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Prezado(a) cliente
De vez em quando lembramos de
alguns ditos populares por se encaixar exatamente em algum fato
de nossas vidas. Alguns servem
para nos fazer rir e outros para
refletir. Para que sobrevivam, devem ter uma probabilidade maior
de verdade. Gosto daquele: "o
que os olhos não vêem o coração
não sente". A idéia básica contida
nesta frase é a de que só valorizamos aquilo que percebemos
devidamente. Isto é cada vez mais
real neste mundo globalizado. Se
você tem mais informação seu poder de percepção aumenta consideravelmente. Mas os meandros
de uma sociedade desenvolvida
acabam reservando armadilhas. A
medicina, por exemplo. Ao consultar um médico hoje em dia, antes
do diagnóstico ele prescreverá
muitos exames. É bom ? Sem ir
fundo na questão creio que sim,
pois ele terá melhores condições
de diagnosticar o meu caso. E eu
ansio por isso, pois todos sabemos
que a medicina está avançada, e,
se isto é verdade, também a quero
avançada para mim. Como tenho
um convênio médico faço tantos
exames quantos necessários. Os
olhos não estão vendo, só o "coração" vai sentir quando aumentarem
as mensalidades, pois, como regra,
todos devem ser remunerados e,
se há excesso, você o pagará,
mesmo que indiretamente. Mas
você não se importa, pois consegue perceber que está sendo bem
tratado se lhe pedem exames. Veja
como certos atos carregam em si
uma lógica perdulária! No serviço
extrajudicial o único excesso tolerado é o da cautela. Já tive pessoalmente experiência de serventia
de registro imobiliário solicitando

"coisas" em demasia. Mas, como
um usuário um pouco mais esclarecido, absorvi as exigências com
naturalidade. O oficial poderia pecar em outros aspectos, embora
não fosse aconselhável, mas não
nos cuidados para registrar a minha escritura. O difícil é fazer o
cidadão perceber isso. Este é o
desafio do tabelião que bate o carimbo no reconhecimento de firma.
É notório que este ato "segura"
muitos cartórios Brasil afora (e eu
vendo software para tal), mas não
há como não concordar com o res-

Carimbo, símbolo de
burocracia, atraso e
cartório: não permite
ao cidadão perceber
o real valor do
serviço notarial.
peitado ex-tabelião paulista, Dr.
Albergaria, que refere-se àquilo
como "a velha praga". Não por ser
daninha à sociedade - e todos os
que lêem este boletim sabem o
porquê - mas por fazer a população perceber o tabelião como um
mero carimbador automático. A
firma denigre a escritura, a autenticação apequena a procuração.
Você pode até tentar explicar, mas
nunca será o suficiente. O que
importa é o que o público percebe.
Por isso a imprensa leva grande

vantagem e é, com razão, chamada de "quarto poder". Ela é a única
que pode lapidar sua imagem diariamente, com quase nenhum custo
adicional. Dá ênfase ao que quer, e
a população analisa com a rapidez
de um comercial, generalizando e
criando uma percepção pétrea de
que a verdade está estabelecida.
Na informática, por exemplo, a
idéia de valor anda sendo questionada pelo movimento do software
livre (aquele que você pode usar,
modificar e até distribuir, sem pagamento da famosa licença de
uso). É bom, mas pode reservar
surpresas. Falta de suporte, por
exemplo. Por outro lado, a IBM,
que em um vacilo histórico relegou
o sistema operacional de seu microcomputador a uma inexpressiva
empresa chamada Microsoft, hoje
investe centenas de milhões de
dólares no Linux, concorrente do
Windows. É simples, você pagará
o valor do sistema operacional, só
que para ela, embutido no computador que vende. É assim que funciona o mundo. Se você não está
pagando, alguém está. Compulsoriamente ou não, mas está. O que
os olhos não vêem o coração não
sente... Recentemente contratei
um consultor para me ajudar na
instalação e configuração de meus
servidores. Paguei R$ 2.400 por
exatas 16 horas de trabalho "suado" e altamente técnico. R$ 150
por hora, fora alimentação e hospedagem. Caro ? Depende do ponto de vista. Aliás, deu para eu perceber o valor até antes, pois também suei, só que sem resultado.
Quanto tempo um escrevente demora para autenticar ou reconhecer uma firma? Digamos, 5 segundos. Meu consultor recebeu aproximadamente R$ 0,21 a cada 5
segundos. Por este motivo é que,
no meu entender, a firma denigre a
escritura. Quanta ciência jurídica,

