimento define o conjunto
mínimo de especificações técnicas e funcionalidades da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, de
forma que, independentemente de novo ato
normativo, as tecnologias utilizadas possam
ser aprimoradas com outras que venham a ser

8
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adotadas no futuro, a partir de novas funcionalidades incorporadas à CRC.
Art. 16. Ocorrendo a extinção da Arpen-Brasil, ou a paralisação da prestação, por ela, 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 Conselho Nacional de
Justiça ou à entidade que o Conselho Nacional
de Justiça 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 de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC permaneça em integral funcionamento.
Art. 17. A Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais – Arpen-Brasil, ou
quem a substituir na forma do artigo 16 deste
Provimento, se obriga a manter sigilo relativo

à identificação dos órgãos públicos e dos respectivos servidores que acessarem a Central
de Informações de Registro Civil das Pessoas
Naturais – CRC, ressalvada requisição judicial
e fiscalização pela Corregedoria Nacional de
Justiça.
Art. 18. Este Provimento não revoga as normas editadas pelas Corregedorias Gerais da
Justiça, no que com ele forem compatíveis.
Art. 19. As Corregedorias Gerais da Justiça deverão dar ciência deste Provimento aos
Juízes Corregedores, ou Juízes que na forma
da organização local forem competentes para
a fiscalização dos serviços extrajudiciais de
notas e de registro, e aos responsáveis pelas
unidades do serviço extrajudicial de notas e
de registro.
Art. 20. Este Provimento entrará em vigor em
30 dias contados da data de sua publicação,
revogando-se o Provimento n. 38 desta Corregedoria Nacional de Justiça.
Brasília, 16 de junho de 2015.
Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça
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Como Usar

Manual de Introdução à CRC Nacional
BUSCA DE REGISTROS
1-Localizando Registros:
Para localizar um determinado registro, clique no Link “Buscar Registros”.
Aparecerá uma tela para pesquisa de registros (fig.1).

c O cartório dono do registro clica na lista de pendências em seu inbox,
informa a quantidade de averbações (ou a rejeita, dando o motivo) e
prossegue.
d O cartório dono do registro preenche a tela do formulário da certidão
correspondente e clica no botão
“Preparar 2ª Via de Certidão com estes dados”.
e O cartório dono do registro continua a operação das telas, baixando um
XML preparado pelo sistema, avançando, assinando o XML e dando
Upload do mesmo após assinado, clicando no botão “Confirmar Envio”.
f O cartório solicitante vê a chegada da certidão em seu inbox e a imprime na tela apropriada.
SOLICITANDO, EMITINDO E IMPRIMINDO 2ª VIA DE CERTIDÕES

Preencha os campos que possuir para localizar o registro desejado e
pressione o botão “Pesquisar”.
Nota: No campo “Nome do Registrado”, a pesquisa é por fração de palavra, podendo digitadar parte do nome de quem está sendo buscado,
sem levar em conta a acentuação, as maiúsculas/minúsculas. Se estiver
buscando um registro de Casamento ou União Estável, então escolha o
foco da pesquisa no “Cônjuge 1” ou no “Cônjuge 2” (Companheiro 1 ou
Companheiro 2 para União Estável). Por exemplo: Se você digitar “Caua”,
serão localizados “Caua” , “Cauam, Cauani,. Se você digitar “alvaro” serão localizados “Álvaro” e “Calvarone”.
Utilizando o exemplo na figura acima, ao pressionar o botão “Pesquisar”,
aparecerá uma tela com uma lista de registros, separada por Tipo de
Registro (fig.2)

INTRODUÇÃO A 2ª VIA DE CERTIDÕES
2-Processamento pelas telas da Intranet:
a Um cartório faz a pesquisa, localiza um determinado registro e, se o
registro for de outro cartório, pode-se solicitar uma 2ª via. Também é
possível solicitar uma 2ª via pelo link “Pedido Certidão Manual”, onde
serão fornecidas o máximo de informações possíveis para localização
do registro. É obrigatório informar em que cartório está o registro.
b O cartório dono do registro recebe a solicitação em sua intranet.
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3-Solicitando 2ª Via de Certidões pela busca de registros:
Faça uma pesquisa conforme página 1 deste manual.
Com a tela da lista de registros encontrados (fig.2) aparecendo, clique na matrícula do registrado. Aparecerá uma tela com os detalhes do registro (fig.3).
Se o seu cartório é o dono deste registro, não será possível solicitar uma 2ª
via de certidão, pois ela poderá ser emitida normalmente no próprio cartório.
Se o seu cartório não for o dono deste registro, então aparecerá um quadro para se solicitar uma 2ª via.

Preencha o quadro de Solicitação de 2ª Via de Certidão e pressione o
botão “Solicitar 2ª Via de certidão”.
Nota: O campo “Valor Depositado” é sugerido pelo sistema com o valor
correspondente ao preço da 2ª Via de certidão, sem as averbações.
Ao pressionar o botão “Solicitar 2ª Via de certidão”, o sistema mostrará
uma tela (fig.5) com um Recibo de
Solicitação de Certidão, que deverá ser impresso e assinado pelo requerente e pelo cartório.
4-Solicitando 2ª Via de Certidões pelo formulário manual:
Clique no link “Pedido Certidão Manual”.
Aparecerá uma tela (fig.4) onde devem ser preenchidos o máximo de informações para localizar o registro.

Uma vez impresso o recibo, o sistema envia sua solicitação ao cartório
dono do registro.
Se houver problemas na impressão do recibo, entre em seu Inbox e clique
no link:
“Você tem NN Solicitação(ões) de 2ª Via de Certidão(ões) em Andamento
em outros cartórios”.
Isto o levará a uma lista de Pedidos de 2ª Via de Certidão pendentes
(fig.6), onde há um link “Imprimir Recibo Solicitação”.
Clique neste link para reimprimir o recibo.

Preencha os dados da tela e o quadro de Solicitação de 2ª Via de Certidão e pressione o botão “Solicitar 2ª Via de certidão”.
Nota: O campo “Valor Depositado” é sugerido pelo sistema com o valor
correspondente ao preço da certidão, sem as averbações.
Ao pressionar o botão “Solicitar 2ª Via de certidão”, o sistema mostrará
uma tela (fig.5) com um Recibo de Solicitação de Certidão, que deverá
ser impresso e assinado pelo requerente e pelo cartório.

5-Emitindo 2ª Via de Certidões pelas telas da Intranet:
Todos os pedidos de 2ª Via de certidão feitos ao seu cartório e ainda
não emitidos, aparecerão em seu Inbox, no link: “Você tem NN Solicitação(ões) de Emissão de 2ª Via de Certidão pendente(s)”.
Clicando neste link (ou no link de menu “Emissão 2ª Via Pendentes”), o
sistema mostrará uma tela (fig.7) contendo uma lista com todas as solicitações de emissão de 2ª Via de certidão feitas ao seu cartório.

Clique no Nº da Solicitação para iniciar o processo de Emissão da 2ª Via
de certidão. O sistema mostrará uma tela (fig.8) onde você deve decidir
se irá Emitir ou Rejeitar a solicitação.

Para rejeitar a solicitação, preencha o campo de motivo da rejeição e
pressione o botão “Rejeitar”. Isto fará com que a pendência saia de seu
inbox e o cartório solicitante receba sua resposta de rejeição.
Para iniciar o processo de emissão, informe a quantidade de averbações
existentes no registro em questão (caso não haja abverbações, deixe
com 0) e pressione o botão “Emitir 2ª via”.
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Feito isto, o sistema mostrará uma tela para preenchimento da 2ª Via de
certidão correspondente (fig.9). No exemplo da (fig.9), está sendo mostrado uma certidão de Nascimento, mas caso a certidão solicitada seja de
Casamento, o sistema mostrará um formulário de Certidão de Casamento para preenchimento, e assim por diante.
Note que alguns dos campos já virão pré-preenchidos.
Preencha os campos da tela de certidão e pressione o botão “Preparar 2ª
Via de Certidão com estes dados”.
Feito isto, o sistema pedirá uma confirmação. Confirme os dados digitados pressionando o botão “Ok”.

O Sistema irá considerar o dono do cartão de assinatura digital utilizado
para assinar o XML, como o responsável pela emissão da 2ª Via de Certidão.
Terminada a assinatura, clique no botão “Certificar Cumprimento”.
Isto fará com que a pendência saia de seu inbox e o cartório solicitante
receba a 2ª Via de certidão, pronta para ser impressa.
O cartório solicitante vê a chegada da 2ª Via de certidão emitida em seu
inbox no link: “Você tem NN Certidão(ões) recebidas de outros cartórios”
ou clicando no link de menu “Impressão 2ª Via Certidão”.
6-Imprimindo 2ª Via de Certidões:
Quando o cartório dono do registro emite uma 2ª Via de certidão, o cartório solicitante vê sua chegada em seu inbox no link: “Você tem NN Certidão(ões) recebidas de outros cartórios.
Isto fará com que seja mostrada uma tela (fig.12) onde aparecerão separadamente as certidões emitidas (para impressão) e as certidões rejeitadas, junto aos respectivos motivos de rejeição.

Para imprimir a 2ª Via de certidão, clique diretamente no link “Imprimir
Certidão”.
Isto fará o sistema mostrar uma tela (fig.13) onde deverá digitar o Número
do papel de segurança (papel Timbrado ou Papel da Casa da Moeda ou
Papel Info-Pel) onde será impressa a certidão.

Uma vez confirmados os dados da certidão, o sistema continua, mostrando uma tela para que você assine digitalmente as informações digitadas no formulário de preenchimento da certidão. (fig.10).

Encontre o nome do usuário dono do certificado na lista assima e pressione o botão “Assinar”.
O sistema pedirá para que você digite a senha do PIN. Digite a senha e
pressione OK.
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Utilize o botão “Pré-Visualizar Certidão” para ver como ficará a impressão
antes de digitar o número do papel de segurança.
Digite o número do papel utilizado no campo correspondente e pressione
o botão “Imprimir Certidão”.
Aparecerá a 2ª Via de certidão pronta em um arquivo PDF. Imprima a
certidão.
7-Re-Imprimindo 2ª Via de Certidões:
Caso a impressão da certidão dê algum problema, você poderá re-imprimi-la.
Utilize o botão “Pré-Visualizar Certidão” para ver como ficará a impressão
antes de digitar o número do papel de segurança.
Entre na lista de certidões recebidas de outro cartório (fig.12) e clique
no link “Imprimir Certidão”. Se a certidão já tiver sido impressa, o sistema mostrará uma tela bem parecida (fig.14), onde você deverá digitar o
Número do papel de segurança (papel Timbrado ou Papel da Casa da
Moeda) onde será re-impressa a certidão.
Caso o papel utilizado na impressão anterior não tenha sido danificado,
você poderá re-utilizar o mesmo número, clicando na opção “Desejo reutilizar o papel número XXXXXXXXXX”.

Caso o papel utilizado na impressão anterior esteja danificado, então não escolha esta opção e simplesmente digite o novo número do papel de segurança no campo correspondente e pressione o botão “Re-imprimir Certidão”.

8-Imprimindo Recibo de Entrega de Certidão:
Uma vez impressa a 2ª Via de certidão e entregue ao requerente, deve-se
imprimir o Recibo de Entrega da Certidão.
Paratanto, clique no link “Imprimir Recibo Entrega” na lista de 2ª Via de
Certidões Recebidas (fig.12).
Clicando neste link, o sistema mostrará em uma tela com o recibo (fig.15)
para ser impresso e assinado pelo requerente e pelo cartório.

9-Devolvendo a Certidão para o Cartório emitente corrigir:
Quando a certidão chega de outro cartório, pode ser que contenha algum
erro.
Na fig.12, você pode ver a lista de certidões recebidas de outros cartórios.
Para devolver a certidão ao cartório emitente para que seja corrigida, clique no número da solicitação desta lista.
Isto fará com que seja mostrada uma tela com o detalhe do pedido de
certidão (fig.15a).

Pressione o botão “Devolver Certidão”.
Aparecerá então uma tela para o usuário escrever o motivo pelo qual está
devolvendo a certidão (fig.15b).
Descreva o motivo e pressione o botão “Devolver”.
Isto fará com que o pedido retorne ao cartório emitente.

INTRODUÇÃO AO FINANCEIRO
10-Dados Bancários, Depósitos, Saques e Extratos:
As solicitações e emissões de 2ª via de certidões, têm um custo para o
cidadão. Quando uma 2ª Via de certidão é emitida e impressa, este valor,
pago pelo requerente, é rateado entre o cartório solicitante, o cartório
expedidor e a Arpen-SP.
Segue que para que aconteça o rateio, os cartórios precisarão fazer um
depósito em suas respectivas contas correntes (conta corrente “virtual”
do sistema).
Conforme um cartório for solicitando e emitindo certidões, os valores
correspondentes vão sendo debitados e creditados automaticamente em
sua conta corrente virtual.
Quando a conta corrente virtual estiver com um saldo que o oficial do
cartório considere alto, ele poderá fazer saques desta conta corrente virtual, transferindo o valor desejado para sua conta corrente real (sua conta
bancária).
Esta conta corrente real, precisa ser cadastrada no sistema pelo cartorário.
O Sistema provê telas para que o cartório monitore o extrato de sua conta
corrente virtual.

