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PROVIMENTO N° 06/2013

Dispõe sobre o Sistema Eletrônico de
Registro Civil de Nascimento em
Maternidades - SERCIM.

ACORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta CGJ/GABPRES n°
07/2013;

CONSIDERANDO as potencialidades decorrentes do Sistema de Selo
Eletrônico para avirtualização dos atos registrais enotariais edecorrente simplificação
e redução do tempo de espera pelos serviços, bem como para virtualização do plantão
dos registros civis;

CONSIDERANDO as tratativas havidas entre esta Corregedoria-Geral. a
Secretaria Estadual de Cidadania eTrabalho, as Secretarias Municipais de Saúde e de
Assistência Social de Goiânia e os Serviços de Registro Civil da Capital;

CONSIDERANDO o desenvolvimento de software específico pelo
Departamento de Tecnologia e Informação deste órgão;

CONSIDERANDO o engajamento dà Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, por seus diversos setores, especialmente;a Corregedoria-Geral da Justiça, e
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dos demais parceiros mencionados no Programa Nacional de Combate ao Sub-
-Registro;

CONSIDERANDO anecessidade de normalização da rotina de trabalho e
deveres dos órgãos e pessoas envolvidos na execução dos registros civis de
nascimento em maternidades,

RESOLVE:

I-Acrescentar aSeção I, ao Capítulo VIII, do Título VI, os artigos 547-A a
547-F àConsolidação dos Atos Normativos deste órgão, aviger com oseguinte teor:

Art. 547-A - Fica instituído o Sistema Eletrônico de Registro Civil
de Nascimento em Maternidades - SERCIM -, que compreende
programa de computador homônimo disponibilizado em ambiente

web, a decorrente documentação e normatização da metodologia
incidente e rede de parcerias viabilizadora dos equipamentos e
pessoas que interagirão para execução dos registros civis de
nascimento fora dos ambientes dos cartórios.

Art. 547-B - A adesão ao SERCIM é compulsória da parte dos
serviços de registro civil designados por ato do Corregedor-Geral
da Justiça e facultada ao Estado de Goiás e aos Municípios
interessados, podendo ser estendida a entidades privadas, a partir
do primeiro ano de funcionamento do Sistema, mediante interesse
mútuo formalizado em instrumento próprio.

§ 1o Aadesão ao SERCIM é gratuita, mas implica aquiescência aos
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ônus, às normas, rotinas e á metodologia definidas no manual do
Sistema para órgãos e entidades diretamente envolvidos em cada
uma das fases necessárias á realização e lavratura do Registro
Civil.

§ 2o Os atos registrais praticados com utilização do SERCIM são
gratuitos para os cidadãos e seus custos poderão ser indenizados
aos serviços registrais a partir da edição da lei de criação do Fundo
de Ressarcimento dos Atos Extrajudiciais Gratuitos.

Art. 547-C - O software do SERCIM interligará cada uma das
maternidades/hospitais previamente cadastrados pelas respectivas
entidades mantenedoras dos registros civis da comarca em que
praticado o ato, permitindo que o documento do registro civil de
nascimento seja lavrado e entregue ao representante legal da
criança registrada antes da alta médica da mãe.

§ 1o Os formulários de coleta de informações e de validação das
anotações do registro serão preenchidos por servidores públicos
efetivos e estáveis e/ou profissionais inscritos no Conselho

Regional de Enfermagem ou outro Conselho Profissional criado por
lei federal, aos quais deverá ser dada oportunidade de prévia
capacitação.

§ 2o A responsabilidade pela correção dos dados que serão
encaminhados aos registradoresN é pessoal, do servidor ou
profissional que coletar dados è assinaturas, e da entidade
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mantenedora da maternidade/hospital, limitada a responsabilidade
do serviço registrai a eventuais erros que lhes sejam
exclusivamente imputáveis, não se compreendendo entre estes a
mera reprodução no registro de informação incorreta constante dos
formulários.

§ 3o Minuta do documento de registro será validada pelo
declarante das informações coletadas na maternidade/hospital e
por estes assinados, somente gerado o documento final se não

houver retificações a serem feitas.

