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Fiscalizarao e Apoio as Comarcas

RELATORIO No 03/2011

Relatorio da video conferencia do Conselho Nacional de

Justiga sobre a distribuig5o as Serventias Extrajudiciais de papel de seguranga para as

Certidoes do Registro Civil, realizada no dia 15/02/2011, as 17:00 horas, na

Presidencia do Tribunal de Ju3ti;& de G363.

Devido a problemas tecnicos, somente foi possivel assistir a

algumas partes da conferencia, as quais destacamos:

A Casa da Moeda do Brasil esta apta a fornecer formularios

de seguranga para emissao de certidoes de nascimento, casamento, obito e

respectivas segundas vias para todo os cartorios do Pais.

As novas certidoes conterao itens de seguranga, como

imagem latente, marca d'agua e numerarao de serie, no intuito de inibir eventuais

falsificacoes e fraudes, sendo o controle exercido pela Casa da moeda, a qual tera

como identificar a numeracao encaminhada a cada cartorio, ficando a cargo dos

registradores apenas a insercao dos dados pertinentes.

A intenrao da Casa da Moeda a no sentido de suprir com o

papel de seguranga todos as cartorios de Registro Civil do Brasil ate o dia 31/12/2011,

para que, obrigatoriamente, em 01/01/2012, todas as certidoes emitidas no Pais

tenham um padrao unico.
As certidoes atuais continuam valendo, entretanto, o cartorio

que adotar o novo papel de seguranca, antes da data obrigatoria (01/01/2012), devera

abandonar qualquer outro pape! que u'ti!ize, devendo emitir todas as certidoes,

exclusivamente no novo papel.

0 embasamento dos trabalhos fundamenta-se no Decreto

n° 7.231 de 14 de juiho de 2010 e Provirner, tos n° 02 de 27 de abril de 2009 , n° 03 de
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17 de novembro de 2009, n° 10 de 13 de juiho de 2010 e n° 13 de 03/09/2010 da

Corregedoria Nacional da Justica do Conselho National de Justiga.

Os pedidos dos papeis de seguranga serao feitos atraves do

site da Casa da Moeda, conforme guia de instrug5o ali disponibilizado: Certidoes

Unificadas - Guia Rapido.

Caso a comarca nao conte com internet, podera fazer a

solicitacao por correspondencia, no seguinte enderego:

Distrito Industrial de Santa Cruz

Rua Rene Bittencourt, 371

Rio de Janeiro - R J - Brasil

CEP: 23.565-200

Telefone : (21)2414-22_05

A/C Departamento Comercial

Para a realizarao dos pedidos, o registrador devera fazer

urna estimativa da quantidade de certidoe:; emitidas pela serventia durante um ano,

adicionando uma pequena quantidade para reserva. De acordo com a quantidade

solicitada, a Casa da Moeda ira repassar ir!!r;ialmente:

- 12.000 (doze m';!) formularios - em uma unica entrega;

- de 12.000 a 27.000 (doze mil a vinte e sete mil) - entrega

sernestral;

- atE! 45.000 (ql. arenta e cinco mil) formularios - serao

divididos em quatro entregas.

O prazo do entrega dos formularios as serventias sera de 30

(trinta ) dias. Havendo algum inciiiente corro furto, extravio ou falta no estoque, a Casa

da Moeda tera condig6es de r,:=por c, rrlatEwhal, em qualquer parte do Pais , em ate 24

horas.

Deve-a s )r re portado a Casa da Moeda , mensalmente,

atraves de seu site, casos de furto, roubo, p,n rda ou extravio.
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O Conselho Nacional de Justiga regulamentou os sisternas

interligados nas maternidades - os postos avangados, unidades vinculadas a um

Cartorio de Registro Civil local, soh a responsabilidade do titular da serventia, conforme

disposto no Provimento n° 013/2010.

