Informativo para usuários do software DOC
Automação de Serventias Extrajudiciais

ABRIL/MAIO-2005
Editorial

nais, inclusive os dos
Estados",
propôs.
"Quando
houver
isso,
Prezado(a) cliente
teremos feito uma lipoaspiração no Judiciário,
É certo dizer que o
queimando todas as
nosso país está megorduras que alimentam
lhorando a cada dia
a morosidade". Ok, Mique passa. Temos de
nistro, então “manda
comemorar, afinal os
brasa” aí, pois ninguém
anos 80 e 90 foram
agüenta mais a lerdeza
marcados em grande
do Judiciário... isso afuparte por perdas e
genta os investimentos e
retrocessos. Mas o
não deixa de ser uma
crescimento em 2004
grande injustiça. Tem
deveu-se a fatores
muita gente ganhando
Vendedor
de
cachorexternos favoráveis,
causa depois de morto.
ro-quente: fazê-lo
que não devem se
pagar imposto, eis o
A reforma fiscal, por
repetir este ano, sedesafio.
causa do ICMS e das
gundo os entendidos
conversas com os goem economia. Eu, pobre mortal,
vernadores, está parada. E lá vem
empresário há muito tempo, gosto
a turma de Brasília decidindo aude usar outro termo para me defimentar alíquotas. Tem coisa mais
nir: empreendedor. Outros adjetiperversa do que as alíquotas? A
vos caberiam, como batalhador,
CPMF que era 0,20%, virou
teimoso ou louco. Isso porque, se a
0,38%. O IRPJ sobre o lucro pregente aqui embaixo se vira mais do
sumido foi de 3,5% para 5%. Em
que “charuto da boca de bêbado”,
98 o IRRF de pessoas físicas mulá nas castas dominantes reina a
dou de 25% para 27,5%. Em 99 o
idéia de que o Brasil pode esperar
COFINS sobe de 2% para 3%. De
sempre mais um pouco. Ando a1 em 1, meio em meio, o Estado
creditando ultimamente que a coavança. Acredito que temos de
ragem, farta nos meios empresariparar de pensar no varejo das alíais, está escassa no mercado políquotas, idealizando alterações estico. Está faltando arrojo e liderantruturais. Se é para mexer, tem de
ça para capitanear mudanças mais
mexer para resolver. E tem hora
cruciais e enérgicas. É certo que,
que não adianta conversar muito,
uma mini-reforma é melhor que
tem que jogar o projeto para a sonenhuma reforma, mas quando
ciedade, açambarcar o apoio da
teremos as reformas estruturais de
mídia – se possível a TV Globo -,
verdade? O Judiciário é um que já
senão não sai. O PT é muito dedeveria ter adotado a tal súmula
mocrático nesse aspecto. Convinculante há muito tempo. O preversa demais e faz pouco. Emsidente do STJ, Ministro Edson
prega muita gente e não resolve.
Vidigal, a defendeu como antídoto
Não sou saudoso da ditadura, pelo
contra o excesso de processos
contrário, mas falta agilidade na
acumulados nas cortes superiores.
administração. Na VEJA o empre"A súmula vinculante não deve
sário Jorge Gerdau Johannpeter
ficar restrita apenas ao Supremo
afirmou que o governo precisa de
Tribunal Federal (STF), deve ser
um choque de gestão: “A Santa
estendida a todos os demais tribuCasa de Misericórdia de Porto Ale-

gre, adepta da qualidade total,
atende 4 mil pessoas por dia e tem
um custo para o estado de 95 milhões de reais. Outro hospital público em Porto Alegre que oferece
um atendimento de pior qualidade,
que pertence ao governo federal e
atende 4400 pessoas por dia, custa 495 milhões de reais aos cofres
públicos”. Triste. Contudo o que
gostaria de deixar registrado (ops!)
é que nós, cidadãos, deveríamos
batalhar pela aceleração dos processos reformistas, para usufruirmos de em um país com menos amarras, mais solto para o
desenvolvimento. Não precisamos
chegar ao grau de evolução dos
europeus, nem ao de consumismo
dos americanos, mas pelo menos
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vamos pelo menos agitar a economia.
.
Agnaldo De Maria
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►Premiação◄
Os ganhadores do prêmio oferecido pela aquisição de novas licenças do software DOC, com desconto de 25%, foram:

Isabel Cristina Almeida Freitas
Reg Civil de Caruaru/PE
Wania Cysne Medeiros Dummar
Reg Civil 3ª Zona Fortaleza/CE
Jorge Ribeiro Cavalcanti
Cart Cavalcanti Filho – Fortaleza/CE
João de Mendonça Alho
Cart 3º Ofício – Santarém/PA

entrar em contato com o Suporte
Técnico para consultar quantos
minutos tem de franquia. Lembramos também que desde 01-042005 estamos rigorosos quanto à
regra antiga de não atender os
clientes inadimplentes, seja por
telefone, email ou chat. Solicitamos a todos os nossos clientes
que estejam atentos ao pagamento
destes boletos, que freqüentemente indicam valores inferiores a cem
reais. 