§ 4o Sem prejuízo da digitalização dos documentos, a
maternidade/hospital manterão sob sua guarda, por até 7 (sete)
dias, as vias originais da declaração de nascido vivo e do termo de

declaração a que referem os parágrafos anteriores. Nesse periodo,
os registros civis providenciarão o traslado dos documentos para
seus próprios arquivos.

§ 5o Os atos praticados na forma deste Provimento serão

distribuídos, via sistema, equitativamente, entre todos os

registradores civis da comarca, permitida a indicação do cartório da

preferência do representante legal da criança, mediante

compensação com a demanda dos demais registradores.

§ 6o É facultada a assinatura eletrônica dos documentos

produzidos em cumprimento deste provimento, nos termos da

Medida Provisória n.° 2.200-2, instituidora da Infra-Estrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL.
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Art. 547-D - Éde responsabilidade das maternidades/hospitais, por
suas entidades mantenedoras, a disponibilização dos
equipamentos e programas de informática necessários à utilização
do SERCIM, definidos no manual próprio.

Art. 547-E - Ficam institucionalizadas as normas e rotinas do

Manual de Utilização do Sistema Eletrônico de Registro Civil de
Nascimento em Maternidades - SERCIM, anexo a este provimento,
cujas versões supervenientes serão identificadas e substituirão as
anteriores.

Art. 547-E - Achando-se inviável a utilização do SERCIM, por
motivo técnico ou de força maior, como falha no link de dados,

queda de eletricidade, indisponibilidade do sistema e outros, a

certidão de nascimento do recém-nascido será produzida nas

dependências do cartório, pelo modo convencional.

Art. 547-G - Os casos omissos neste Provimento serão resolvidos

pelo Corregedor-Geralda Justiça.

II - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, aos /& dias do mês de junho de 2013.

X,Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Gerkl da Justiça
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TR0DUÇÃ0

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás (CGJGO), pelo seu
Departamento de Tecnologia da Informação em parceria com os cartórios extrajudiciais,
desenvolveu o Sistema Eletrônico de Registro Civil de Nascimento em Maternidades (SERCIM),
considerado um dos principais produtos do Programa de Combate ao Sub-registro, este sistema
tem como objetivo facilitar o registro de nascimento do bebê, por meio de plataforma web que
garantirá comunicação imediata e segura entre os cartórios e as maternidades. Portanto, a
medida visa incentivar a emissão do documento nas maternidades de forma segura para
combater o sub-registro e facilitar a vida das mães, que poderão sair das unidades já com a
certidão dos filhos em mãos.

Com este sistema, assim que a criança nascer, o responsável credenciado pelos
registradores para atuar na maternidade, solicitará os documentos da mãe e do pai, fará a
digitalização dos dados e transmitirá as informações ao cartório. Em seguida, os dados serão
conferidos e registrados, possibilitando que, também via eletrônica, a certidão volte para a
maternidade e lá seja devidamente impressa e entregue a mãe.

Este sistema será disponibilizado também para as matemidades/hospitais
previamente cadastradas pelas respectivas unidades mantenedoras aos registros civis da
Comarca em que praticado o ato, permitindo que o documento do registro civil de nascimento
seja lavrado e entregue ao representante legal da criança registrada antes da alta da mãe.

Autilização do SERCIM será de acordo com a seguinte sistemática:

HOSPITAL

• Recolhe os
documentos

• Preenche
formulário no
SERCIM

CARTÓRIO

• Realiza a

conferência dos,
dadas

• Gerar certidão'

HOSPITAL

•Emitir certidão

• EmltlrTermode
recebimento

Certidão de

Nacimento

entregue

•-..

