Layout do arquivo de transferência de comunicações
Este documento contém a definição do layout do arquivo de transferência entre os cartórios. Somente
serão enviadas as comunicações referentes aos cartórios que estão cadastrados na Intranet. Para tanto
será fornecido uma lista de cartórios com seu nome e identificador. O identificador será usado para
preencher o campo cartório recebedor assim como o identificador do seu cartório será usado no campo
cartório remetente. Todo e qualquer cartório não cadastrado nesta lista não poderá ser inserido no
arquivo de transferência de comunicações. O arquivo contendo os dados das comunicações deve ser no
formato texto, contendo uma linha para cada registro delimitado pelo caracter “*” (asterisco), e cada
campo separado pelo delimitador “;” ( ponto e vírgula ) inclusive após o último campo. Os dados de
cada registro não poderão conter o caracter * nem o caracter ; , usados como delimitadores de registro e
campo.
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ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

1

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
data do casamento
refer a esta alteração
data averbação
data sentença
data transito julgado
foro e vara do juiz
nome juiz mandado
nome marido
novo nome marido
nome da mulher
novo nome mulher
número dos autos
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
sexo

100
1

ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que recebe
a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que envia a
comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
data do casamento referente a esta alteração do
estado civil
data da averbação
data da sentença
data do transito em julgado da sentença
foro e vara do juiz
nome juiz que assina o mandado
nome do marido
novo nome do marido
nome da mulher
novo nome da mulher
número dos autos
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
Este campo serve para identificar o sexo da pessoa
em questão. Ex: Ele registrado nesse registro civil.
Campo que tipifica qual o estado civil da pessoa.

tipo

observação

N = Nascimento
C = Casamento

20
20
20
20
20
80
100
100
100
100
100
50
7
7
7
7
7
7
1
1

500

M = Masculino
F = Feminino
S = Separação,
R = Reconciliação,
D = Divórcio,
C = Conversão de
Separação em
Divórcio

observação
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CASAMENTO RELIGIOSO
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

2

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
data registro
casamento
data religioso
nome adotado noivo
nome adotado noiva
nome noivo
nome noiva
nome mãe noivo
nome pai noivo
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
sexo

100
1

observação

500

N = Nascimento
C = Casamento

20
10

dd/mm/aaaa

20
100
100
100
100
100
100
7
7
7
7
7
7
1

Valor não nulo

M = Masculino
F = Feminino

DESCRIÇÃO

CASAMENTO RELIGIOSO
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
data do registro do casamento
data do casamento religioso
nome adotado pelo noivo
nome adotado pela noiva
nome do noivo
nome da noiva
nome da mãe do noivo
nome do pai do noivo
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
Este campo serve para identificar o sexo da pessoa
em questão. Ex: Ele registrado nesse registro
civil.
observação
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CASAMENTO CIVIL
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

3

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
data registro
casamento
nome adotado noivo
nome adotado noiva
nome noivo
nome noiva
nome mãe noivo
nome pai noivo
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
sexo

100
1

observação
data do óbito
cartório do óbito
cidade do óbito

500
10
100
100

estado do óbito

2

nro livro óbito
nro folha óbito
nro registro óbito

7
7
7

N = Nascimento
C = Casamento

20
10
100
100
100
100
100
100
7
7
7
7
7
7
1

dd/mm/aaaa

M = Masculino
F = Feminino
dd/mm/aaaa

DESCRIÇÃO

CASAMENTO CIVIL
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
data do registro do casamento
nome adotado pelo noivo
nome adotado pela noiva
nome do noivo
nome da noiva
nome da mãe do noivo
nome do pai do noivo
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
Este campo serve para identificar o sexo da
pessoa . Ex: Ele registrado nesse registro civil.
observação
data do óbito do cônjuge
cartório onde foi registrado o óbito do cônjuge
cidade do cartório de registro do óbito do
cônjuge
estado do cartório de registro do óbito do
cônjuge
número do livro do óbito do cônjuge
número da folha do óbito do cônjuge
Número do registro do óbito do cônjuge
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ÓBITO
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

4

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
nome do marido ou
esposa

100
1

data do óbito
data registro óbito
município
falecimento
nome falecido
nome mãe falecido
nome pai falecido
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
sexo

20
10
60

ÓBITO
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
quando o campo “nascimento ou casamento” for
casamento é preciso preencher o campo com o
nome do marido ou esposa do falecido, caso
contrário deixar o campo em branco
data do óbito
data do registro do óbito
município de falecimento