3. Geração de arquivo para
alimentação do sistema de
Conferição de Certidões,
desde que o cliente possua
assinatura do CertifixePlus.
MA: S

DOC-Desktop:
Novo release!

4. Possibilidade de se cadastrar
nome,
função
e
CPF/Identidade no cadastro
de usuários. MA: N C O E

Agora no mês de maio-2005 estamos lançando o release 21 do
DOC-Desktop. Embora ainda esteja oficialmente na versão 2003, o
r21 é uma prévia da nova versão,
que já está sendo desenvolvida.

Carolina, da DeMaria, com os ValesPresente antes do envio para o
cliente

Você necessita de mais licenças?
Então converse com a C l á u d i a ,
preferencialmente no período da
manhã, no telefone 0 8 0 0 111016. 

FATURA DE SUPORTE TÉCNICO:
Pague em dia ou antecipado e receba
um BÔNUS
A partir do mês de abril de 2005,
implantamos um alteração no nosso sistema interno. Aqueles clientes que quitarem antecipadamente
suas faturas/boletos relativos a uso
do Suporte Técnico receberão,
automaticamente, um crédito de
15 minutos para ser usado a posteriori. Equivale a uma franquia, ou
seja, um bônus sobre este serviço.
Para os clientes que pagarem em
dia o crédito será de 10 minutos.
Esta medida visa diminuir o índice
de inadimplência deste tipo de
receita, bastante superior às demais auferidas pela DeMaria. Não
será feita nenhuma comunicação
ao cliente, mas o mesmo poderá
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Civil com o de Controle de
Selagem não só através de
séries de certidões mas
também de séries de selos.
MA: N C O E

5. Corrigido erro ao gerar relatório propriamente dito
quando selecionado modulo
do Livro E. MA: E

6. Após a inclusão de arrolamento, o número do
recibo
aparecia
com duas casas
decimais: corriDOC-Desktop
gido. MA: $
release 21:

Foram feitas algumas correções importantes, e o
sistema foi preparado
para futuros serviços a
serem disponibilizados
antecipação
7. Corrigido a exna internet para os Oficlusão múltipla:
da versão
ciais de Registro Civil
não
excluía os
2005.
que se interessarem por
feitos
relaciassociar-se ao Certifixe,
onados
aos
arrocomo publicação de editais de
lamentos
excluídos.
proclamas e implantação de rotina
Caso fosse retroagida a
de conferição de certidões pelo site
numeração dos arrolamendo cartório. Isso sem contar que foi
tos os feitos poderiam reaincluído um novo módulo, o de
parecer durante a inclusão
LIVROS COMERCIAIS (mais detalhes nesta edição).
de um novo arrolamento.

MA: $
Segue abaixo a relação completa
do que foi alterado na release 21:
Legendas: MA
N
C
O
E
S
$

=
=
=
=
=
=
=

módulos afetados
Nascimento
Casamento
Óbito
Livro E
Selagem
Financeiro

1. Uso de variáveis de impressão nos documentos.
Agora você poderá definir,
documento a documento,
variáveis a serem digitadas
somente na hora da impressão. Estas variáveis
não ficarão armazenadas, a
menos que haja integração
com o módulo de Selagem.
MA: N C O E S*
2. Possibilidade de integração
entre módulos de Registro

8. Alterado a tela de Manutenção de Protocolos para
não mais filtrar os registros
conforme o tipo do protocolo, para que fique mais rápida a navegação. MA: $
9. Retirada a opção de confirmação na inclusão de orçamentos no módulo Financeiro, pois a rotina apresentava mau funcionamento. O orçamento só poderá ser aprovado se o usuário selecioná-lo a partir
da tela de pesquisa. MA: $
10. Chamada à rotina de anotação automática de óbito
da tela de Dados do falecido para Dados do falecimento, pois durante a inclusão a data de óbito só é di-
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gitada nesta tela, o que estava fazendo com que a
anotação fosse efetuada
sem esta informação. MA:
O

Os registradores civis de São
Paulo estão autorizados, há
muitos anos, a executar o serviço de autenticação de livros
mercantis. Trata-se de uma

Se você já executa este serviço
e ainda não o informatizou ligue
agora para solicitar o software,
que, em lançamento, está com
preço especial.

11. Ajuste no cálculo da idade
de falecidos nascidos no
dia 29 de fevereiro. O cálculo estava incorreto, apresentando sempre um idade
maior após a digitação da
data do óbito na tela de
Dados do falecimento. MA:
O
12. Ajuste na geração do arquivo de índice: ao se duplicar
pela opção "disco rígido/dbf" o sistema estava
excluindo o índice do registro "de origem". MA: N C O
13. Incluído a identificação da
série na função @596. MA:
NCOE
14. Incluída a opção para pesquisa pelo nome da esposa
(nos casos de registro de
sentença de sep/div/conv e
traslados) e pesquisa pelo
nome anterior do adotado.
MA: E
15. Inclusão de uma nova opção para execução do programa: o módulo de produção. Este opção, disponível
aos módulos de Registro
Civil, contém apenas as
funções de inclusão, pesquisa e impressão, para uso
no dia-a-dia do cartório.
Trata-se de uma alternativa
para o recorrente problema
de memória (Out of memory), já que é menor pois
contém somente parte do
programa original. MA: N C
O E.