Tais postos avangados, alem de facilitar a emissao de

certidoes as pessoas carentes, possihi±itario que o registro possa ser feito em qualquer

parte do Pais, como exemplo citou a r,oss ^^iidade de um nascimento em Joao Pessoa

ser registrado em Natal, devido aos sistemas interligados.

O sistema sera compativel somente com impressoras a jato

de tinta , nao podendo o registrador utilizar impressoras a lazer ou matriciais. Os

registradores menos equipados poderao preencher os formularios manualmente ou

com maquina de escrever.

Para os cartorios mais carentes, que nao contam com

equipamentos necessarios a imp?.ar-:g^ao do novo sisterna de utilizagao do papel de

seguranga, havers distribuigao de equipam,-vitos de informatica e treinamentos, atraves

de pedidos feitos por correspond,--ncira enc=^minhada a Praga dos 03 Poderes -Anexo I

do STF, Sala 356 - CEP 70175-)J0, Proce^.co 58681.

O papel das Co ; egedorias Estaduais sera o de zelar pela

integralizagao dos cartorios ao sisters er1 todo Pais, visando uniformizar o processo

de utilizagao dos formularios nas sexertia eabendo-Ihe fiscalizar e, se preciso, punir

o registrador que utilizar errortar-:Ante ou dar mau emprego a utilizagao dos

formularios de seguranga.

As dl \' t:^as podex o se encaminhadas ao Conselho Nacional

de Justiga nos enderegos eletranic::^s:

www.cn u:=.br/ch;orregedoria ou iustigaberta (ZDcnljus.br

E, ainda, oe'os t r ¶ ones da Casa da Moeda:

Exclk :_ - vo is ar - i:l Corregedorias:
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Val,erla -- (21) 241 4-2191 ou (21) 2414-2205.

Para os Registradores , tratando da logistica de entrega:

- Regina Almeida : (21) 2414-2218 ou (21 ) 2414-2227.

Em llama. a video conferencia abordou duas questoes:

A primeira, a im:,lantacao do papel de seguranga , que sera

disponibilizado eletronicamente a todos as r.art6rios de Registro Civil ate 31/12/2011.

Sendo que em 01/01/2012, sera obrigatc ria a sua utilizacao . 0 preenchimento das

certidoes, num primeiro momento podera ser feita manualmente , mas desde que

respeitada a regulamentagao do CNJ.

A segunda queslao, abordou a normatizacao do Programa

Minha Casa Minha Vida (Lei 11.977/2009), visando solucionar os problemas de

moradia irregular para as pes=gas (.,tie I. cssuarn imoveis na informalidade, sejam

trazidos a legalidade.

0 CNJ air. =snnt-nii urn diagnostico de possivel obstaculos

representados pelas Corregedc -',=a E 5tadtl- : s a regulamentacao da Lei n° 6.766/1979,

que disciplina o parcelamento do solo urbano, onde seja de interesse social . Por esta

razao , solicita a colabora^.ao de today a Corregedorias Estaduais para que suas

normas de servigos nao entra,. am a n:,gg,_llarizacao do projeto destas moradias,

transformando -as em realidade.

Acre,x: ant t ido _, rr adendo ao presente relatorio, informo

que esta Corregedoria - Geral da .!ustiU-a, c. nsiderando a necessidade de adequar as

atos normativos a legislacac feci--ral em vigor referente ao Programa Minha Casa

Minha Vida , expediu as ProvimEmt_)s n°s ,!2009 e 07 /2010, que trata do registro de

aquisicao de imoveis nos termos cia Lei n° 1,,.977 de 07 de julho de 2009.

Ac 1in.a! d:, con ! F̂ ncia foi dada a oportunidade para que os

representantes dos Estados participantes emitissem as suas dovidas ou opinioes,

sendo que apenas alguns mani `1 -s::.z n. J ales:

- M =, -anr JO sugeriu treinamento , atraves de video
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conferencia quanto a materia E.specitica de direito registral. Mencionou o

preenchimento por outro sistema, Foi oferecida a resposta que os sistemas existentes

poderao ser utilizados ate 31/1212011, ape)z;. proibido qualquer outro sistema.