11-Dados Bancários:
Clicando no link “Dados Bancários” no grupo de menu “Conta Corrente”,
o cartório deverá cadastrar a conta corrente, onde ele deseja que sejam
depositados os valores provenientes de seus saques.
Isto deve ser feito apenas 1 vez, ou sempre que o cartório resolver mudar
de conta.
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Clicando no link “Dados Bancários” o sistema mostrara uma tela (fig.16)
para o cadastramento de sua conta.

Indique o período que deseja pesquisar e pressione o botão “Exibir”.
Isto fará com que o sistema mostre uma tela (fig.19) com uma lista contendo todas as transações feitas no período solicitado.

Preencha a tela com os dados de sua conta e pressione o botão “Alterar”.
12-Depósitos:
Clicando no link “Depósito” no grupo de menu “Conta Corrente”, o cartório deverá fazer um depósito em sua conta corrente “virtual” (conta interna do sistema).
Este depósito, é um montante que o cartório precisa manter em sua conta
virtual para poder fazer solicitações de 2ª Via de certidão.
Caso o saldo de sua conta virtual ficar abaixo de um determinado valor
mínimo, um aviso aparecerá em seu inbox avisando-o que é preciso fazer
um depósito.
Isto é necessário para que o sistema possa fazer os débitos de sua conta
virtual para creditar na conta virtual do cartório expedidor (quando você
estiver solicitando uma 2ª Via de certidão).
13-Saques:
Clicando no link “Saque” no grupo de menu “Conta Corrente”, o cartório
poderá fazer saques de sua conta virtual.
Sempre que o saldo da conta virtual estiver com um valor acima do mínimo para trabalhar, o oficial do cartório poderá efetuar saques desta conta.
Este “saque”, é um pedido de transferência de valores de sua conta virtual para sua conta corrente bancária (cadastrada em “Dados Bancários”).
Para efetuar saques, clique no link “Saque” no grupo de menu “Conta
Corrente” e preenchendo a tela que aparece para este fim (fig.17).

Esta tela traz várias informações úteis para que você não retire um valor
maior do que o permitido.
O sistema verifica se o valor que restou na conta virtual está igual ou
abaixo do valor mínimo para trabalhar.
Indique o valor desejado para saque e pressione o botão “Solicitar Saque”.
Isto criará uma pendência para a Administração da Arpen-SP que fará o
débito do valor solicitado de sua conta corrente virtual e o crédito em sua
conta corrente bancária.

INSERINDO, ATUALIZANDO, ESCONDENDO E EXCLUINDO
REGISTROS PELO FORMULÁRIO
15-Inserindo Registros pelas telas da Intranet:
Clicando no link “Carga por Formulário” no grupo de menu “CRC”, o cartório poderá cadastrar seus registros um a um, através do formulário.
Clicando neste link, o sistema mostrará uma tela (fig.20) onde os Registros devem ser cadastrados.

No campo “Registro de”, escolha o tipo de registro que deseja inserir.
Note que conforme você vai mudando o tipo de registro, o sistema vai
alternando os campos de entrada.
Os dados com um (*) são de entrada obrigatória.
Para cadastrar um registro, basta preencher o formulário e clicar no botão
“Gravar”.
Feito isto, o sistema insere o registro e volta para tela de entrada de dados
em branco.
16-Atualizando Registros pelas telas da Intranet:
Para Atualizar um determinado registro, é necessário primeiro encontrá-lo
no cadastro.
Faça uma Busca de Registros (vide página 1 deste manual) e localize o
registro que deve ser atualizado.
Entre no referido registro clicando na matrícula.
Aparecerá uma tela (fig.21) onde o registro é detalhado.

14-Extrato:
Clicando no link “Extrato” no grupo de menu “Conta Corrente”, o cartório
poderá monitorar as transações feitas em sua conta virtual.
Este link, lava a uma tela (fig.18) para pesquisar o extrato de um determinado período.

Faça a correção dos dados do registro e pressione o botão “Atualizar”.
Nota: Somente o cartório dono do registro pode fazer alterações nele.
Para os demais cartórios apenas o botão
“Voltar” é mostrado.
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Feito isto, o sistema mostrará abaixo e na própria tela campos para você
indicar o Motivo da Atualização (fig.22).

Se o motivo da alteração for um “erro de digitação”, indique isto e pressione o botão “Gravar Atualização”.
O sistema irá gravar o registro com a alteração e voltará para a tela de
Busca de Registros.
Se o motivo da alteração for uma “Retificação”, indique isto e note que o
sistema mostrou mais um campo “Data da Averbação” (fig.23), que deve
ser preenchida para este motivo de alteração.

Se o motivo do escondimento for um “erro de digitação” ou “Justificativa
de Nº de Registro cancelado”, indique isto e pressione o botão “Confirmar Registro Escondido”.
O sistema irá marcar o registro como “Escondido” e voltará para a tela de
Busca de Registros.
Se o motivo do escondimento for uma “Determinação Judicial”, indique
isto e note que o sistema mostrou mais um campo “Data da Averbação”
(fig.25), que deve ser preenchida para este motivo de escondimento.

Digite a data em questão e pressione o botão “Confirmar Registro Escondido”.
O sistema irá marcar o registro como “Escondido” e voltará para a tela de
Busca de Registros.
Nota: Registros escondidos só podem ser acessados pelo cartório dono
do registro.

18-Excluindo Registros pelas telas da Intranet:
Para Excluir um determinado registro, é necessário primeiro encontrá-lo
no cadastro.
Faça uma Busca de Registros (vide página 1 deste manual) e localize o
registro que deve ser excluído.
Entre no referido registro clicando na matrícula.
Aparecerá uma tela (fig.21) onde o registro é detalhado.
Clique no botão “Excluir Registro”.
Feito isto, o sistema irá perguntar para você confirmar a exclusão (fig.26):

Digite a data em questão e pressione o botão “Gravar Atualização”.
O sistema irá gravar o registro com a alteração e voltará para a tela de
Busca de Registros.

17-Escondendo Registros pelas telas da Intranet:
Para Esconder um determinado registro (devido a Sigilo, por ex.), é necessário primeiro encontrá-lo no cadastro.
Faça uma Busca de Registros (vide página 1 deste manual) e localize o
registro que deve ser atualizado.
Entre no referido registro clicando na matrícula.
Aparecerá uma tela (fig.21) onde o registro é detalhado.
Clique no botão “Esconder Registro”.
Nota: Somente o cartório dono do registro pode escondê-lo. Para os demais cartórios, apenas o botão “Voltar” é mostrado.
Feito isto, o sistema mostrará abaixo e na própria tela campos para você
indicar o Motivo da Exclusão (fig.24).

Nota: Somente o cartório dono do registro pode excluí-lo. Para os demais
cartórios, apenas o botão “Voltar” é mostrado.

HISTÓRICO DE MUDANÇAS EM REGISTROS
19-Histórico de Atualizações e Exclusões de um Registro:
Sempre que um detalhe de registro é mostrado (fig.21), caso o registro
em questão seja de seu cartório, o sistema mostra logo abaixo o histórico
de tadas as alterações e exclusões que este registro teve (fig.27).

Esta é uma tela meramente informativa, não tendo nenhuma funcionalidade associada a ela.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

15

Como Usar

Remessa de Informações aos órgãos públicos
Central Nacional de Informações do Registro Civil – CRC Nacional é o
sistema desenvolvido e administrado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo – ARPEN-SP, delegado por meio da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas
Naturais – ARPEN-BRASIL – a todos os Cartórios de Registro Civil do
Brasil com o objetivo de atender à instituição do Provimento nº 38/2014
e 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A CRC atua como um sistema de gerenciamento de banco de dados,
um localizador, cujo objetivo é integrar todas as Serventias de Registro
Civil do Estado, possibilitando a busca, via internet, dos dados registrais de nascimento, casamento e óbito, bem como, possibilitar a expedição de certidões eletrônicas, viabilizando o acesso dos registros ao
cidadão, cumprimento de comunicações obrigatórias dos artigos 106 e
107 da LRP, recepção integrada de títulos, disponibilização de serviços
eletrônicos para cumprimento da Lei 11.977/2009, e outros módulos.
Através de um sistema desenvolvido pela Arpen-SP, e agora expandido
a todo o território nacional por meio do Provimento nº 46 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), os cartórios compartilham alguns dados de
seus registros, respeitando um cronograma pré-definido pelo ato normativo.
Esta base de dados é disponível para acesso por todos os cartórios
integrantes do sistema, que podem localizar o registro buscado pelo cidadão e fazer a requisição diretamente ao cartório originário do assento.
Também é disponibilizado o acesso ao Poder Judiciário e aos órgãos
públicos competentes conveniados ao sistema.

tenham que encaminhar, individualmente e em alguns casos de forma
manual, os registros lavrados.
Essas informações têm por objetivo fornecer estatísticas aplicadas às
políticas públicas ou especificamente com relação ao envio dos óbitos,
é utilizada para efetuar baixas dos cadastros.
Apesar das informações serem encaminhadas eletronicamente e com
segurança absoluta, para resguardar os direitos dos cartórios é possível
dentro da CRC Nacional gerar os relatórios e comprovantes de todas as
informações encaminhadas automaticamente pela CRC Nacional.
Comprovante das informações encaminhadas ao SIRC:
(Todos os cartórios do Brasil com exceção do estado do Paraná, que
envia as informações diretamente para o SIRC)
Todos os registros de nascimento, casamento, óbito e as respectivas transcrições, carregadas através da carga por formulário ou através da carga
em lote, na CRC Nacional, são automaticamente enviados para o SIRC.
Na CRC Nacional é possível imprimir os comprovantes de todos os
registros carregados e automaticamente encaminhados para o SIRC,
diretamente no menu de “Acessos Rápidos” no “Inbox”, selecionado a
opção “Recibos SIRC”, ou no menu lateral selecionando a opção “Relatórios” em seguida “Relatórios SIRC”.

Normatização:
Provimento nº 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça
“Art. 6º - Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais deverão disponibilizar para a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas
Naturais - CRC as informações definidas pela Arpen-Brasil, observada
a legislação em vigor no que se refere a dados estatísticos, no prazo de
10 (dez) dias, corridos, contados da lavratura dos atos, respeitadas as
peculiaridades locais.”
“§ 2º. O prazo para o fornecimento das informações previstas neste
artigo será de seis meses para cada 5 (cinco) anos de registros lavrados,
iniciando-se a contagem desse prazo a partir de um ano da vigência
deste Provimento.”
Resolução nº 1 de 9 de Julho de 2015

Ao selecionar uma das opções, serão exibidos alguns campos para que o
cartório especifique o período que os registros foram enviados, basta informar a data inicial e final e selecionar o botão “Pesquisar”. Logo abaixo
será exibido um relatório para impressão do respectivo comprovante de
cada lote de registros enviados para o SIRC.

“Art. 1º As serventias de registro civil de pessoas naturais deverão informar ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - Sirc, por
meio eletrônico, os dados relativos aos registros de nascimento, casamento, óbito e natimorto, nos termos do art. 8º do Decreto nº 8.270, de
26 de junho de 2014.
“IV - CENTRAL DE ENVIO DE REGISTRO CIVIL: utilizado para recepcionar os dados de registros civis das serventias integradas as Centrais de
Registros Civis.”
“§ 4º As serventias de registro civil de pessoas naturais terão até 90
(noventa) dias, a contar da data de publicação desta Resolução, para
dar início ao envio dos dados, na forma desta Resolução.”
Para facilitar o dia a dia dos cartórios de Registro Civil, a ARPEN-SP
está firmando parcerias com os órgãos públicos, para que os dados
sejam encaminhados uma única vez para a CRC Nacional e repassados
de forma automática aos respectivos órgãos evitando que os cartórios
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Do lado direito será exibida uma coluna com o nome “Recibo”, nesta
coluna aparecem vários ícones que representam uma folha de papel, clicando no ícone será exibido o comprovante da respectiva linha.

Do lado esquerdo será exibida um ícone que representam uma folha de
papel, clicando no ícone será exibida uma versão do relatório para Impressão.

Na parte superior direita do comprovante de envio, temos um ícone de
uma impressora e de um arquivo PDF, que respectivamente servem para
imprimir o comprovante e para salvar o mesmo no formato PDF.
Comprovante das informações encaminhadas ao TRE:
(São enviados automaticamente para o TRE somente os registros de São
Paulo e Espírito Santo)

Na parte superior direita do comprovante, temos um ícone de uma impressora e de um arquivo PDF, que respectivamente servem para imprimir
o comprovante e para salvar o mesmo no formato PDF.

Todos os registros de óbito, carregados através da carga por formulário
ou através da carga em lote, na CRC Nacional, são automaticamente enviados para o TRE.

Comprovante das informações encaminhadas a SSP:
(São enviados automaticamente para a SSP somente os registros de São
Paulo)

Na CRC Nacional é possível imprimir os comprovantes de todos os registros carregados e automaticamente encaminhados para o TRE, diretamente no menu de “Acessos Rápidos” no “Inbox”, selecionado a opção
“Recibos TRE”, ou no menu lateral selecionando a opção “Relatórios” em
seguida “Óbitos - Justiça Eleitoral”.

Todos os registros de óbito, carregados através da carga por formulário
ou através da carga em lote, na CRC Nacional, são automaticamente enviados para a SSP.