Novo módulo na suíte
DOC-Desktop:

Livros Comerciais

Tela de inclusão de protocolos de autenticação de livros comerciais: novo módulo.

série de verificações, feitas nos
livros contábeis de uma empresa. O provimento original prevê
que esse serviço seja feito pela
Registro Civil até que a Junta
Comercial ou alguma outra autoridade pública o absorva...
mas isso não aconteceu até
hoje. Pela tabela atual da JUCESP é cobrado R$ 13 por livro
encadernado ou R$ 19 para
cada conjunto de 100 folhas ou
fichas soltas. Aproveitamos o
ensejo para enviar em anexo
(somente para RCPNs de SP) a
parte das Normas da Corregedoria referente a este serviço.
Os recursos do sistema são:








Cadastramento das empresas e tipos de livros mercantis
Numeração automática de
lv/fls
Emissão de Livro Protocolo
e relação para Junta Comercial
Pesquisas diversas por razão social, CNPJ, etc.
Emissão de etiqueta de autenticação, semelhante à
existente no módulo de
Firmas/Autenticações.

Se você ainda não o executa,
pense que se trata de mais uma
alternativa de receita para sua
serventia!

Ligue já para
0800-111016
DOC-Web:
Novidades!
Recentemente o módulo FINANCEIRO do DOC-Web foi atualizado
para permitir o uso de TABELIONATO DE NOTAS. O sistema agora conta com:
1.

Divisão da tabela de emolumentos por natureza de cartório

2.

Definição independente
documentos

3.

Divisão de receitas e despesas
por conta

4.

Emissão de Livro Caixa, com
opção de atualização e fechamento

de

O sistema entretanto ainda deve
ser aprimorado em breve para contar com outras importantes fun-
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ções, como Relatório Analítico de
receita. 

Você é do
Espírito Santo ?
Devido ao PROVIMENTO Nº 017/2005, que
alterou o Código de
Normas, a fim de acrescentar em seu artigo 181
o inciso X a emissão de
certidão negativa de incapacidade civil do(a) alienante, a DeMaria informa que coloca a sua
disposição o software
DOC para completa automação deste e demais
atos previstos para o Livro E. Ligue agora e fale
com Claudia, no telefone
0800-111016. Promoção de 15% de desconto até 30-06-2005. Locação a partir de R$ 22
mensais.

Dicas do mês
DOC-Desktop
225 Visualizador de
Imagens no
Windows XP
Se você é cliente do DOC, e utiliza
o módulo de firmas, o software
para digitalização e visualização de
imagens nos Sistemas Operacio-

Regis Tressado
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nais: Windows 2000, Windows NT,
ou XP, é o MSPAINT. Isto claro, se
você digitaliza as imagens do
DOC, através de um software externo, ou seja, qualquer scanner
que não seja compatível direta-

226 Ativando e desativando a Ajuda OnLine
Agora o usuário poderá ativar e
desativar a ajuda on-line no

Cabeçalho do DOC-Web: a última opção do lado direito ativa e desativa a Ajuda On-Line.

mente com o programa.
Para a configuração do programa
MSPAINT, no programa de firmas,
seguem abaixo os seguintes procedimentos:
Acesse a 1ª tela do programa DOC
e vá nos seguintes menus:
Funções Auxiliares
Diagnóstico Geral do Sistema
Preferências
Firmas

Acessando o submenu “Firmas”,
vá em Altera e tecle <enter>.
Desça o cursor até o antepenúltimo campo. Na linha: Software de
Digitalização, digite:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSPAINT.EXE

Na linha: Software de Visualização,
digite a mesma coisa. Na linha:
Nome do arquivo de imagem, digite:
C:\ASSINAT.TIF
Feitas estas configurações, você já
está pronto para fazer uso do seu
Scanner com o DOC num destes
Sistemas Operacionais citados.

DOC-Web, o que facilita a navegação entre os campos da tela. Para
isso basta apenas clicar no botão
Ativar Ajuda que se encontra no
canto superior direito do sistema.
Ao ativar a ajuda on-line as opções
que possuírem alguma descrição
(ajuda) ficarão marcadas pela cor
laranja. O usuário deverá clicar na
opção marcada para obter a informação.
Com a ativação da ajuda on-line,
os usuários que durante a digitação dos dados utilizam a tecla Tab
para transcorrer de um campo
para outro, deverão agora apertar
a tecla 2 vezes seguidas para que
o cursor na tela vá para o próximo
campo.
Isso ocorre, porque ao ativar a
ajuda, as opções que possuem
descrição, ficam marcadas na tela
para cliques e ao utilizar a tecla
Tab o cursor passará primeiro por
estas opções para ir ao próximo
campo. Logo, desativar a Ajuda
On-Line ajuda a tornar a navegação entre os campos mais simples.
Ative-a somente quando você precisar obter alguma informação.

DOC-Web

Um serventuário prá lá de estressado!
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