intrincada, complexa, quanto aconselhamento e atendimento prestado naquele ato solene (da escritura
do único imóvel da vida) faz-se
apequenar por um simples carimbo
? O que tem ali de tão valioso ?
Qualquer um entende: basta comparar e carimbar. Infelizmente, para todos nós, a fé pública é um
valor tão perceptível quanto a paz
no Oriente Médio: meu coração só
vai sentir se eu estiver lá, na Palestina do balcão mais próximo, ou na
faixa de Gaza, aquele loteamento
que eu comprei e nunca consegui
tomar posse!

Agnaldo De Maria

Novos clientes
Serviço de Notas de Miracatu
Miracatu - SP

Registro Civil no
mundo
Alguém reclamou dos preços e
atendimento de sua serventia?
Pois veja o que acontece em países de primeiro mundo.
Do CANADÁ, extraímos trechos do site
Braswat
(Brazilian
Association of Graduate Students at
the University of Waterloo, Canada):
"Vou relatar a minha experiência
com obtenção da documentação
necessária para os meus dois filhos. Nas duas ocasiões minha
digníssima tirou umas semanas off
school e resolveu me deixar solitário para ir aproveitar as mordomias
maternas. Portanto tivemos que
tirar os documentos necessários
(certidão de nascimento e passaportes) logo após o nascimento.
Normalmente o processo é feito
todo pelo correio e funciona bem,
mas pode demorar até 10 meses
como foi o caso de alguns colegas
na comunidade. Registro aqui o
caminho para acelerar este processo para aqueles que necessitarem no futuro. O que amarra o
processo é o Birth Certificate canadense. Sem ele nada pode ser
tirado. No hospital eles te dão um
papel "Statement of Live Birth",
você preenche, manda pelo correio
para o Kitchener City Hall, de lá
eles enviam para o Registrar Office
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em Thunder Bay. O Regitrar Office
então te envia um papel para você
preencher e pedir o Birth Certificate. Depois de você enviar o papel o
Birth Certificate chega pelo correio
em 'less than 8 weeks'. Todo o
processo leva até' 4 meses. Aí
você leva o Birth Certificate no
Consulado e tira a certidão de nascimento e o passaporte brasileiro.
(...) Nilson".

CUSTOS:
O custo de cada certidão é
1.000$00*, com excepção das emitidas para fins de abono de família,
segurança social ou bilhete de identidade que é de 500$00. Se for
remetida por telecópia acrescem
1000$00. Se a certidão for pedida
através de uma conservatória que
serve de intermediária no pedido
acrescem 250$00.

"Caros leitores, O nosso psicólogo
de família, Doctor Nilson, abordou
com propriedade os passos para
se conseguir com rapidez os documentos, mas como bom terapeuta, não mencionou todos os custos.
Então, vão aqui alguns lembretes:
(...) 2) Há algumas formas de certificado de nascimento oferecidas no
Canada: Wallet size - $ 15.00 File
size - $ 15.00 Extended copy - $
15.00 Certified copy of registration
- $22.00* - importante para a obtencão do passaporte canadense
(...) Pelo menos com a certidão de
nascimento (brasileira) eu tive uma
experiência mais agradável: ela
não me custou nada. Luis. "

PRAZO:
A certidão quando extraída por
fotocópia é, em regra, emitida no
mesmo dia. Quando a certidão
contém menções discriminatórias
da filiação, como seja por exemplo,
a expressão "pai incógnito", são
datilografadas por forma a eliminar
tais menções, pelo que o prazo de
emissão é alargado para 3 dias.
Estes prazos sofrem desvios
quando ser tornar necessário realizar diligências de pesquisa ou se
não são indicados todos os elementos, por exemplo o número e
ano do assento, e há que proceder
a buscas exaustivas a fim de localizar o registro. Informação da responsabilidade do
Ministério da
Justiça".