Ao selecionar uma das opções, serão exibidos alguns campos para que
o cartório especifique o período que os registros foram enviados, basta
informar o mês e o ano e selecionar o botão “Pesquisar”. Logo abaixo será exibido um relatório para impressão do respectivo comprovante
contendo todos registros enviados para o TRE, no período especificado.

Na CRC Nacional é possível visualizar um relatório comtodos os registros carregados e automaticamente encaminhados para a SSP, através
do menu lateral selecionando a opção “Relatórios” em seguida “Relatório
Envio Óbitos”.

Ao selecionar o menu “Relatório Envio Óbitos”, serão exibidos alguns
campos para que o cartório especifique o período que os registros foram
enviados, basta informar o mês e o ano e selecionar o botão “Pesquisar”.
Logo abaixo será exibido um relatório com a quantidade de registros enviados para a SSP.
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Sistema de Comunicação entre Cartórios

Normatização:

Envio manual das comunicações:

Lei nº 6.015 de 31 de Dezembro de 1973, dispõe sobre os registros
públicos, e dá outras providências.

Para acessar as opções de comunicações selecione no menu lateral
esquerdo “Comunicações Civis”. É possível enviar uma comunicação
para outro cartório, de forma manual, selecionando a opção “Enviar por
Formulário”.

Art. 106. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá,
no prazo de cinco dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões
recíprocas, se lançados em seu cartório, ou fará comunicação, com
resumo do assento, ao oficial em cujo cartório estiverem os registros
primitivos, obedecendo-se sempre à forma prescrita no artigo 98.
(Renumerado do art. 107 pela Lei nº 6.216, de 1975).
Art. 3º. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais
– CRC disponibilizará as seguintes funcionalidades:
II. CRC - Comunicações: ferramenta destinada a cumprir as comunicações obrigatórias previstas nos artigos 106 e 107 da Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973;
A CRC Comunicações substitui o envio de cartas, permitindo a rastreabilidade, certeza de recebimento e manutenção da segurança jurídica
do envio e recebimento da comunicação.

Ao selecionar essa opção serão exibidos todos os tipos de comunicações disponíveis para sua serventia, lembrando que somente o cartório
sede poderá efetuar todos os tipos de comunicações.

Art. 8º - As comunicações previstas nos artigos 106 e 107 da Lei nº
6.015/73 deverão ser enviadas obrigatoriamente pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC.
Descritivo:
O Sistema de Comunicações, antigamente conhecido como Intranet,
existe desde 2000 no Estado de São Paulo, contudo sua operacionalização se deu após autorização da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de São Paulo em junho/2001. Antes o serviço de informações
era baseado em bulletin board system (BBS) e linha discada, mas diante
da normatização da Corregedoria, os cartórios do Estado de São Paulo
passaram a utilizar a internet.
Primeiro módulo de todo o projeto, o Sistema de Comunicações consiste em uma ferramenta eletrônica de transmissão das comunicações
previstas no artigo 106 da Lei 6.015, referente a casamentos, óbitos,
averbações e anotações, realizada em ambiente criptografado, que permite o armazenamento e a localização de todos os atos praticados,
garantindo certeza e segurança jurídica às transmissões realizadas.

Nesse exemplo selecionamos o tipo de comunicação “Casamento
Civil”.

Hoje, o sistema interliga todos os cartórios do Estado de São Paulo e os
demais estados conveniados para que as comunicações de anotações,
averbações de casamento, divórcios, óbitos e trocas de informações
sejam feitas online.

Será exibido um formulário para preenchimento da comunicação selecionada, os campos devem ser preenchidos, sendo que os campos
que possuem o asterisco “*”, são de preenchimento obrigatório. Com
o formulário preenchido, basta pressionar o botão “Enviar”, que fica no
final do formulário.
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Cumprimento das comunicações:
Quando o cartório receber comunicações estas aparecerão pendentes
no “Inbox” do cartório. (O “Inbox” é a primeira tela exibida ao acessar a
CRC Nacional e pode ser acessada a qualquer momento através do link
“Inbox”, que fica na parte superior direita da página.)

Através do menu lateral à esquerda é possível pesquisar as comunicações enviadas, cumpridas e arquivadas, na opção correspondente.
Envio em lote das comunicações:

Para acessar a lista com as comunicações pendentes basta selecionar
a opção “Comunicações Recebidas” no “Inbox” ou selecionar a opção
“Listar Recebidas” no menu lateral a esquerda.

A grande vantagem de utilizar a CRC Nacional para enviar comunicações à outros cartórios é o uso do envio em lote de comunicações.
Para utilização desse procedimento é necessário que o sistema interno
do cartório esteja adequado de forma a gerar um aquivo de carga com
várias comunicações que serão carregadas e enviadas de forma automática de uma só vez, poupando muito o trabalho do cartório.
Para enviar a carga de comunicações o cartório deverá acessar a opção
“Transferir Arquivo” localizada no menu lateral à esquerda, em seguida
pressione o botão “Selecionar arquivo...”, vá a té a pasta onde o sistema
interno do cartório gerou o arquivo em lote, selecione o arquivo e pressione o botão “Abrir”. O nome do arquivo selecionado será exibido ao
lado do botão Selecionar arquivo...”, para enviar o arquivo selecionado
basta pressionar o botão “Enviar arquivo”. O sistema exibirá uma tela de
conclusão indicando a quantidade de comunicações enviadas.

Ao clicar em uma das comunicações pendentes, será possível detalhar
a comunicação. O primeiro passo é verificar se essa comunicação pertence ao seu acervo, em caso negativo a comunicação deverá ser rejeitada, indicando o motivo da rejeição e pressionando o botão “Rejeitar”
no final do formulário.

Caso o sistema interno do cartório não esteja adequado para enviar
as comunicações em lote, o cartório poderá encaminhar os manuais
“layout.pdf” e “acentuação.pdf”, ao desenvolvedor do sistema interno
do cartório, para que sejam feitas as adequações de forma que o cartório possa enviar as comunicações em lote.

Caso ocorra a confirmação de que o registro pertence ao cartório, para
efetuar o cumprimento, basta efetuar procedimento administrativo da
comunicação e a respectiva averbação no livro e em seguida selecionar
o botão “Certificar Cumprimento”.
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Sistema CRC JUD – Consulta do Poder Judiciário
Normatização:
Provimento nº 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça
“Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que
estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente
de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por
pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos.”
Descritivo:
Sistema que permite aos magistrados e integrantes de órgãos públicos
competentes conveniados realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, e solicitem certidões eletrônicas do Registro Civil diretamente nos módulos da Central de Informações do Registro Civil.

Ao acessar o sistema será exibida a tela inicial da CRC JUD onde é possível acompanhar as pendências, com relação aos mandados e também
os pedidos de segundas vias de certidões eletrônicas.

Link de acesso ao sistema:
https://sistema.registrocivil.org.br/
Operando o sistema CRC JUD:
Ao acessar selecione a opção CRC JUD em vermelho, o assinador será
carregado e o acesso será efetuado com o Certificado Digital, lembrando que o Certificado Digital deverá atender os padrões ICP-Brasil, sendo um E-CPF, do tipo A3.

Adicionar novos Usuários:
Todos os Magistrados que utilizam o sistema são Administradores dentro da Vara cadastrada e podem incluir quantos usuários acharem necessários.

Na tela principal do sistema selecione a opção “Administração” que fica
no menu do lado esquerdo.
Será exibido um submenu, selecione a opção “Usuários” e do lado direito clique em “Adicionar Usuário”.
Será exibido um formulário para preenchimento, preencha todos os
campos com as informações do novo usuário e pressione o botão “Adicionar”.

Para seu cadastramento, o Magistrado deverá entrar em contato com
a Corregedoria Geral da Justiça, setor de Coordenadoria de Monitoramento de Foro Judicial e Extrajudicial, no telefone (27) 3145-3144, cujo
cadastro será providenciado de imediato por um servidor do órgão. Ao
término da validação o Magistrado irá receber e-mail de confirmação
para o endereço cadastrado.
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O novo usuário já está cadastrado, lembrando que o acesso dos novos
usuário funcionará da mesma forma que o acesso dos magistrados,
será com o uso do Certificado Digital ICP-Brasil, e-CPF, do tipo A3.

Os Administradores de Entidade além do cadastro de Usuários conseguem também efetuar o cadastro de Varas, caso sejam necessárias.
Menu C.R.C.:
No menu lateral esquerdo, clicando em “CRC”, serão apresentados alguns ícones, tais como: “Buscar na CRC”, “Pedido de Certidão”, “Certidões Solicitadas”, “Envias Mandado” e “Mandados Enviados”.

Buscar na CRC:
Através do mecanismo “Busca” poderão ser consultados os registros
das Serventias Extrajudiciais de todos os estados integrados a CRC
Nacional. Feita a localização, será possível solicitar uma segunda via de
certidão no formato eletrônico.

Certidões Solicitadas:
Nesta tela é possível localizarmos os pedidos de certidão enviados aos
cartórios Extrajudiciais do Estado de São Paulo, inserindo dados como:
Número do Processo, Data de Solicitação e/ou Emissão e para maior
precisão na localização filtrando pelo status: Pedidos Atendidos, Rejeitados ou Ambos.

Enviar Mandado:
No ícone ‘Enviar Mandado’, deverão ser anexados os mandados gerados pelo Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo.

Mandados Enviados:
Essa opção será utilizada para consulta dos mandados enviados, é
possível informar dados como: Parte, Tipo (Divórcio, Retificação, Separação entre Outros), Status (Cumprido, Em Andamento ou Arquivado),
Número do Processo e Data do envio, para localizar os Mandados Eletrônicos enviados
Pedido de Certidão:
Caso o registro não seja encontrado através da busca, existe um outro
método para solicitação de segundas vias de certidões, o qual chamamos de “pedido de certidão manual”, localizado no menu “Pedido
de Certidão”, onde o Magistrado deverá incluir os dados manualmente
no formulário a fim de que o cartório consiga localizar o registro. Para
maior precisão na localização do assento, sugerimos que insira a maior
quantidade de informações possíveis.
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Certidões Eletrônicas do Registro Civil - Materialização
Normatização:
Provimento nº 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça
“§ 3º. O interessado poderá solicitar a qualquer Oficial de Registro Civil
das Pessoas Naturais integrante da Central de Informações de Registro
Civil das Pessoas Naturais – CRC, ou a qualquer repartição consular do
Brasil no exterior após operacionalização da integração entre CRC e SCI/
MRE, que a certidão expedida em formato eletrônico seja materializada
em papel e assinada fisicamente, observados os emolumentos devidos.”
Descritivo técnico:
Esse módulo da CRC Nacional, como descrito no trecho do Provimento
38 CNJ, tem como objetivo fornecer às serventias do Registro Civil uma
ferramenta onde é possível, a partir de uma certidão Eletrônica, gerar
uma certidão materializada (em papel).

Veja que aparecerá uma mensagem de “Operação realizada com Sucesso”, clique em OK

Processo para Materialização de Certidões Eletônicas:
Para acessar o módulo, ao acessar à CRC Nacional, vá ao menu lateral
esquerdo “CRC – Central de Informações do Registro Civil” e clique em
“Materializar Eletrônica”.

Automaticamente serão abertas duas páginas: uma com o PDF da certidão e outra com o Recibo de entrega, conforme imagens abaixo:
NOTA: Caso as páginas supracitadas não abram, faça o desbloqueio do
pop up do seu navegador.
Digite o código hash e clique em pesquisar código.

Aparecerá uma nova tela com os dados da solicitação, confira se os
mesmos estão corretos e avance para tela de Impressão.

Informe o nome do Requerente, documento de Identificação e Número
do Papel Segurança em seguida clique em Imprimir Certidão.
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ATENÇÃO: Peça ao requerente que faça a assinatura de uma das vias
e arquive no cartório.

Emissão de CPF no Registro Civil
Normatização:
Instrução Normativa Receita Federal Brasileira nº 1548/2015
“Art. 3º Estão obrigadas a inscrever-se no CPF as pessoas físicas:”
“V - registradas em ofício de registro civil de pessoas naturais no Brasil,
no momento da lavratura do assento de nascimento, e após a entrada
em operação do convênio celebrado entre a RFB e a entidade prevista no inciso VIII do caput do art. 24; ou.”
A inscrição no CPF não é um ato discricionário do usuários e sim obrigatórios nos termos da referida instrução normativa.
Descritivo:
Os Cartórios de Registro Civil do Brasil que fazem parte da Central de
Informações do Registro Civil – CRC Nacional estão autorizados a realizar os serviços de inscrição e de alteração de dados cadastrais de pessoas físicas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal
do Brasil no momento do registro de nascimentos.
Foi publicado no Diário Oficial da União de 14 de abril de 2015 o convênio e, em data de 27 de novembro de 2015 o seu aditivo celebrado entre
a União, por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a
Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São
Paulo (Arpen-SP) desde então, os cartórios já podem aderir ao Termo de
Adesão que está disponível da CRC Nacional.
Ao prestar este novo serviço ao cidadão, os cartórios passarão a ter
acesso à base de dados da Receita Federal do Brasil (RFB), podendo
consultar informações como número de inscrição, nome, situação cadastral, nome da mãe, naturalidade, país de nacionalidade, data de nascimento, sexo, ano do óbito, indicativo de estrangeiro, data de inscrição
do CPF e data de sua última atualização.
Segundo o convênio, caberá aos cartórios de Registro Civil que aderirem ao projeto e passarem a ter acesso à base de dados da Receita
Federal os serviços de o atendimento, orientação, recebimento, conferência e transcrição de dados em sistema informatizado disponibilizado
pela RFB, sem custos ao cartório que, por sua vez fará a inscrição do
cidadão de forma gratuita.