100
100
100
7
7
7
7
7
7
1

observação

500

N = Nascimento
C = Casamento

20
100

dd/mm/aaaa

M = Masculino
F = Feminino

nome do falecido
nome da mãe do falecido
nome do pai do falecido
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
Este campo serve para identificar o sexo da
pessoa . Ex: Ele registrado nesse registro civil.
observação
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CASAMENTO NO ESTRANGEIRO
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

5

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
nome do marido ou
esposa

100
1

data registro livro E
nome adotado noivo
nome adotado noiva
nome noivo
nome noiva
nome mãe noivo
nome pai noivo
local do casamento
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
sexo

10
100
100
100
100
100
100
100
7
7
7
7
7
7
1

observação

500

CASAMENTO NO ESTRANGEIRO
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
quando o campo “nascimento ou casamento” for
casamento indica o nome do marido ou esposa
do casamento anterior
data do registro no livro E
nome adotado pelo noivo
nome adotado pela noiva
nome do noivo
nome da noiva
nome da mãe do noivo
nome do pai do noivo
local do casamento
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
Este campo serve para identificar o sexo da
pessoa . Ex: Ele registrado nesse registro civil.
observação

N = Nascimento
C = Casamento

20
100

dd/mm/aaaa

M = Masculino
F = Feminino
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ÓBITO NO ESTRANGEIRO
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

6

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
nome do marido ou
esposa

100
1

data do óbito
data registro livro E
local falecimento
nome falecido
nome mãe falecido
nome pai falecido
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
observação

20
10
60
100
100
100
7
7
7
7
7
7
500

ÓBITO NO ESTRANGEIRO
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
quando o campo “nascimento ou casamento” for
casamento é preciso preencher o campo com o
nome do marido ou esposa do falecido, caso
contrário deixar o campo em branco
data do óbito
data do registro no livro E
local do falecimento
nome do falecido
nome da mãe do falecido
nome do pai do falecido
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
observação

N = Nascimento
C = Casamento

20
100

dd/mm/aaaa
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ABERTURA SUCESSAO PROVISORIA
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

7

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
nome do marido ou
esposa
data registro livro E
nome pessoa ausente
nome pai
nome mãe
nome juiz sentença
foro e vara do juiz
data transito julgado
data sentença
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
observação

100
1

ABERTURA DE SUCESSÃO PROVISÓRIA
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
quando o campo “nascimento ou casamento” for
casamento, indica o nome do marido ou esposa
data do registro no livro E
nome da pessoa ausente
nome do pai
nome da mãe
nome do juiz da sentença
foro e vara do juiz
data do transito em julgado da sentença
data da sentença
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
observação

N = Nascimento
C = Casamento

20
100
10
100
100
100
100
80
20
20
7
7
7
7
7
7
500

dd/mm/aaaa
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EMANCIPAÇÃO JUDICIAL
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

8

cartório remetente

15

nome do operador
data do nascimento

100
20

data registro livro E
nome emancipado
nome pai
nome mãe
nome juiz
foro e vara do juiz
data sentença
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
observação

10
100
100
100
100
80
20
7
7
7
7
7
7
500

dd/mm/aaaa

DESCRIÇÃO

EMANCIPAÇÃO JUDICIAL
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento
data do registro no livro E
nome emancipado
nome do pai
nome da mãe
nome do juiz
foro e vara do juiz
data da sentença
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
observação
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EMANCIPAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

9

cartório remetente

15

nome do operador
data do nascimento

100
20

data registro livro E
nome emancipado
nome pai
nome mãe
quem fez

10
100
100
100
1

data escritura
local escritura
número livro
número folha
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
observação

20
100
10
10
7
7
7
7
7
7
500

dd/mm/aaaa

P = pelo pai,
M = pela mãe,
A = pelos pais
(ambos)

DESCRIÇÃO

EMANCIPAÇÃO ESCRITURA PÚBLICA
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento
data do registro no livro E
nome emancipado
nome do pai
nome da mãe
quem fez a emancipação

data da escritura
local da escritura
número do livro
número da folha
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
observação
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EMANCIPAÇÃO POR ESCRITURA PARTICULAR
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

tipo de comunicação

2

10

cartório recebedor

15

cartório remetente

15

nome do operador
data do nascimento

100
20

data registro livro E
nome emancipado
nome pai
nome mãe
quem fez

10
100
100
100
1

data escritura
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
observação

20
7
7
7
7
7
7
500

dd/mm/aaaa

P = pelo pai,
M = pela mãe,
A = pelos pais
(ambos)

DESCRIÇÃO

EMANCIPAÇÃO ESCRITURA
PARTICULAR
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento
data do registro no livro E
nome emancipado
nome do pai
nome da mãe
quem fez a emancipação

data da escritura
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
observação
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INTERDIÇÃO OU AUSÊNCIA
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