(*) Nota: 22 dólares canadenses equivalem a R$ 32.

Em PORTUGAL já
se pode solicitar
as certidões via internet. Veja outro
detalhe
interessante: se você
solicitar 2ª via de certidão em um
cartório que serve como intermediário, este recebe uma taxa!
"QUEM PEDE:
Qualquer pessoa pode pedir uma
certidão de nascimento. Esta regra
apenas sofre algumas restrições
relativamente aos registros de filhos adotivos.
COMO E ONDE PEDIR:
Para pedir uma certidão de nascimento pode dirigir-se:
 À conservatória onde se encontra o
registro
 A qualquer outra conservatória do
registro civil;
 Às Lojas do Cidadão de Lisboa e
Porto;
 Via internet - através do Serviço Público Directo
 Podem ainda ser pedidas pelo correio ou por fax, devendo o interessado remeter por cheque ou vale, a
quantia correspondente ao custo da
certidão ou solicitar que seja remetida à cobrança.

(*) Nota: 1000 escudos portugueses
equivalem a R$ 10.

Como se pode ver o Brasil está
numa situação melhor considerando-se prazo e preço cobrados por
este serviço. 

Natimorto no arquivo
do INSS ?
Nosso cliente do
Registro Civil de Caçapava/SP relatou a
solicitação do INSS
local de incluir os
registros de óbitos
fetais no arquivo a ser enviado
para o instituto. Embora estranhássemos, consultamos Dra.
Maria Fuzii, em Brasília, e ela confirmou a informação. Repassamos
o fato para a diretoria da ARPENSP que nos orientou a solicitar que
o Oficial de Caçapava enviasse um
Ofício para a entidade comunicando o ocorrido, para que pudessem
tomar alguma providência. Dentro
em breve estaremos retomando o
contato com a ARPEN para saber
se houve alguma definição. 

Certidões de Registro Civil pela Internet? Acesse www.certidao.com.br
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Consulte todo o conteúdo
de nossa publicação desde
seu início (agosto/1998)



Realize buscas por palavra ou expressão, especificando a seção (atos, comunicados ou acórdãos)



Fácil acesso ao conteúdo
da semana corrente e de
semanas anteriores



Dúvidas tiradas on-line,
via internet, sem necessi-

Mais informações em:
info@recortejudiciario.com.br

dade de ligações interurbanas

Clique agora em:
www.recortejudiciario.com.br



Regras do serviço:


Buscas exclusivas para os assinantes da edição diária, seja por carta,
fax ou email



Clientes que não optaram pela edição diária poderão fazê-lo a qualquer tempo, pagando um adicional
de R$ 10 por mês



Qualquer interessado não assinante
do Recorte Judiciário poderá ter acesso à área de buscas do site pagando R$ 25 por mês (inclui também o recebimento da edição diária
por email)



O cliente receberá uma senha mensal por carta, para acesso à área de
buscas do site



Arquivos disponibilizados são semanais, como no formato impresso,
e o resultado das buscas poderá listar um ou vários trechos do texto
que contenham a palavra ou expressão digitada pelo oficial/tabelião



Faça um teste gratuito até 31 de
janeiro de 2002 digitando código de
assinatura 5000 e senha 0 (zero).

ou
0800-111.016

Dicas do mês
131 Como evitar a disseminação de vírus
por e-mail
Crie um contato no seu "Address
book" com o nome de: !0000
sem endereço do e-mail nos detalhes.
Esse contato vai aparecer em primeiro lugar na sua lista de endereços. Se o vírus tentar se autoenviar para todos os endereços do
seu "Address Book", seu computador vai mostrar uma mensagem
de erro dizendo que: "A mensagem não pode ser enviada. Um ou
mais destinatários não têm um endereço de e-mail. Favor checar seu
Address Book e ter a certeza de
que todos os seus destinatários
têm um endereço de e-mail válido".
Basta você clicar em OK e a mensagem ofensiva não vai ser enviada para ninguém e, obviamente,
nenhuma modificação terá sido
feita na sua lista de contatos original. A mensagem com o vírus será
então automaticamente armazenada no seu arquivo "rascunho" ou

Certidões de Registro Civil pela Internet? Acesse www.certidao.com.br

"caixa de saída". Vá até eles e
apague-a.
O problema é resolvido e o vírus
não se espalha. Tente este procedimento e passe para os amigos.