Com o termo de adesão devidamente assinado, as novas funcionalidades da CRC Nacional serão automaticamente disponibilizadas, caso
isso não ocorra, selecione o menu “Ferramentas”, “Usuários do Oficio”,
selecione o usuário e habilite as opções manualmente.

Procedimentos:
Para que os Registradores Civis tenham uma maior flexibilidade para
emissão do CPF em suas serventias, teremos quatro formas de interação com a Receita Federal para emissão do CPF.
1. Emissão do CPF por formulário - CRC Nacional:
Após a adesão ao termo da RFB, e ativação dos novos módulos na
CRC Nacional, será possível acessar no menu “Convênios” a opção
“Inscrição”.

A Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de São
Paulo que realizar os serviços de inscrição e de alteração de dados
cadastrais no CPF deverá entregar à pessoa física atendida, certidão
de registro civil de nascimento ou de casamento, na qual já conste o
número de inscrição no CPF.
As serventias que optarem por emitir o CPF, o farão em todos os registros de nascimento, ou seja a emissão do CPF não será opcional para
os registrados. O CPF não será emitido, somente se houver algum erro,
como será demonstrado posteriormente nesse manual, caso contrário
todas os registros de nascimentos terão a geração do CPF.
O primeiro passo para que a serventia possa utilizar os serviços de
Emissão do CPF, através da CRC Nacional, é a assinatura do termo de
adesão da Receita Federal, para acessar o termo, basta acessar a CRC
Nacional, com seu certificado digital, no endereço sistema.registrocivil.
org.br, acessar a nova opção no menu lateral, “Convênios” e em seguida, “Termo de Adesão RFB”.
O termo será exibido como segue, basta que o Oficial responsável pela
serventia efetue a assinatura eletrônica do termo, com seu certificado
digital.

Selecionando a opção “Inscrição”, será exibido o formulário para geração manual do CPF. O formulário deverá ser preenchido integralmente
com as informações disponíveis e ao termino do preenchimento pressione o botão “Salvar”. Neste momento os dados serão transmitidos à
Receita Federal e caso não ocorra nenhum erro, o CPF será gerado e
exibido na tela.
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Caso ocorra algum erro no momento da transmissão, será gerado um
protocolo de erro e o CPF não será gerado.
Segundo informações fornecidas pela Receita Federal, existem alguns
pré-requisitos para geração do CPF, devido a limitação no sistema da
RFB ou divergências no cadastro, podem ocorrer erros que impedirão
a emissão do CPF, como por exemplo, divergência no nome da mãe
do registrado, ou se nome do registrado tiver mais de 60 (sessenta)
caracteres.
Importante: Nos casos em que houver algum erro e o CPF não for gerado, o cartório deverá proceder a emissão da certidão de nascimento
normalmente sem o CPF, o os pais deverão ser encaminhados a um
posto da Receita Federal, para posterior emissão do CPF.
Para facilitar o entendimento de como será certificado na certidão e
como será lavrado o registro, segue abaixo um exemplo prático retirado
de um registro real:
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2. Emissão do CPF – Unidades Interligadas / CRC Nacional:
Com o termo de adesão da Receita Federal devidamente assinado, os
módulos de emissão do CPF na Unidade Interligada / CRC Nacional,
estarão automaticamente habilitados.
O processo de emissão da certidão através da Unidade Interligada não
sofreu nenhuma alteração, e será executado exatamente da mesma forma. As alterações ocorreram internamente na CRC, e o processo será
totalmente automático.
No momento em que a serventia confirma as informações fornecidas
pela Unidade Interligada, a CRC Nacional envia um XML para a Receita
Federa, que será validado e retornará um novo número de CPF, esse número será inserido automaticamente na certidão de nascimento gerada
na Unidade Interligada.

Caso ocorra algum erro no momento da transmissão, será gerado um
protocolo de erro e o CPF não será gerado.

normalmente sem o CPF, o os pais deverão ser encaminhados ao
posto da Receita Federal, para posterior emissão do CPF.

Importante: Nos casos em que houver algum erro e o CPF não for gerado, o cartório deverá proceder a emissão da certidão de nascimento
normalmente sem o CPF, o os pais deverão ser encaminhados a um
posto da Receita Federal, para posterior emissão do CPF.

4. Emissão automática do CPF – Unidades Interligadas /
Webservice:
Os itens 3 e 4 serão utilizados somente pelas serventias que pretendem integrar a emissão do CPF no sistema interno do cartório.

3. Emissão do CPF através de carga do XML:
Os itens 3 e 4 serão utilizados somente pelas serventias que pretendem
integrar a emissão do CPF no sistema interno do cartório.
Com o termo de adesão da Receita Federal devidamente assinado, os
módulos de emissão do CPF através da carga do XML, estarão automaticamente habilitados.
Através dessa opção será possível a geração do CPF pelo sistema interno do cartório no momento em que for gerado o registro de nascimento. Os padrões para geração do CPF através de carga do XML
estão disponíveis no manual de cargas da CRC Nacional v2.3.
Recomendamos o envio do manual de cargas da CRC Nacional atualizado, aos desenvolvedores do sistema interno do cartório, para que
eles possam efetuar as devidas adequações.
Caso ocorra algum erro no momento da transmissão, será gerado um
protocolo de erro e o CPF não será gerado.
Importante: Nos casos em que houver algum erro e o CPF não for gerado, o cartório deverá proceder a emissão da certidão de nascimento

Com o termo de adesão da Receita Federal devidamente assinado,
os módulos de emissão do CPF através da integração via webservice, estarão automaticamente habilitados.
Através dessa opção será possível a geração do CPF pelo sistema interno do cartório, na Unidade Interligada quando for gerado o
registro de nascimento, ou seja nas certidões emitidas na Maternidade. Os padrões para geração do CPF através da integração via
webservice estão disponíveis no manual de cargas da CRC Nacional
v2.3.
Caso ocorra algum erro no momento da transmissão, será gerado
um protocolo de erro e o CPF não será gerado.
Recomendamos o envio do manual de cargas da CRC Nacional atualizado, para os desenvolvedores do sistema interno do cartório,
para que eles possam efetuar as devidas adequações.
Importante: Nos casos em que houver algum erro e o CPF não for
gerado, o cartório deverá proceder a emissão da certidão de nascimento normalmente sem o CPF, o os pais deverão ser encaminhados ao posto da Receita Federal, para posterior emissão do CPF.
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Certidões do Registro Civil.Org

Normatização:

Clique sobre o número da solicitação

Provimento nº 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça
“Art. 11. Caso seja encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, no mesmo ato, solicitar a expedição da respectiva certidão que,
pagos os emolumentos, custas e encargos administrativos devidos,
será disponibilizada na Central de Informações de Registro Civil das
Pessoas Naturais – CRC, em formato eletrônico, em prazo não superior
a 5 (cinco) dias úteis.”
“Art. 12. Os Oficiais de Registro Civil deverão, obrigatoriamente, atender
às solicitações de certidões efetuadas por via postal, telefônica, eletrônica, ou pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas
Naturais - CRC, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei
e, se existentes, pagas as despesas de remessa.”
Descritivo técnico:
Esse módulo consiste em um site de e-commerce disponível através do
site www.registrocivil.org.br onde qualquer pessoa pode solicitar sua
certidão em papel ou no formato eletrônico para qualquer cartório que
já esteja integrado ao sistema.

Busque os dados do pedido no sistema interno do cartório e informe se
há ou não averbações, ou, rejeite o pedido caso não localize.

Processo para Materialização de Certidões Eletrônicas:
Os pedidos de certidão efetuados pelo site www.registrocivil.org.br serão exibidos na página inicial (INBOX) clicando em “CERTIDÕES VIA
INTERNET pendentes”, localizado na janela intitulada CRC - Provimento
19 - CGSP.

Abrirá uma nova tela com as requisições pendentes. Nesta tela é possível verificar o tipo do documento solicitado e o meio como a parte
deseja recebê-lo, assim como data de solicitação e entrega, nº da requisição, nome do requerente, livro (se houver), folha (se houver), termo
(se houver) e status.

Caso tenha averbações, informe no lugar indicado e clique em avançar.
Obs.: Ao clicar neste botão um e-mail será enviado ao requerente a fim
de que ele faça o depósito do valor correspondente. Perceba que aparecerá uma mensagem dizendo “Aguardando Pagamento”, nesta etapa
o sistema ficará bloqueado não permitindo prosseguir com a emissão.
26 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Assine o documento digitalmente com certificado digital tipo E-CPF A3
ou superior e Certifique o Cumprimento.
Esta certidão será enviada por um link para e-mail cadastrado no ato
de solicitação.
Obs.: A certidão Eletrônica não tem valor legal quando impressa, sendo
assim a mesma deverá ser utilizada em uma mídia eletrônica, como: pen
drive, e-mail, ou outros.
IMPORTANTE: Assim como nas certidões emitidas pela CRC, o sistema cobrará uma taxa administrativa de R$5,00 do requerente pela
operação.

No caso de pedidos de certidões eletrônicas após a compensação do
pagamento da averbação, o oficial poderá avançar e preencher um formulário assim como na CRC.

Para os pedidos de certidão em papel, assim que houver a confirmação
de pagamento, o credito será automaticamente transferido para a conta
virtual do cartório, basta que o cartório emita a certidão em papel, utilizando o sistema interno do cartório e prontamente poste o pedido pelo
correio, sempre lembrando que o requerente pode solicitar o envio por
carta registrada ou SEDEX, e que os valores correspondentes também
são creditados no saldo do cartório. Assim que o pedido for postado
preencha o campo correspondente com o código de rastreamento do
Correio, pois esse número será encaminhado automaticamente para o
requerente e ele poderá consultar o andamento da entrega pelos Correios.
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Sistema E-Protocolo
Normatização:
Provimento nº 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça
“Art. 3º - IV. CRC - e-Protocolo ferramenta destinada ao envio de documentos eletrônicos representativos de atos que devem ser cumpridos
por outras serventias.”
Descritivo técnico:
Liberado inicialmente para os registradores paulistas, o módulo permitirá ao cidadão protocolar um mandado judicial para averbação ou
anotação de assento de registro civil em qualquer cartório mais próximo de sua residência ou trabalho, sem a necessidade de se dirigir ao
cartório onde encontra-se o assento originário, evitando gastos com
deslocamentos e a contratação de terceiros que acabam por encarecer
o serviço ao usuário.
Desde 23/02/2015 é possível ao usuário realizar os reconhecimentos de
paternidade previstos pelo Provimento 16/2012 do CNJ, através da ferramenta E-Protocolo. Foram disponibilizados em 29/04/2015 também
os serviços para envio entre os cartórios de mandados ou escrituras
para averbações de separações, reconciliações e divórcios e também
os mandados para averbação de retificações judiciais nos registros de
nascimento, casamento e óbito, facilitando assim a vida do usuário, que
não precisará mais se deslocar para efetuar estes serviços.

Será necessário preencher o formulário e os campos em vermelho são
de preenchimento obrigatório, quanto mais informações, mais fácil será
um posterior contato com o requerente.
Para Reconhecimento de Paternidade o campo “Parte1” será o pai que
busca o reconhecimento e o campo “Parte 2” será o filho que será reconhecido.

O procedimento disponibilizado pela ferramenta E-Protocolo segue o
mesmo funcionamento dos pedidos de certidões interligadas entre cartórios. Definido no Provimento (Art. 3º -IV) como a ferramenta destinada ao
envio de documentos eletrônicos representativos de atos que devem ser
cumpridos por outras serventias, consistirá em uma protocolização feita
pelo usuário em unidade diversa de onde se encontra o registro original.
Desta forma, o pedido é enviado eletronicamente ao cartório detentor
do registro primário, para que este pratique o ato e retorne, também
eletronicamente, o documento averbado ou anotado para o cartório solicitante, cabendo a este realizar a materialização do documento para
ser entregue ao usuário. Os custos de cada serviço estão discriminados
no serviço dentro da plataforma web da CRC, acrescidos dos valores de
materialização e administração.
Solicitação de Serviço E-Protocolo:
Para consumir os serviços disponíveis no E-Protocolo será necessário
acessar a CRC Nacional com seu Certificado Digital, e selecionar a opção E-Protocolo localizada no menu que fica do lado esquerdo. Caso a
opção E-Protocolo não esteja disponível acesse o menu Ferramentas,
Usuários do Oficio, selecione o usuário que utilizará o E-Protocolo e
habilite o módulo.
Após clicar no menu E-Protocolo teremos duas opções, “Solicitar” e
“Pesquisar”, selecione a opção Solicitar, será exibido um formulário
para preenchimento com todas as informações referentes a solicitação
do E-Protocolo.
De acordo com a categoria de Registro, será exibido ao lado o tipo de
serviço, por exemplo ao selecionar a categoria de registro “Nascimento” será possível selecionar os tipos de serviço, Reconhecimento de
Paternidade e Retificação. Ao selecionar a categoria de serviço “Casamento” será possível selecionar os tipos de serviço, Averbação de
Alteração do estado Civil e Retificação e no caso do “Óbito”, o tipo de
serviço será Retificação. Lembrando que em todos os tipos de serviço
será possível selecionar o procedimento “Pago” e “Isento”.
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Ao selecionar o tipo de serviço, será exibido um descritivo completo
com os valores cobrados pelo serviço e o campo de deposito prévio
será preenchido automaticamente.