A seguir demonstraremos as etapas que a maternidade/hospital e os cartórios terão que

executar para emitirem a certidão de nascimento pelo SERCIM.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Dj Eletrônico - Acesse littps Wwwwtjgo jus br



ANO VI - EDIÇÁO N"1327 - SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇAO quinta-feira, 20/06/2013 PUBLICAÇÃO sexta-feira 21/06/2013

ACESSO AO SISTEMA

0 acesso ao SERCIM é por meio do Portal Extrajudicial que é um sistema WEB que possui vários
softwares internos para utilização pelos cartórios. OPortal pode ser acesso pelos seguintes caminhos:

1 - Acesso direto pelo link - https://extrajudicial.tigo.ius.br/:

&'c«ii*>U'.ti*at*4t

2 - Pela página inicial do Tribunal de Justiçade Goiás (TJGQ) - http://www.tiRO.jus.br:
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1 Link para acessar ao Porta í> = I
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3- Pelo Portal da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ) - http://www.tjgo.ius.br/index.php/corregedoria
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Abaixo segue a tela de "Boas Vindas" do SERCIM para o usuário da maternidade/hospital:

Após o nascimento da criança, ou o acompanhanteda mãe ou um funcionário da maternidade/hospital,
levará o documento de identidade ou CNH com foto original da mãe e do pai (se o pai for conhecido),

Declaração de Nascido Vivo original (via amarela) e Certidão de Casamento original dos pais da criança
(se os pais forem casados).
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Oresponsável pelo sistema na maternidade/hospital deverá digitalizar os documentos apresentados e
anexá-los ao pré-cadastro que constará onome, data e horário de nascimento, nome da mãe da criança
e o número da DNV (Declaração de nascido vivo) e será gerado um número de protocolo.

O formulário preenchido será gravado e enviado ao cartório que analisará os documentos anexados
(visualiza o pré-cadastro +documentos digitalizados) e poderá solicitar alterações à maternidade.
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Aseguir etapas a serem executadas pela serventia.

Caso não seja necessárias alterações o cartório promoverá o registro de nascimento em seu sistema
próprio, gera/lavra o termo e certidão de nascimento após anexará e encaminhará a
maternidade/hospital.

GGJ
QO

fltuatacAp-C-idítHMl f t

Alterar dados da Certidão de Nascimento
-Maternidade responsável pelo cadastro-

MATEHMOAOE TESTE CORREGEDORIA
Telefono: (62) 3216t2666

nome: testeo2

Data do nascimento: 03/02/2013 - 03:04

DeOaraçJode Nasodo yrvo: üisualiüir
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Certidões de Nascimento Cadastradas

Nomedoí,») r«alstrado(«):TCSTE-
Namedamae: MARIA

Nome da pai: JOSo

C/miía para o net

r,er<-!\c.í pa rautrriâêd*

Haia intormacOca 11

Data RcapnnaévaJ
19/0VJ01J . J«:0'l HACCO À<ff6NIO DEOUVtKÁUMOSMNIOR
lS/OínOIS- I7H9 tÚRCO mtmoípt- OtllTifSA IfXOSMKIO»
wovioia - i7;s: siAvam* Hooáo
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19/64/3013 -KM Ka^AWfimODCOÜAraiÚlOWsKMOR

-Nome do(a) reglstrado(a): TESTE02

NoraedamSei MARIA

Nome da pai: joso

-..::.:•:. ::\.

Oala (

..91*0» 1W0VJM3- MIO*, MARCO AOTtt
Eflvtao* pjta o ortoBo IWOtnoiS • 17:50" H*RCO*MTtt
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M-iIsJuíuriiiiiiOo | Alterar | Enviar para a lliatcmhbule

Clique aqui encaminhar a
certidão para a

maternidade/hospital

Para receber e entregar a Certidão de Nascimento

PUBLICAÇÃO: sexta-feira. 21/06/2013
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A maternidade, de posse da certidão de nascimento liberada pelo Cartório, imprimirá o termo de

nascimento, para ser assinado, e a certidão para ser entregue ao declarante.

Sem prejuízo da digitalização dos documentos, a maternidade/hospital manterão sob sua guarda, por

até 7 (sete) dias, as vias originais da declaração de nascido vivo e do termo de declaração a que referem
os parágrafos anteriores. Nesse período, os registros civis providenciarão o traslado dos documentos
para seus próprios arquivos.
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