11

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
nome do marido ou
esposa
data registro livro E
local nascimento
tipo

100
1

INTERDIÇÃO OU AUSÊNCIA
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
quando o campo “nascimento ou casamento” for
casamento, indica o nome do marido ou esposa
data do registro no livro E
local do nascimento
identifica o tipo

nome pessoa
interditada/ausente
nome pai
nome mãe
nome curador
nome juiz sentença
foro e vara do juiz
data transito julgado
data sentença
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
observação

100

nome da pessoa interditada ou ausente

100
100
100
100
80
20
20
7
7
7
7
7
7
500

nome do pai
nome da mãe
nome do curador
nome do juiz da sentença
foro e vara do juiz
data do transito em julgado da sentença
data da sentença
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
observação

N = Nascimento
C = Casamento

20
100
10
100
1

dd/mm/aaaa
I = Interdição,
A = Ausência
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LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

12

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
nome do marido ou
esposa
data registro livro E
nome pessoa
interditada
nome pai
nome mãe
nome juiz sentença
foro e vara do juiz
data transito julgado
data sentença
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
observação

100
1

LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
quando o campo “nascimento ou casamento” for
casamento, indica o nome do marido ou esposa
data do registro no livro E
nome da pessoa interditada

N = Nascimento
C = Casamento

20
100
10
100
100
100
100
80
20
20
7
7
7
7
7
7
500

dd/mm/aaaa

nome do pai
nome da mãe
nome do juiz da sentença
foro e vara do juiz
data do transito em julgado da sentença
data da sentença
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
observação
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CESSAÇÃO DE AUSÊNCIA
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

13

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
nome do marido ou
esposa
data registro livro E
nome pessoa ausente
nome pai
nome mãe
nome juiz sentença
foro e vara do juiz
data transito julgado
data sentença
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
observação

100
1

CESSAÇÃO DE AUSÊNCIA
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
quando o campo “nascimento ou casamento” for
casamento, indica o nome do marido ou esposa
data do registro no livro E
nome da pessoa ausente
nome do pai
nome da mãe
nome do juiz da sentença
foro e vara do juiz
data do transito em julgado da sentença
data da sentença
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
observação

N = Nascimento
C = Casamento

20
100
10
100
100
100
100
80
20
20
7
7
7
7
7
7
500

dd/mm/aaaa
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SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

14

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
nome do marido ou
esposa
data registro livro E
tipo

100
1

SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
quando o campo “nascimento ou casamento” for
casamento, indica o nome do marido ou esposa
data do registro no livro E
identifica o tipo

nome pessoa
interditada/ausente
nome pai
nome mãe
nome novo curador
nome juiz sentença
foro e vara do juiz
data transito julgado
data sentença
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
observação

100

nome da pessoa interditada ou ausente

100
100
100
100
80
20
20
7
7
7
7
7
7
500

nome do pai
nome da mãe
nome do novo curador
nome do juiz da sentença
foro e vara do juiz
data do transito em julgado da sentença
data da sentença
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
observação

N = Nascimento
C = Casamento

20
100
10
1

dd/mm/aaaa
I = Interdição,
A = Ausência
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OPÇÃO DE NACIONALIDADE
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

15

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
nome do marido ou
esposa
data registro livro E
nome do optante
nome pai
nome mãe
nome juiz
foro e vara do juiz
data sentença
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
observação

100
1

OPÇÃO DE NACIONALIDADE
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
quando o campo “nascimento ou casamento” for
casamento, indica o nome do marido ou esposa
data do registro no livro E
nome do optante
nome do pai
nome da mãe
nome do juiz
foro e vara do juiz
data da sentença
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
observação

N = Nascimento
C = Casamento

20
100
10
100
100
100
100
80
20
7
7
7
7
7
7
500

dd/mm/aaaa
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CASAMENTO REALIZADO EM OUTRA SERVENTIA
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

16

cartório remetente

15

nome do operador
data registro
casamento
nome noivo
nome noiva
nro folha ato
nro livro ato
nro registro ato
observação

100
10
100
100
7
7
7
500

dd/mm/aaaa

DESCRIÇÃO

CASAMENTO EM OUTRA SERVENTIA
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
data do registro do casamento
nome do noivo
nome da noiva
número da folha do ato
número do livro do ato
número do registro do ato
observação
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ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL POR ESCRITURA PÚBLICA
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação

2

17

cartório recebedor

15

cartório remetente

15

nome do operador
nascimento ou
casamento
data do nascimento
ou do casamento
data do casamento
refer a esta alteração
data averbação
tabelionato
data escritura
nro livro_escritura
nro página escritura
nome marido
novo nome marido
nome da mulher
novo nome mulher
nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
sexo