Os documento referentes ao serviço selecionado deverão ser digitalizados em um único arquivo no formato PDF, que será anexado pressionando o botão escolher arquivo. Caso seja necessário incluir alguma
observação deverá ser preenchida no campo observações. Com todos
os campos preenchidos e a documentação anexada basta pressionar o
botão solicitar no final do formulário.

Para cumprimento do serviço clique no link Recebida e serão exibidas
as solicitações pendentes.

O sistema solicitará que a documentação seja assinada com o certificado digital.

A partir da lista E-protocolo solicitações recebidas clique no número da
solicitação para exibir a descrição completa.

Pressione o botão assinar e aguarde. Após a conclusão do envio ao cartório, será exibido o aviso de confirmação e o recibo com os valores de
depósito prévio para cobrança do requerente. Os valores correspondes
ao serviço que será executado pelo emissor, serão transferidos automaticamente da conta virtual do solicitante para a conta virtual do emissor,
assim como ocorre no módulo de emissão de certidões.

Cumprimento de Serviço do E-Protocolo:
O cartório recebedor do E-Protocolo, para cumprimento do serviço
será avisado no Inbox que existe um E-Protocolo pendente. Caso a
opção E-Protocolo não esteja disponível acesse o menu Ferramentas,
Usuários do Oficio, selecione o usuário que utilizará o EProtocolo e habilite o módulo.

Através da tela detalhada do E-Protocolo é possível visualizar todas
as informação sobre a solicitação para o cumprimento, é possível visualizar o PDF do processo com todos os documentos digitalizados
pelo cartório solicitante. Caso a solicitação não pertença ao cartório é
possível rejeitar o serviço, lembrando que será necessário descrever o
motivo da rejeição.
Após o cumprir o processo administrativo referente ao serviço do E-Protocolo, o cartório poderá encaminhar a certidão atualizada para o cartório
solicitante. Para encaminha a certidão pressione o botão gravar e avançar para formulário emissão, caso seja necessário é possível incluir uma
observação. Na tela seguinte serão exibidos todos os campos da certidão para envio, é possível importar o XML da certidão, (XML gerado no
sistema interno do cartório) ou o preenchimento pode ser manual. Com
todos os campos devidamente preenchidos basta clicar no botão preparar 2ª via de certidão com estes dados, que fica no rodapé da página.
Na tela de Assinatura, pressione o botão assinar a aguarde o envio da
certidão.
Importante: Não pressione nenhum botão após assinar a certidão, esse
processamento pode demorar alguns segundos e se outra opção for
selecionada o processo será interrompido. Quando o processamento
for concluído e a certidão for enviada ao solicitante será exibida a tela
E-Protocolo Solicitações recebidas e a solicitação enviada não constará
mais dessa lista.
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Para prosseguir com a materialização selecione o pedido que deseja
materializar clicando no número da solicitação. Nesta tela é possível
verificar todos os detalhes sobre a solicitação, até mesmo visualizar o
PDF com toda a documentação digitalizada, visualizar uma prévia da
certidão, reimprimir os recibos e materializa-la, caso o pedido esteja
com algum problema que impeça a materialização, será possível devolver a solicitação para o cartório emissor corrigi-la. Para materializar
a certidão, pressione o botão tela de impressão, será exibida uma tela
onde será preenchido o número do papel de segurança e para gerar a
impressão da certidão, pressione o botão imprimir certidão.

Materialização de certidão E-Protocolo:
Após o cumprimento do ato e envio da certidão eletrônica o cartório
solicitante deverá materializar a certidão atualizada e entrega-la ao requerente. Os pedidos pendentes de materialização serão exibidos no
Inbox com o status aguardando materialização, ao clicar nesse link será
exibida a lista com as materialização pendentes do E-Protocolo.

O sistema irá gerar um PDF com todo o texto da certidão que deverá
ser impresso no papel de segurança, caso a tela com a certidão não
seja exibida verifique se o bloqueador de pop-ups de seu navegador
não está habilitado.

O pedido foi concluído e não aparecerá mais em seu Inbox, caso precise consultar algum pedido que não apareça mais em seu Inbox, selecione a opção E-protocolo no menu esquerdo e a opção pesquisar.
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Provimento nº 13

Registro em Maternidades
Dispõe sobre a emissão de certidão de nascimento
nos estabelecimentos de saúde que realizam partos.

O

Corregedor Nacional de Justiça,
Ministro Gilson Dipp, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

Considerando os termos dos arts. 236 e 103B, § 4º, III, da Constituição Federal ,
Considerando os termos dos arts. 37 e 38 da
Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009 ,
Considerando o disposto no art. 8º, X, do
Regimento Interno do Conselho Nacional de
Justiça, dotado de força normativa, na forma
do art. 5º, § 2º, da Emenda Constitucional nº
45, de 30 de dezembro de 2004, e
Considerando que é o registro de nascimento perante as serventias extrajudiciais do registro civil das pessoas naturais que confere,
em primeira ordem, identidade ao cidadão e
dá início ao seu relacionamento formal com o
Estado, conforme dispõem os arts. 2º e 9º do
Código Civil em vigor;
Considerando a instituição do Compromisso Nacional pela Erradicação do Sub-registro
Civil de Nascimento e a ampliação do acesso
à Documentação Básica, por meio do Decreto nº 6.289, de 6 de dezembro de 2007, e da
publicação dos Protocolos de Cooperação
Federativa - Compromissos: Mais Nordeste
pela Cidadania e Mais Amazônia pela Cidadania, que estabelecem a intensificação das
ações para erradicar o sub-registro civil de
nascimento nas respectivas regiões, até o final
de 2010, incluída o registro de nascimento e a
emissão de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde antes da alta hospitalar;
Considerando a parceria firmada entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, o Conselho Nacional de Justiça,
o Ministério da Justiça, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil e a Arpen Brasil - Associação Nacional dos Registradores
de Pessoas Naturais, por meio do Acordo de
Cooperação, processo nº 00005.003503/200771, publicado no Diário Oficial em 3 de janeiro de 2008, o qual objetiva cooperação com
vistas à implantação do Plano Social de Registro Civil de Nascimento e Documentação Bá-

sica, destinado à erradicação do sub-registro
civil de nascimento;
Considerando a participação do Conselho
Nacional de Justiça no Grupo de Trabalho
que discute a criação e implantação do SIRC
- Sistema de Informações de Registro Civil, de
acordo com Portaria Conjunta SEDH/PR/MJ/
CNJ, publicada em 18 de fevereiro de 2009;
Considerando a participação do Conselho
Nacional da Justiça (CNJ), da Corregedoria
Nacional de Justiça e das Corregedorias - Gerais de Justiça dos Estados e Distrito Federal
nas ações de Mobilização Nacional pela Certidão de Nascimento;
Considerando a publicação do Decreto nº
7.231 de 14 de julho de 2010 e dos provimentos nº 02 de 27 de abril de 2009 , nº 03 de 17
de novembro de 2009 e nº 10 de 13 de julho de
2010 da Corregedoria Nacional de Justiça do
Conselho Nacional de Justiça;
Considerando que a Associação dos Registradores das Pessoas Naturais do Brasil (ARPEN-BR) sugeriu a possibilidade de formação
de consórcio de empregadores urbanos para
a contratação de preposto capaz de atuar em
parte dos estabelecimentos de saúde;
Considerando o entendimento de que a aplicação analógica do art. 25-A da Lei nº 8.212/1991
não encontra óbice legal ( art. 5º, II, da CF ) e
contribui para a obtenção do pleno emprego
e para o incremento do bem-estar e da justiça
social ( art. 170, VIII e 193, ambos da Constituição Federal );
Considerando, por fim, a conveniência de
uniformizar e aperfeiçoar o registro de nascimento e a emissão da respectiva certidão nos
estabelecimentos de saúde, antes da alta hospitalar da mãe ou da criança;
Resolve:
Art. 1º A emissão de certidão de nascimento
nos estabelecimentos de saúde que realizam
partos será feita por meio da utilização de sistema informatizado que, via rede mundial de
computadores, os interligue às serventias de

registro civil existentes nas Unidades Federativas e que aderiram ao Sistema Interligado, a
fim de que a mãe e/ou a criança receba alta
hospitalar já com a certidão de nascimento.
§ 1º O posto de remessa, recepção de dados
e impressão de certidão de nascimento que
funciona em estabelecimentos de saúde que
realizam partos e que está conectado pela rede
mundial de computadores às serventias de registro civil das pessoas naturais é denominado
“Unidade Interligada”.
§ 2º A Unidade Interligada que conecta estabelecimento de saúde aos serviços de registro
civil não é considerada sucursal, pois relaciona-se com diversos cartórios.
§ 3º Todo processo de comunicação de dados
entre a Unidade Interligada e os cartórios de
registro civil das pessoas naturais, via rede
mundial de computadores, deverá ser feito
com o uso de certificação digital, desde que
atenda aos requisitos da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP.
Art. 2º A implantação das Unidades Interligadas dar-se-á mediante convênio firmado entre
o estabelecimento de saúde e o (s) registrador
(es) da cidade ou distrito onde estiver localizado o estabelecimento, com a supervisão e a fiscalização das Corregedorias Gerais de Justiça
dos Estados e Distrito Federal, bem como da
Corregedoria Nacional de Justiça.
§ 1º A Unidade Interligada deverá ser cadastrada no Sistema Justiça Aberta mediante solicitação à Corregedoria Nacional de Justiça,
formulada por qualquer dos registradores
conveniados. A solicitação deverá ser conter
certificação digital e ser encaminhada para o
endereço: justiça.aberta@cnj.jus.br.
§ 2º Da solicitação de cadastro da Unidade Interligada no Sistema Justiça Aberta, ou de adesão à unidade, obrigatoriamente deve constar
o nome completo e o CPF do (s) registrador
(es) e dos substitutos ou escreventes autorizados a nela praticar atos pertinentes ao registro
civil e que possuam a certificação digital exigida, inclusive daqueles contratados na forma
dos arts. 3º e 4º deste Provimento.
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§ 3º A instalação de Unidade Interligada deverá ser comunicada pelo (s) registrador (es)
conveniado (o) à Corregedoria Geral de Justiça do Estado ou Distrito Federal responsável
pela fiscalização.
§ 4º Mediante prévia comunicação ao juízo competente pela sua fiscalização e devido
cadastramento no Sistema Justiça Aberta por
meio do endereço eletrônico www.cnj.jus.br/
corregedoria/seguranca/, qualquer registrador civil do País poderá aderir ou se desvincular do Sistema Interligado, ainda que não
esteja conveniado a uma Unidade Interligada.
Da adesão do registrador ao Sistema Interligado obrigatoriamente deve constar o nome
completo e o CPF do registrador e dos substitutos ou escreventes autorizados praticar atos
pertinentes ao registro civil e que possuam a
certificação digital exigida.
§ 5º Todos os Cartórios de Registro Civil do
País deverão manter atualizado, no Sistema
Justiça Aberta:
a) informação sobre a sua participação ou
não no Sistema Interligado que permite
o registro de nascimento e a expedição
das respectivas certidões na forma deste
Provimento;
b) o nome e o CPF do oficial registrador (titular ou responsável pelo expediente);
c) o nome dos substitutos e dos escreventes autorizados a praticar atos relativos
ao registro civil ( art. 20 e §§ da Lei nº
8.935/1994 ) e;
d) o endereço completo de sua sede, inclusive com identificação de bairro e CEP
quando existentes.

à Corregedoria Geral de Justiça da respectiva
unidade da federação.
Art. 4º Não ocorrendo a designação de preposto na forma do art. 3º, poderão ser indicados empregados pelos estabelecimentos de
saúde, o qual deverá ser credenciado por ao
menos um registrador civil da cidade ou do
distrito no qual funcione a unidade interligada.
§ 1º No caso da indicação prevista no caput
deste artigo, e sem prejuízo do disposto nos
arts. 22 e seguintes da Lei nº 8.935, de 1994 em
relação aos credenciadores, o estabelecimento
de saúde encaminhará termo de compromisso
para a Corregedoria Geral de Justiça de sua
unidade da federação, pelo qual se obriga a:
I
responder civilmente pelos erros cometidos por seus funcionários.
II noticiar à autoridade competente a ocorrência de irregularidades quando houver
indícios de dolo.
III aceitar a supervisão pela Corregedoria
Geral de Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça sobre os empregados
que mantiver na Unidade Interligada.
§ 2º Cópia da comunicação do estabelecimento de saúde à Corregedoria Geral de Justiça,
com o respectivo comprovante da entrega, permanecerá arquivada na unidade interligada.
§ 3º O Juízo competente para a fiscalização do
serviço solicitará, de ofício ou a requerimento
de registrador civil, a substituição de tais empregados quando houver indícios de desídia
ou insuficiência técnica na operação da unidade interligada.