132 Mensagem: Erro na
execução de comandos externos.
Em que momento ocorre o erro?
Nos módulos de registro civil ao
mesclar os documentos do DOC
com o Word selecionando o procedimento de mesclagem como 1
ou 2 ou 3, e ao digitalizar as assinaturas no módulo de firmas utilizando um software externo p/ digitalização e visualização.
Resolução
Este problema ocorre, caso o
computador tenha 16MB de memória. Para que possa fazer a
mesclagem dos documentos nos
módulos de registro civil, selecione
o procedimento de mesclagem
como 0 e para digitalizar as assinaturas no módulo de firmas utilizando um software externo, acesse
a
parte
de
PREFERÊNCIAS\FIRMAS,
deixe
em branco os campos: SOFTWARE
DE DIGITALIZAÇÃO e SOFTWARE
DE VISUALIZAÇÃO e crie um atalho no Windows para abrir o software de digitalização.
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133 Configure o Outlook
Express contra vírus

dente a opção do
submenu CHARACTER
TABLE localizada no
item (1).

Alguns de nossos clientes tiveram
problemas com vírus e muitos
desses após receber e-mails contaminados. Existe uma maneira
de configurar o Outlook (programa
para receber e enviar e-mails) para
que esses vírus enviados por email não sejam executados automaticamente ao abrir a mensagem. Veja como configurar:
1.

Inicie o Outlook;

2.

Clique em Ferramentas\
Opções e selecione a guia
Segurança;

3.

Selecione "Zona de sites
restritos". Clique em Ok e
a configuração necessária no
Outlook estará feita. Agora é
necessário desabilitar a execução automática de scripts.
Essa configuração é feita através do Internet Explorer.
Inicie o Internet Explorer;
Clique no menu Ferramentas e selecione Opções da
Internet;

4.
5.

6.

Clique na guia Segurança;

7.

Clique no ícone vermelho
chamado Sites restritos;

8.

Clique no botão Nível personalizado, role a tela para
baixo até encontrar uma chave
chamada Scripts;

9.

Na subchave Scripts ativos, você deverá marcar o
botão Desativar referente a
essa subchave, como mostra
a Figura 1.

10. Clique em ok em todas as
janelas abertas e a sua configuração antivírus estará feita.

Regis Tressado
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5. Confirme sua escolha pressionando o botão LF/FF.
6. Atente para o submenu selecionado
(submenu CHARACTER
TABLE) e pressione o
botão Tear Off de
modo que as luzes estejam correspondentes a
tabela PC-860 e confirme pressionando o
botão LF/FF.

Figura 1

<< Current settings >>

134 Epson LX300+, como
configurar
para o DOC?
1.

2.

Desligue e ligue a
impressora pressionando o botão FONT
até que comece a
imprimir.
Pressione o botão
LF/FF para selecionar o idioma e pressione Tear
Off
(somente Tear Off
será impresso em inglês) para imprimir
configuração atual da
impressora.

Page length for tractor
Skip over perforation
Auto tear off
Auto line feed
Print direction
Software
0 Slash
High speed draft
I/f mode
Auto I/f wait time
Baud rate
Parity
Parallel I/f bidirectional mode
Packet mode
Character table
International character set
for italic table
Manual feed wait time
Buzzer
Auto CR(IBM 2380 Plus)
IBM character table

11 inch
off
off
Off
Bi-D
Esc/P
0
On
Auto
10 seconds
19200 BPS
None
On
Auto
PC-437
Italic
U.S.A
1.5seconds
On
Off
Table1

Figura 2

Veja um exemplo na Figura 2.
3. Pressione Tear Off e imprimirá os submenus, ou desligue-a se
estiver tudo ok.
4. Pressione Tear Off de modo
que as luzes estejam correspon-

Um serventuário prá lá de estressado!
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