100
1

ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL POR
ESCRITURA PÚBLICA
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que recebe
a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que envia a
comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento
data do casamento referente a esta alteração do
estado civil
data da averbação
nome do tabelionato
data da escritura
número do livro da escritura
número da página da escritura
nome do marido
novo nome do marido
nome da mulher
novo nome da mulher
número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
Este campo serve para identificar o sexo da pessoa
em questão. Ex: Ele registrado nesse registro civil.
Campo que tipifica qual o estado civil da pessoa.

tipo

observação

N = Nascimento
C = Casamento

20
20
20
100
20
7
7
100
100
100
100
7
7
7
7
7
7
1
1

500

M = Masculino
F = Feminino
S = Separação,
R = Reconciliação,
D = Divórcio,
C = Conversão de
Separação em
Divórcio

observação
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UNIÃO ESTÁVEL POR ESCRITURA PÚBLICA
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

tipo de comunicação

2

18

cartório recebedor

15

cartório remetente

15

nome do operador
natureza

100
20

nascimento ou
casamento ou óbito

1

data do nascimento
ou do casamento ou
do óbito
data registro
tabelionato
data escritura
livro da escritura
página da escritura
nome adotado
companheiro 1
nome adotado
companheiro 2
nome companheiro 1
nome companheiro 2
estado civil
companheiro 1

10

10
100
10
7
7
100

dd/mm/aaaa

UNIÃO ESTÁVEL POR ESCRITURA
PÚBLICA
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
Natureza do registro
identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento ou do óbito
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento ou do óbito
data do registro da Únião Estável
Nome do Tabelionato onde está a Escritura

nome adotado pelo companheiro 1

100

nome adotado pelo companheiro 2

100
100
20

nome do companheiro 1
nome do companheiro 2
Estado Civil do Companheiro 1

estado civil
companheiro 2

20

nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
companheiro 1 ou 2

7
7
7
7
7
7
1

observação

Contrato
Distrato
N = Nascimento
C = Casamento
O - Óbito
dd/mm/aaaa

DESCRIÇÃO

500

Solteiro
Viúvo
Divorciado
Solteiro
Viúvo
Divorciado

1 = Companheiro 1
2 = Companheiro 2

Estado Civil do Companheiro 2

número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
Este campo serve para identificar qual o
companheiro. Ex: Companheiro N registrado
nesse registro civil.
observação
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UNIÃO ESTÁVEL POR DECISÃO JUDICIAL
CAMPO

TAMANHO
MÁXIMO

VALORES VÁLIDOS

DESCRIÇÃO

tipo de comunicação
cartório recebedor

2
15

19

cartório remetente

15

nome do operador
natureza

100
20

UNIÃO ESTÁVEL POR DECISÃO JUDICIAL
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
recebe a comunicação
código SEADE ou Nº do CNJ do cartório que
envia a comunicação
nome do operador que esta enviando o arquivo
Natureza do registro

nascimento ou
casamento ou óbito

1

data do nascimento
ou do casamento ou
do óbito
data registro
nome do Juiz
foro e vara do Juiz
data da decisão
nome adotado
companheiro 1
nome adotado
companheiro 2
nome companheiro 1
nome companheiro 2
estado civil
companheiro 1

10

10
100
80
10
100

identifica se o campo abaixo contém a data do
nascimento ou do casamento ou do óbito
campo que deve ser preenchido com a data do
nascimento ou do casamento ou do óbito

dd/mm/aaaa

data do registro da Únião Estável
Nome do Juiz

dd/mm/aaaa

data da decisão judicial
nome adotado pelo companheiro 1

100

nome adotado pelo companheiro 2

100
100
20

nome do companheiro 1
nome do companheiro 2
Estado Civil do Companheiro 1

estado civil
companheiro 2

20

nro folha anotado
nro folha ato
nro livro anotado
nro livro ato
nro registro anotado
nro registro ato
companheiro 1 ou 2

7
7
7
7
7
7
1

observação

Reconhecimento
Dissolução
Extinção
N = Nascimento
C = Casamento
O - Óbito
dd/mm/aaaa

500

Solteiro
Viúvo
Divorciado
Solteiro
Viúvo
Divorciado

1 = Companheiro 1
2 = Companheiro 2

Estado Civil do Companheiro 2

número folha a ser anotado
número da folha do ato
número do livro a ser anotado
número do livro do ato
número do registro a ser anotado
número do registro do ato
Este campo serve para identificar qual o
companheiro. Ex: Companheiro N registrado
nesse registro civil.
observação
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