Art. 3º O profissional da Unidade Interligada
que operar, nos estabelecimentos de saúde, os
sistemas informatizados para transmissão dos
dados necessários à lavratura do registro de
nascimento e emissão da respectiva certidão
será escrevente preposto do registrador, contratado nos termos do art. 20 da Lei nº 8.935,
de 18 de novembro de 1994 . Caso os registradores interessados entendam possível a aplicação analógica do disposto no art. 25-A da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991 , o escrevente
preposto poderá ser contratado por consórcio
simplificado, formado pelos registradores civis interessados.

Art. 5º Os custos de manutenção do equipamento destinado ao processamento dos registros de nascimento, bem como os custos da
transmissão dos dados físicos ou eletrônicos
para as serventias de Registro Civil, quando
necessário serão financiados:
I
com recursos de convênio, nas localidades onde houver sido firmado entre a unidade federada e a Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República;
II com recursos da maternidade, nas localidades não abrangidas pelo inciso anterior;
III com recursos de convênios firmados entre os registradores e suas entidades e a
União, os Estados, o DF ou os Municípios.

Parágrafo único. Na hipótese de o estabelecimento de saúde estar localizado em cidade
ou distrito que possua mais de um registrador
civil, e inexistindo consenso para que preposto de apenas um deles, ou preposto contratado por meio de consórcio, atue na unidade
interligada, faculta-se a execução do serviço
pelo sistema de rodízio entre substitutos ou
escreventes prepostos, no formato estabelecido pelos próprios registradores e comunicado

Art. 6º Todos os profissionais das Unidades
Interligadas que forem operar os sistemas
informatizados, inclusive os empregados dos
estabelecimentos de saúde referidos no caput
do art. 4º deste Provimento, devem ser previamente credenciados junto a registrador (es)
civil (is) conveniado (s) da unidade e capacitados de acordo com as orientações fornecidas
pelo (s) registrador (es) conveniados (s) à unidade ou por suas entidades representativas,
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sem prejuízo de parcerias com a Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República e supervisão pelas Corregedorias locais e
pela Corregedoria Nacional de Justiça.
Parágrafo único. A capacitação necessariamente contará com módulo específico sobre
a identificação da autenticidade das certificações digitais.
Art. 7º Aos profissionais que atuarão nas Unidades Interligadas incumbe:
I
receber os documentos comprobatórios
da declaração de nascimento, por quem
de direito, na forma do art. 8º deste Provimento;
II acessar o sistema informatizado de registro civil e efetuar a transmissão dos dados
preliminares do registro de nascimento;
III receber o arquivo de retorno do cartório
contendo os dados do registro de nascimento;
IV imprimir o termo de declaração de nascimento, colhendo a assinatura do declarante e das testemunhas, se for o caso,
na forma do art. 37 e seguintes da Lei nº
6.015, de 1973 ;
V transmitir o Termo de Declaração para o
registrador competente;
VI imprimir a primeira via da certidão de
nascimento, já assinada eletronicamente
pelo Oficial de Registro Civil competente
com o uso de certificação digital;
VII apor o respectivo selo, na forma das respectivas normas locais, se atuante nas
unidades federativas onde haja sistema
de selo de fiscalização;
VIII zelar pela guarda do papel de segurança,
quando obrigatória sua utilização ( Provimento 03 da Corregedoria Nacional de
Justiça );
§ 1º Em registro de nascimento de criança
apenas com a maternidade estabelecida, o
profissional da Unidade Interligada facultará
à respectiva mãe a possibilidade de declarar o
nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, reduzindo a termo a
declaração positiva ou negativa. O oficial do
registro remeterá ao juiz competente de sua
Comarca certidão integral do registro, a fim
de ser averiguada a procedência da declaração
positiva ( Lei nº 8.560/1992) .
§ 2º As assinaturas apostas no termo de declaração de nascimento de que trata o inciso IV
deste artigo suprem aquelas previstas no caput
do art. 37 da Lei nº 6.015, de 1973 .
§ 3º As unidades federativas, quando empreguem o sistema de selos de fiscalização, fornecerão os documentos às unidades interligadas,
na forma de seus regulamentos, sob critérios
que evitem a interrupção do serviço registral.

Art. 8º O profissional da Unidade Interligada
que operar o sistema recolherá do declarante do nascimento a documentação necessária
para que se proceda ao respectivo registro.
§ 1º Podem declarar o nascimento perante as
unidades interligadas:
I
o pai maior de 16 (dezesseis) anos, desde
que não seja absolutamente incapaz, ou
pessoa por ele autorizada mediante instrumento público;
II a mãe maior de 16 anos, desde que não
seja absolutamente incapaz;
§ 2º Caso a mãe seja menor de 16 anos, ou
absolutamente incapaz, ou esteja impedida de
declarar o nascimento, seus representantes legais podem fazê-lo § 3º A paternidade somente poderá reconhecida voluntariamente:
I
por declaração do pai, desde que maior de
16 anos e não seja absolutamente incapaz;
II por autorização ou procuração do pai, desde
que formalizada por instrumento público;
III por incidência da presunção do art. 1.597
do Código Civil , caso os pais sejam casados.
Art. 9º O registro de nascimento por intermédio da Unidade Interligada depende, em caráter obrigatório, da apresentação de:
I
declaração de Nascido Vivo - DNV, com
a data e local do nascimento;
II documento oficial de identificação do declarante;
III documento oficial que identifique o pai e
a mãe do registrando, quando participem
do ato;
IV certidão de casamento dos pais, na hipótese de serem estes casados e incidir a
presunção do art. 1.597 do Código Civil;
V termo negativo ou positivo da indicação
da suposta paternidade firmado pela mãe,
nos termos do § 1º do art. 7º deste Provimento, quando ocorrente a hipótese.
§ 1º O registro de nascimento solicitado pela
Unidade Interligada será feito em cartório
da cidade ou distrito de residência dos pais,
se este for interligado, ou, mediante expressa
opção escrita do declarante e arquivada na
unidade interligada, em cartório da cidade ou
distrito em que houver ocorrido o parto.
§ 2º Caso o cartório da cidade ou distrito de
residência dos pais não faça parte do sistema
interligado, e não haja opção do declarante
por cartório do lugar em que houver ocorrido
o parto, deve-se informar ao declarante quanto à necessidade de fazer o registro diretamente no cartório competente.
Art. 10. Não poderá ser obstada a adesão à Unidade Interligada de qualquer registrador civil
do município ou distrito no qual se localiza o
estabelecimento de saúde que realiza partos,
desde que possua os equipamentos e certifi-

cados digitais necessários ao processo de registros de nascimento e emissão da respectiva
certidão pela rede mundial de computadores.
§ 1º A adesão do registrador civil a uma Unidade Interligada será feita mediante convênio,
cujo instrumento será remetido à Corregedoria Nacional de Justiça nos moldes dos parágrafos 1º e 2º do art. 2º deste Provimento.
§ 2º No caso de o cartório responsável pelo
assento ser diverso daquele que remunera o
preposto atuante na unidade interligada, o
ato será cindido em duas partes. A primeira
será praticada na unidade integrada e formada
pela qualificação, recebimento das declarações
e entrega das certidões; a segunda será praticada pelo cartório interligado responsável
pelo assento e formada pela conferência dos
dados e a lavratura do próprio assento.
§ 3º O ressarcimento pelo registro de nascimento, no caso do parágrafo anterior, deve ser
igualmente dividido, na proporção de metade
para o registrador ou consórcio responsável
pela remuneração do preposto que atua na
unidade interligada, e metade para o registrador que efetivar o assento.
§ 4º Caso o operador da unidade interligada
seja remunerado por pessoa diversa dos registradores ou de seus consórcios, o ressarcimento será feito na proporção de metade para o
(s) registrador (es) responsável (is) pelo credenciamento do preposto que atua na unidade interligada, e metade para o registrador que
efetivar o assento.
Art. 11. Os documentos listados no art. 7º,
V, e no art. 9º, serão digitalizados pelo profissional da Unidade Interligada e remetidos ao
cartório de registro civil das pessoas naturais,
por meio eletrônico, com observância dos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP.
Parágrafo único. O Oficial do Registro Civil,
recebendo os dados na forma descrita no caput,
deverá conferir a adequação dos documentos
digitalizados para a lavratura do registro de
nascimento e posterior transmissão do termo de declaração para a unidade interligada.
Art. 12. O Oficial do Registro Civil responsável pela lavratura do assento, frente à inconsistência ou dúvida em relação à documentação ou declaração, devolverá ao profissional
da Unidade Interligada, por meio do sistema
informatizado, o requerimento de registro,
apontando as correções ou diligências necessárias à lavratura do registro de nascimento.
Art. 13. A certidão do assento de nascimento
conterá a identificação da respectiva assinatura eletrônica, propiciando sua conferência
na rede mundial de computadores pelo pre-

posto da unidade interligada, que nela aporá
a sua assinatura, ao lado da identificação do
responsável pelo registro, antes da entrega aos
interessados.
Parágrafo único. A certidão somente poderá
ser emitida depois de assentado o nascimento
no livro próprio de registro, ficando o descumprimento deste dispositivo sujeito às responsabilidades previstas nos arts. 22/24 e 31 e
seguintes da Lei nº 8.935, de 1994 , e art. 47 da
Lei nº 6.015, de 1973 .
Art. 14. A certidão de nascimento deverá ser
entregue, pelo profissional da Unidade Interligada, ao declarante ou interessado, nos
moldes padronizados, com o número de matrícula (Provimentos 02 e 03 da Corregedoria
Nacional de Justiça) e sempre antes da alta da
mãe e/ou da criança registrada.
Art. 15. O profissional da Unidade Interligada, após a expedição da certidão, enviará
em meio físico, ao registrador que lavrou o
respectivo assento, a DNV e o Termo de Declaração referidos nos arts. 7º, V, e 9º, I, deste
Provimento.
Parágrafo único. Os cartórios de registro civil
das pessoas naturais que participem do Sistema Interligado deverão manter sistemática
própria para armazenamento dos documentos digitais referidos nos arts. 7º, V, e 9º deste
Provimento. E arquivo físico para o armazenamento dos termos de declaração de nascimento e respectivas DNVs.
Art. 16. Sem prejuízo dos poderes conferidos
à Corregedoria Nacional de Justiça e às Corregedorias dos Tribunais de Justiça, a fiscalização judiciária dos atos de registro e emissão das respectivas certidões, decorrentes da
aplicação deste Provimento, é exercida pelo
juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal (art. 48 da Lei nº
6.015/1973 ), sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado,
em face de atos praticados pelo oficial de registro seus prepostos ou credenciados.
Art. 17. Ficam preservados, por um ano da publicação deste provimento, os serviços de registro civil já prestados nesta data nos estabelecimentos que realizam partos sob forma diversa
daquela ora regulamentada, desde que tenham
o seu funcionamento autorizado pelo Juízo
competente para a fiscalização dos trabalhos.
Art. 18. Este Provimento entra em vigor 30
(trinta) dias após a sua publicação.

Brasília, 3 de setembro de 2010.
MINISTRO GILSON DIPP
Corregedor Nacional de Justiça
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Sistema Provimento 13
Operação do Sistema nas Unidades Interligadas:
Introdução:
Este sistema é utilizado para fazer a “Solicitação de Registro de Nascimento” de um cidadão nos postos de atendimento do cartório dentro
das Maternidades (Unidades Interligadas).
1-Login na Unidade Interligada:
Conecte o cartão na leitora ou insira o Token antes de chamar o sistema.
Digite o endereço para acesso ao Sistema nas Unidades Interligadas:
http://p13.registrocivil.org.br
Aparecerá a tela de Login do Usuário (fig.1) abaixo.

Aguarde o programa carregar e logo aparecerá seu nome e seu CPF

Clique no botão ”Entrar”, digite a senha de seu cartão na janela de diálogo e clique no botão ”OK” (fig.3)

2-Inbox da Unidade Interligada:
Esta tela aparecerá ao se logar no sistema ou sempre que for clicada a
opção Inbox no menu superior do Sistema.

Caso o seu cartão dê acesso a mais de uma Unidade Interligada, aparecerá uma tela (fig.4) para você escolher em qual delas irá operar.

Nesta tela, chamada de Tela de Inbox (fig.5), são mostradas todas as
solicitações de registro feitas nesta Unidade Interligada que ainda estão
dentro do processo de emissão, separadas em 4 listas, de acordo com
a sua situação:
Solicitações de Registro em Preparação: São as solicitações que
ainda estão em processo de preenchimento de dados e aquisição de
documentos. Enquanto a solicitação estiver neste estado, poderá ser
alterada e também Cancelada.
Registros em Andamento: São as solicitações que já foram enviadas
ao cartório para serem registradas.

Clique na Unidade Interligada desejada e então aparecerá a tela principal do Sistema (fig.5).
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Caso o cartório já tenha visto esta solicitação, aparecerá um “olhinho
aberto” e caso ainda não tenha visto, o “olhinho” estará fechado . O
cartório terá até 4h a partir do envio da solicitação, para iniciar o processo de registro. Caso passem estas 4h e o cartório ainda não tiver visto
a solicitação (olhinho fechado), aparecerá para o usuário da Unidade
Interligada o botão “Recolher”, que quando pressionado, “puxará” de
volta a solicitação para Unidade Interligada para que seja escolhido ou-

tro cartório (ou o mesmo) para registro. Esta decisão caberá ao usuário
que estiver operando o sistema.
Registros Realizados: São as solicitações que já foram registradas
pelo cartório e estão prontas para serem impressas. Tão logo os pais
estejam com a certidão impressa em mãos, correta e conferida, é recomendado Arquivar a solicitação para que não deixe o Inbox muito cheio.
Para tanto, basta pressionar o botão “Arquivar”.