- Pernambuco - ;,,anifestou preocupacao quanto ao furto e

roubo, especificamente no fire de sernana, aventando a possibilidade das

Corregedorias contarern com est.oque do paper de seguranga para atender a estes

cartorios. Em resposta o conferencisla infcrmou que a Casa da Moeda tera condicoes

de repor o material em qualquer partee do pas no prazo de ate 24 horas.

- Amapa' - solicit ^u treinamento;

- Amazcna3 - rr;.:nifestou preocuparao sobre as comarcas

que nao possuem acesso a Internet, bem c;)rno sobre a existencia de solicitagao dos

papeis de seguranga fora do site rla Casa da Maeda. Em resposta, recebeu a

informanao de que o INSS, o Minister io da Defesa e os Correios contam com agentes

treinados para colaborar com ; distribuirao em todo o interior do pais,

informando novamente o endereco p.-.-era scJ,:itag3o por correspondencia.

- Bah*,:, .. inform. 1, -soh-re a dificuldade do fornecimento pelos

registradores do nOmero do CPF pair ;3 pre ::?ntEe solicitacrao.

- Dist'ito F !err' - questionou acerca do tamanho das novas

certidoes. Foi informado que m:aas ° Priam t n anho oficial, qual seja A-4, entretanto

encontra-se em estudo a viabili:'e ^I..' cer"id aes em tamanho menor.

E,pi Thnto - so!icitou outras conferencias sobre Direito

Registral. Solicitando, ainda, .;!udc: nao ."Ni.acerca do papel das serventias nao

rentaveis. Manifestou pela cria4'. i d; neic; de auto sobrevivencias destas serventias.

- do DVD da conferencia, bem como

teceu comentarios sobre a peitinen..^a estudos acerca da sobrevivencia das

serventias nao rentaveis, uma vets (;+.A n1, in :for do Estado existem serventias que se

enquadram nesta ,ituagao.

Ca, em que nao tem internet e dificuldade

logistica para requisircao e +do seguranga. Resposta ja dada para

outros Estados.
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- Ric. Grande d ;, Norte - questionado sobre o inicio das

distribuicoes e sobre os manna de uti iz_ ,' o do sistema. Informado que ja podem

emitir as certidoes pelo sistem,:3 '.icy ':.NJ, lesde que feitas as devidas solicitaroes.

Sobre cs manuais, estes ser c, er,ramini--,,dos as Corregedorias Estaduais para

distr,buir; .o, entre-canto, ja esta c soon; vel n^:, site da Casa da Moeda.

- Say, Paulo apresentou uma sugestao e fez uma

observacao:

- sugestao : As rormas da Corregedoria ja preve o use do

papel de seguranga , sendo que o Estado oe Sao Paulo ja conta com papel proprio.

Havers algum prazo de transicao pars que o papel antigo possa ser terminado?

- Observn,; o: Estado de Sao Paulo a pioneiro na

regularizaq-5o, do Programa Minha Casa Mnha Vida, informando como foi realizado e

como foram superados os problemas a luz -ja nova legislacao.

Err, re4:;po ;` a - ,castao , foi novamente mencionado o fato

de que a partir de 01/01/2012, ^gi - t.md(-r rigatoriamente utilizara somente o papel

emitido pela Casa da Moeda.

Rc►nc' ,ir:, Scr_. a, tipo de impressora e preenchimento.

Respondiclo que somente a impr-ss:.: a a to de tints , podendo o preenchimento ser

manual ou a maquina datilogr.5fi:ra

Foi eni ;errar.^a a --onferencias as 19 : 35 horas.

E is da Silva

Jw::^: -1%u ;r.iliar da CGJ

S,: I Inc a rM. a Pereira Avelino

Correicional
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