3-Solicitar um novo Registro:
Para solicitar um novo Registro, clique na opção Solicitar Novo Registro
de Nascimento, no Menu do Sistema.
Esta ação mostrará uma tela onde deverá ser apontado o município de
moradia dos genitores (fig.8).

Registros Rejeitados: São as solicitações que foram rejeitadas pelo
cartório devido a algum motivo como falta de documentação, erros de
digitação, etc.
Com a solicitação neste estado, o usuário poderá:
l

Pressionar o botão “Refazer” para retornar a solicitação para o estado de “Em Preparação” e corrigir os erros que ocasionaram a rejeição. Todos os dados permanecerão digitados, exceto a escolha do
cartório.

l

Pressionar o botão “Arquivar” para arquivar a solicitação.

Aponte primeiro o Estado e aguarde o sistema carregar a lista de municípios do Estado escolhido. Tão logo apareça a lista de municípios, escolha o município de moradia dos genitores e pressione o botão “Solicitar”.

l

Pressionar o botão “Cancelar” para cancelar a solicitação (vide também item 4.2-Registros Rejeitados na página 12 deste manual)

Isto criará uma nova solicitação e já redirecionará o usuário para tela de
preenchimento.

Para pesquisar as solicitações que já foram arquivadas ou foram canceladas, utilize a funcionalidade de “Busca”, localizada no topo e a direita
das telas do sistema.

Esta solicitação ficará sempre disponível na lista de Inbox “Solicitações
de Registros em Preparação”, até que seja enviada ao cartório.

Posicione o mouse sobre a caixinha de busca para ver uma dica de
que campos podem ser pesquisados, digitando diretamente na caixinha de busca e pressionando o botão “Buscar” ou clique em “Busca
Avançada...” para acessar uma tela com diversos filtros que o ajudarão
a localizar a solicitação desejada (fig.6).

3.1-Preenchimento da Solicitação:
O Preenchimento da Solicitação é feito em 4 etapas que são separadas
pelo sistema por “abas” que vão sendo habilitadas conforme a etapa
anterior for sendo concluída.

8

A aba ficará marcada com um
até que seja concluída. Quando uma
.
etapa estiver concluída o sistema marcará a aba com um visto

3

As etapas são:
1-Indicação do Cartório
2-Entrada de dados da Solicitação (informações diversas sobre a criança)
3-Emissão de declarações
4-Anexação de documentos
Etapa-1: Indicação do cartório:
Tão logo seja apontado o município de moradia dos genitores, aparecerá a tela para indicação do cartório onde será lavrado o registro (fig.9).
Digite diretamente na caixinha de busca e pressione o botão “Buscar”
ou clique em “Busca Avançada”, preencha os filtros de acordo com a
pesquisa desejada e pressione o botão “Pesquisar”.
Aparecerá uma tela com a lista de solicitações que satisfazem a pesquisa feita (fig.7).

Clique na solicitação para ver todos os dados digitados nela.
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Primeiramente, são sugeridos os cartórios que estão conveniados com
a Unidade Interligada.
Caso o cidadão deseje ser registrado em um cartório de seu município
de moradia, pressione o botão “Escolher um cartório de [município]”.
Com isto, aparecerá outra lista, contendo os cartórios que aderiram ao
Provimento 13, existentes no município indicado (fig.10).

Aparecerão 2 campos para indicar a ordem de filiação (ordem de nascimento da criança entre os gemelares) e a quantidade de irmãos (exceto
a criança para quem está sendo feita a solicitação).
Tão logo seja indicada a quantidade de irmãos, aparecem campos para
indicar o nome e o números da DNV
de cada um destes irmãos.
Por exemplo - nasceram 3 crianças:
Às 9:00, ANTÔNIO com a DNV 11-1111111-1,
Às 9:06, FERNANDO com a DNV 22-2222222-2
Às 9:10, HENRIQUE com a DNV 33-3333333-3
Veja as solicitações de cada um deles nas figuras abaixo (fig.12), (fig.13)
e (fig.14):

Para voltar à lista anterior, pressione o botão “Voltar”.
Escolha um cartório da lista desejada (cartórios da Unidade Interligada
ou do município de moradia)
Verifique que tão logo seja escolhido um cartório, esta aba ficará com
um visto , indicando que esta etapa está concluída.
Etapa-2: Dados da Solicitação:
Nesta aba, são digitados os dados do nascimento da criança, seus pais,
avós, etc. (fig.11).

Preencha o máximo de campos que possuir e pressione o botão “Salvar”.
Quando todas as informações necessárias estiverem corretamente preenchidas, o sistema marcará esta aba com um visto e habilitará a aba
“Emitir Declarações”
Os campos indicados em vermelho são de preenchimento obrigatório.

Etapa-3: Emitir Declarações:

Você notará que alguns campos “transformam” a tela, de acordo com
que está sendo digitado.

Nesta aba, o usuário irá imprimir as Declarações necessárias que deverão ser assinadas pelo(s) Genitor(es), anexadas junto à solicitação, DNV
e documentos dos pais. (fig.15).

Por exemplo: Se você escolher a opção “Pai Não Declarado”, notará
que toda a sessão “Informações sobre o Pai” vai desaparecer.

Imprima todos os documentos que estiverem aparecendo na tela com
o link “IMPRIMIR”

Se escolher a opção “Pai Suposto”, notará que os campos da sessão
“Informações sobre o Pai” vai se modificar.

Nota:

Registro de Gêmeos:
É importante ressaltar que para solicitar registros de gêmeos, é necessário fazer uma solicitação para cada criança, indicando em cada uma
delas, os nomes e os números das DNV´s de seus irmãos.
No campo “O Fato de ser Gêmeo”, indique “Sim”,
36 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Caso os genitores optarem por registrar o filho em um cartório de um
município diferente do município do cartório padrão daquela Unidade
Interligada, o sistema automaticamente colocará um link “IMPRIMIR”
para esta declaração.
Caso os genitores optarem por registrar o filho em um cartório diferente do cartório padrão daquela Unidade Interligada (porém, no mesmo
município) o sistema dará a opção de se imprimir esta declaração conforme (fig.15*).

Tão logo o usuário imprima todas as declarações, o sistema marcará
esta aba com um visto.
Etapa-4: Documentos Anexados / Declaração de envio Posterior:
Introdução:
Nesta aba o usuário irá anexar os documentos que devem ser remetidos
ao cartório ou emitir uma declaração de envio posterior.
Caso o cartório que está lavrando o registro seja o mesmo cartório onde
trabalha o usuário da maternidade, os documentos podem ser levados
“em mãos”, não necessitando serem anexados pelo sistema.
Caso o cartório que está lavrando o registro não seja o mesmo cartório
onde trabalha o usuário da maternidade, ainda assim estes documentos
podem ser anexados posteriormente (em até 5 dias úteis), desde que
o cartório que está lavrando o registro autorize seu cartório a fazer isto
(vide página 25 deste manual).

Continue seguindo para o passo 2, baixando o arquivo XML preparado
pelo sistema para seu computador para que possa ser assinado digitalmente.
Assine digitalmente o arquivo que você baixou (passo 3) e aponte o
arquivo assinado no quadro do passo 4 e pressione o botão “Enviar
Declaração”.
Caso o envio seja bem sucedido, o sistema marcará esta aba com um
visto.
Documentos Anexados:

Nestes casos, o usuário terá que enviar uma “Declaração de envio posterior” que é preparada pelo sistema, assinada digitalmente.

Nesta aba o usuário irá anexar os documentos que devem ser remetidos
ao cartório (fig.16c).

Declaração de envio Posterior:

Para tanto, deve-se digitalizar todas as declarações assinadas e a DNV
em um arquivo PDF.

Quando você escolhe fazer a declaração, uma pendência de “upload
de documento” é adicionada no inbox do cartório 5 dias após a data de
lavratura do registro.
Para fazer a declaração, basta ir seguindo os passos solicitados na tela
(fig.16a).

Recomendamos que digitalize utilizando a resolução de no máximo 200
DPI para que o documento fique perfeitamente legível e com um tamanho menor.
Assine digitalmente este arquivo verificando em que local ele está sendo
gravado.
Pressione o botão “Procurar” e aponte o arquivo que foi assinado.
Pressione então o botão “Anexar Documento”.
Caso a anexação seja bem sucedida, o sistema marcará esta aba com
um visto.

Clicando em “1. Preparar Declaração” o sistema irá preparar um arquivo
XML contendo a seguinte delaração: “Certifico que os elementos foram
conferidos por mim e atende aos requisitos legais, me comprometendo
a enviar eletronicamente, em até 5 (cinco) dias úteis, os documentos
relacionados no artigo 11 do parágrafo 2º do Provimento 13 do CNJ.”
Com isto, a tela mudará para conter os demais 3 passos a seguir (fig.16b).
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3.2-Enviando a Solicitação para o Cartório:

Imprima a certidão e feche o arquivo PDF.

Uma vez terminadas as 4 etapas (as 4 abas ficaram marcadas com um
visto), um novo botão é disponibilizado no topo da tela, “Enviar Solicitação ao Cartório”.

Caso a certidão seja impressa corretamente, é recomendado Arquivar
a solicitação.

Pressione este botão e verifique que a solicitação foi para lista de Inbox
“Registros em Andamento”.

IMPORTANTE: Para que a impressão funcione corretamente, é necessário DESLIGAR o recurso de “Bloqueador de pop-up”, disponível em
todos os navegadores.

Aguarde o cartório efetuar o registro e tão logo este registro seja feito, a
solicitação vai para lista de Inbox “Registros Realizados”.

4.1.2-Imprimindo a Certidão novamente
EM UM NOVO Papel de Segurança:

Caso o cartório Rejeite a solicitação, esta irá para lista “Registros Rejeitados”.

Caso ocorra algum erro na impressão da Certidão, é possível reimprimi-la.

4-Recebendo a Solicitação do Cartório:

Quando se entra na aba “Dados do Registro” de uma certidão que já foi
impressa, o sistema mostra o número do papel de segurança utilizado
na última impressão feita (fig.18).

Uma vez que a solicitação chega ao cartório, este poderá efetuar o registro ou rejeitar o registro por algum motivo como falta de documentação, etc.
O sistema separa estas duas situações em 2 listas de Inbox diferentes:
Registros Realizados e Registros Rejeitados.
4.1-Registros Realizados:
4.1.1-Imprimindo a Certidão
(Caso o seu cartório seja do Estado do Ceará, vide também “Considerações importantes sobre Sêlos de Autenticidade” mais abaixo)
O cartório recebeu sua solicitação e lavrou o registro.
Isto fará a solicitação ficar na lista de Inbox “Registros Realizados”,
pronta para ser impressa.

Pressione o botão “Imprimir Certidão”.

Clique na solicitação desejada.

O sistema mostrará uma tela pop-up avisando que a certidão já foi impressa e solicitando um novo número de papel de segurança (fig.19).

O sistema entrará diretamente na aba “Dados do Registro” (fig.17).

Preencha o número do papel de segurança que será utilizado no campo
apropriado (Papel da Casa da Moeda ou Arpen-SP).
Preencha o número do papel de segurança que será utilizado no campo
apropriado (Papel da Casa
da Moeda ou Arpen-SP).

Escolha o tipo de Impressora (matricial ou outra) que será utilizada.
Escolha uma das opções pré-cadastradas para “Motivo da Reimpressão” ou escolha “Outro” e digite o motivo.

Escolha o tipo de Impressora (matricial ou outra) que será utilizada.
Pressione o botão “Re-imprimir Certidão”.
Nota: Somente Impressoras matriciais de 18 pinos ou mais podem ser
utilizadas para impressão da certidão. Impressoras de 9 pinos irão gerar
uma impressão sem qualidade.

O sistema mostrará a certidão pronta para ser impressa em um arquivo PDF.
Imprima a certidão e feche o arquivo PDF.

Pressione o botão “Imprimir Certidão”.
O sistema mostrará a certidão pronta para ser impressa em um arquivo PDF.
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Caso a certidão seja impressa corretamente, é recomendado Arquivar
a solicitação.

4.1.3-Imprimindo a Certidão novamente
NO MESMO Papel de Segurança:
Caso ocorra algum erro na impressão da Certidão, é possível reimprimi-la.
Quando se entra na aba “Dados do Registro” de uma certidão que já foi
impressa, o sistema mostra o número do papel de segurança utilizado
na última impressão feita (fig.18).
Pressione o botão “Imprimir Certidão”.
O sistema mostrará uma tela pop-up avisando que a certidão já foi impressa e solicitando um novo número de papel de segurança (fig.19).
Clique em ‘Desejo reutilizar o papel número NNNNN’ (o sistema digitará
o número no campo apropriado) e certifique-se que é o mesmo Papel
que está na impressora
Pressione o botão “Re-imprimir Certidão”.
Considerações importantes sobre Sêlos de Autenticidade:
Alguns Estados (Hoje: Ceará) precisam colar o Sêlo de Autenticidade na
Certidão impressa.

Operação do Módulo Provimento 13
da Intranet (Modo Não Automático):
Introdução:
A Intranet tem vários módulos. O módulo do Provimento 13 é utilizado
para fazer o registro das Solicitações de Registro de Nascimento que
foram enviadas pelos postos de atendimento do cartório dentro das
Maternidades (Unidades Interligadas). Nesta seção do manual, será explicado como operar o sistema no modo “Não Automático”, ou seja,
sem utilizar o Sistema Interno do Cartório.
5-Login na Intranet da Arpen-SP:
Conecte o cartão na leitora ou insira o Token antes de chamar o sistema.
Digite o endereço para acesso ao Sistema no Cartório: https://sistema.
registrocivil.org.br
Aparecerá a tela de Login do Usuário (fig.21) abaixo.

Para estes Estados, foi criado um campo especialmente destinado para
a entrada deste dado.
Na Tela de Impressão ou Reimpressão da Certidão, digite o número do
Sêlo de Autenticidade utilizado.
O sistema permitirá que se repita o número de selo caso seja reimpressa
a mesma certidão.
4.2-Registros Rejeitados:
O cartório recebeu sua solicitação e rejeitou o registro.
Isto fará a solicitação ficar na lista de Inbox “Registros Rejeitados”.
Clique na solicitação desejada.
O sistema entrará diretamente na aba “Dados do Registro” (fig.20), na condição de rejeitado, mostrando o motivo pelo qual a solicitação foi rejeitada.

As funcionalidades do Provimento 13 só podem ser visualizadas quando o usuário se “loga” com certificado.
Clique no link demarcado na figura 21 para fazer o login com o certificado.
Aparecerá a tela de Login do Usuário (fig.22) abaixo.

Neste estado, pode-se Arquivar, Cancelar (dependendo de impressão
anterior) ou Refazer a solicitação.
Normalmente, a opção escolhida será “Refazer”.
Pressionando o botão “Refazer Solicitação” o sistema devolve a solicitação para o estado de “Em Preparação”, sendo necessário escolher novamente o cartório onde será lavrado o registro (normalmente,
escolhe-se o mesmo cartório) e manter ou alterar qualquer campo de
qualquer aba da solicitação, de maneira a corrigir o problema apontado
pelo cartório como motivador da rejeição.

Aguarde o programa carregar e logo aparecerá seu nome e seu CPF (fig.23).

O Cancelamento de uma solicitação rejeitada, só poderá ser feito se a
certidão nunca houver sido impressa.
Caso a solicitação tenha sido realizada e impressa, depois devolvida ao
cartório devido a identificação de erros e posteriormente rejeitada pelo
cartório, haverá um papel de segurança associado à solicitação, então,
ela não poderá mais ser cancelada.
Nestes casos, o botão “Cancelar” não será mostrado.
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Clique no botão ”Entrar”, digite a senha de seu cartão na janela de diálogo e clique no botão ”OK” (fig.24).

Caso o seu cartão dê acesso a mais de um Cartório, aparecerá uma tela
(fig.25) para você escolher em qual deles irá operar.

Clique no Cartório desejado e então aparecerá a tela principal do Sistema (fig.26).

No cartório, você também poderá alterar os dados que foram digitados
na Unidade Interligada. Para tanto, clique no botão “Editar”.
Clicando neste botão, o sistema mostrará uma tela igual, porém, abrindo os campos para edição, conforme (fig.29).

Esta é a tela de Inbox da Intranet.
Dentre várias funcionalidades, pode-se ver as Solicitações de Registro
Pendentes, marcadas com uma flecha.
6-Efetuando o Registro:
Clique no link “Você tem N Solicitações de Registro Pendentes” para ver
a lista de Solicitações Pendentes.
Caso não hajam Solicitações Pendentes, nada aparecerá na tela de
inbox.
Também pode-se clicar no link marcado com a flecha no menu a esquerda “Listar Recebidas” para ver esta mesma lista (fig.27).

Uma vez nesta tela, clique na Data da Solicitação para ver todos os
detalhes que foram digitados na Unidade Interligada, assim como o histórico de todas as etapas pelas quais a solicitação passou (fig.28).
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Altere os dados desejados e pressione o botão “Salvar” para gravar e
voltar ao detalhe.

Pressione o botão “Procurar...”, aponte o arquivo com extensão .p7s
que você assinou e pressione o botão “Confirmar Registro e Arquivar”.

Clicando no botão “Voltar ao Detalhe” o sistema retorna para tela de
detalhe sem gravar.

Com isto, o sistema irá retirar a pendência do Inbox do cartório e enviará
certidão para Unidade Interligada onde foi originada, pronta para ser
impressa.

Para efetuar o Registro no sistema, clique no botão “Aceitar / Fornecer
Informações de Registro” que pode ser visto na (fig.28).
Clicando neste botão aparecerá uma tela (fig.30) onde deverão ser digitadas as informações do Registro

Esta certidão poderá ser encontrada na lista “Registros Realizados” no
Inbox da Unidade Interligada.
Para imprimir, consulte 4-Recebendo a Solicitação do Cartório, na página 9 deste manual.
7-Rejeitando o Registro:
Opere o sistema conforme item 6-Efetuando o Registro, na página 15
deste manual até que apareça a figura (fig.28).
Com a tela de detalhe aparecendo (fig.28), clique no botão “Rejeitar”.
Com isto, o sistema mostrará a tela de Rejeição do Registro (fig.3).

Preencha todos os campos da tela e pressione o botão “Confirmar Registro e Gerar XML”.
O Sistema então irá gerar um arquivo XML com os dados do Registro e
motrará uma tela para o usuário dar download do arquivo gerado (fig.30a).

Nesta tela, informe o motivo pelo qual está rejeitando o registro, escolhendo um dos motivos pré-cadastrados ou “Outro”, informando no
campo em frente o motivo.
Seguindo as instruções desta tela, dê o download do arquivo XML e
pressione o botão “Avançar >>”.
l
l

Recomendamos que dê o download no Desktop para na próxima tela
ser encontrado mais facilmente.
Na figura 30a, aparece o nome “XML_501.xml” mas este arquivo terá
cada vez um nome, composto com um número diferente.

Também poderão ser inseridas informações adicionais sobre a rejeição
no campo “Complemento”.
Uma vez preenchida a tela, clique no botão “Rejeitar”.
Com isto, o sistema irá retirar a pendência do Inbox do cartório e enviará
a solicitação rejeitada para Unidade Interligada onde foi originada.

Agora, assine digitalmente o arquivo XML que você acabou de dar
download.

Esta solicitação poderá ser encontrada na lista “Registros Rejeitados”
no Inbox da Unidade Interligada.

O usuário assinador deste XML é quem será considerado o “Responsável pelo Registro” e paratanto, precisará ter este privilégio (Provimento
13) no sistema.

Neste momento, o usuário poderá optar por refazer a solicitação de
maneira a corrigir o problema apontado pelo cartório como motivador
da rejeição, poderá também arquivar ou cancelar a solicitação.

Ao pressionar o botão “Avançar >>”, o sistema motrará uma tela para
que o usuário aponte o arquivo que você assinou (fig.30b).

Para estas operações, consulte o item 4-Registros Rejeitados, na página 12 deste manual.
Operação do Módulo Provimento
13 da Intranet (Modo Automático):
Introdução:
O módulo do Provimento 13 da Intranet pode ser operado de forma
automática para fazer o registro das Solicitações de Registro de Nascimento que foram enviadas pelos postos de atendimento do cartório
dentro das Maternidades (Unidades Interligadas). Nesta seção do manual, será explicado como operar o sistema no modo “Automático”, ou
seja, utilizando o Sistema Interno do Cartório.
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8-Efetuando o Registro ou Rejeitando
a Solicitação automaticamente:
A maioria dos cartórios utiliza um Sistema Interno onde são feitos seus
registros.
Como os dados da solicitação ficam no banco de dados da Intranet,
seria necessário redigitar todos os dados dentro deste Sistema Interno
para que os registros pudessem ser efetuados nele.

Em princípio, apenas os Oficiais estarão cadastrados, cabendo a cada
Ofício cadastrar e configurar os usuários que irão acessar a Intranet.

Para evitar a redigitação dos dados, foram desenvolvidos programas
que fazem a conexão entre o Sistema Interno dos Cartórios e a Intranet
da Arpen-SP.

Nesta própria tela, é possível “Ativar / Inativar” um usuário (um usuário
“Inativo” não poderá fazer o login no sistema) ou “Bloquear / Desbloquear” um usuário.

Estes programas (Webservices) “puxam” automaticamente todas as solicitações de registro pendentes no Inbox do cartório, efetuam o registro
(ou o rejeitam) e devolvem o resultado para Unidade Interligada na forma de uma Certidão ou Rejeição.

O bloqueio do usuário só ocorre caso ele erre na digitação de seu login
por 3 vezes consecutivas.

Com isto, o cartório não precisará se preocupar em verificar se há pendências de registro no Inbox da Intranet, pois o Sistema Interno já estará
fazendo esta verificação a cada 5 minutos.
Há porém algumas considerações a serem feitas para quem opera neste modo.
Considerações importantes sobre o Modo Automático:

Este é um procedimento de segurança padrão que garante que não
será possível acoplar “programas robôs” para descobrir as senhas por
“tentativa e erro”.
Nota: Programa robô é uma das técnicas utilizadas por “hackers” para
obter acesso não autorizado em sistemas da Internet.
Para criar novos usuários, clique no link “Novo usuário”.
Aparecerá a tela de inclusão de novo usuário. (fig.33) abaixo.

É preciso tomar alguns cuidados quando estiver utilizando o modo automático.
A solicitação é importada para o Sistema Interno e é o Sistema Interno
que efetua o registro.
Com isto, o cartório não deve fazer alterações na solicitação por meio
das telas da Intranet, pois isto fará com que os dados da Intranet fiquem
diferentes dos dados do Sistema Interno.
Caso ocorra algum erro no Sistema Interno ao efetuar o registro (por ex.
gerou um número de Termo incorreto), a solicitação será registrada e
enviada para a Unidade Interligada com dados errados.
Segue que o Sistema da Unidade Interligada não permite alterações na
solicitação após seu registro.
Quando isto ocorre, é necessário devolver a solicitação registrada para
o cartório para que seja feita a correção do erro.
Pressione o botão “Devolver” na lista de inbox “Registros Realizados”
para devolver a solicitação ao cartório para que sejam feitas as correções necessárias.
Quando a solicitação é devolvida ao cartório, o Sistema Interno não irá
mais importá-la, pois ele saberá que esta solicitação já foi registrada.
Desta forma, o usuário precisará corrigir o erro manualmente, nos 2
ambientes: na Intranet e no Sistema Interno e então utilizar a tela da
Intranet para fazer o registro, conforme item 6-Efetuando o Registro na
página 15 deste manual.

Preencha os campos da tela, configurando para cada usuário as funcionalidades do sistema que cada um vai ter acesso, pressionando então
o botão “Adicionar”.
O privilégio de “Operador de UI” serve para o funcionário que irá acessar o sistema da Unidade Interligada.

9-Criando e Configurando usuários do Cartório:

O privilégio de “Provimento 13” serve para o funcionário que poderá efetuar
qualquer operação relacionada ao Provimento 13 na intranet do cartório.

No menu esquerdo na seção “Ferramentas”, clique no link “Usuários
do Ofício”.

Mais abaixo, aparecerão as Unidades Interligadas que estão vinculadas
a seu cartório (se houver alguma).

Aparecerá uma lista com os Usuários do Ofício que acessam a Intranet
da Arpen-SP. (fig.32) abaixo.

Voce poderá selecionar que funcionário irá ter acesso as Unidades Interligadas separadamente.
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Para alterar os dados de um usuário, clique no “Nome do Usuário”
(fig.32) acima, e aparecerá uma tela com os dados do usuário. (fig.34)
abaixo

Clique nas caixinhas do lado esquerdo da lista para selecionar os cartórios que deseja autorizar.
Caso sejam todos os cartórios da lista, você poderá clicar no cabeçalho
“Sel.Todos”.
Pressione o botão “Vincular Selecionados” para que os cartórios selecionados saiam da lista de pesquisa e entrem na lista de Ofícios Vinculados (fig.37).
Caso o usuário a ser alterado for o Oficial do Registro, os dados ficam bloqueados para alteração e não haverá a possibilidade de acessar esta tela.
Somente os Oficiais poderão alterar os próprios dados.
Altere os campos da tela, pressionando então o botão “Atualizar”.
10-Autorizando Ofícios a enviarem
posteriormente os documentos da meternidade:
No menu esquerdo na seção “Ferramentas”, clique no link “Ofícios Autorizados”.
Aparecerá uma tela contendo uma lista contendo os cartórios autorizados a lhe enviarem documentos da maternidade em até 5 dias úteis
(fig.35). Inicialmente, esta lista estará vazia.

Clique nas caixinhas do lado esquerdo da lista de cartórios vinculados
para selecionar os cartórios que deseja desautorizar.
Caso sejam todos os cartórios da lista, você poderá clicar no cabeçalho
“Sel.Todos”.
É o cartorário quem escolhe quais os cartórios que deseja autorizar.
Faça uma pesquisa, escolhendo Estado e/ou Cidade e pressione o botão “Pesquisar”.

Pressione o botão “Desvincular Selecionados” para que os cartórios
selecionados saiam da lista de Ofícios Vinculados.

Aparecerá a lista dos cartórios daquele Estado/Cidade que você ainda
não autorizou (fig.36).
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

43

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

Melhores práticas, tecnologias e
R serviços
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