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Manual SOFIA (Software Inteligente ARPEN-SP) 

Versão 3.0 

Normatização: 

Provimento nº 22/2014 Corregedoria Geral de São Paulo 

Segue o link com a íntegra do provimento, publicado no site da ARPEN-SP, em 

18/09/2014:  

http://www.arpensp.org.br/?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MjEyMzc=   

 

Provimento nº 14/2015 Corregedoria Geral de São Paulo 

Segue o link com a íntegra do provimento, publicado no site da ARPEN-SP, em 

31/03/2015: 

http://www.arpensp.org.br/?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MjQ4MTQ=   

 

Descritivo técnico: 

Com o objetivo de auxiliar os registradores civis paulistas no cumprimento do 

que foi estabelecido pelos Provimentos nº 22/2014, relacionado à formação dos 

arquivos de segurança, e nº 14/2015, que cuida da elaboração e manutenção dos 

arquivos de segurança das Serventias Extrajudiciais, editados pela Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de São Paulo (CGJ-SP), a Associação dos Registradores de 

Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) desenvolveu um sistema GED  

Gerenciador Eletrônico de Documentos) denominado SOFIA (Software Inteligente 

ARPEN-SP). 

Pelo SOFIA: 

-  Os Registradores poderão digitalizar o acervo nos padrões exigidos; 

- Os documentos digitalizados serão indexados de acordo com as informações 

previamente carregadas na CRC Nacional; 

- Todos os arquivos serão assinados digitalmente para garantir a segurança; 

- Haverá um backup local e uma cópia sincronizada no Datacenter. 

- O cartório poderá visualizar as imagens digitalizadas ao efetuar buscas em seu 

acervo dentro da CRC Nacional. 

http://www.arpensp.org.br/?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MjEyMzc
http://www.arpensp.org.br/?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MjQ4MTQ
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1 Ambiente (como funciona o SOFIA) 

 

O ambiente SOFIA é composto por uma Máquina Principal e os Terminais 

(demais computadores da rede que acessarão o sistema). 

 

Máquina Principal: Possui a instalação completa do software, sendo responsável por 

administrar o Banco de Dados (armazenar os registros do cartório) e sincronizar os 

dados com a nuvem, sendo obrigatório nela ter o devido acesso à internet para 

realizar tais operações. 

Para que as demais máquinas consigam acessar o sistema, a Máquina 

Principal precisa estar acessível via rede interna do cartório.  

 

Terminal: acessará o software Sofia através do browser - programa do computador 

que acessa a internet (recomendamos o uso do Chrome). 

Diferente das versões anteriores, o Sofia versão 3 não necessita instalação de 

software nas demais máquinas para realizar o upload, digitalização ou anexação de 

documentos. Para login via certificado e assinatura de documentos, o Sofia solicitará e 

instalará automaticamente o driver do assinador Bry. 
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Requisitos 
Máquina Principal 

 4GB de RAM (2GB livre para a aplicação); 

 1,5GB de espaço livre em disco; 

 Sistema operacional Windows 7 / Server 2008 ou superior; 

 Conexão com a internet; 

 IP fixo para este computador 

 Desabilitar o uso de proxy nesta máquina.  

 

Terminais 

 4 GB de RAM (2GB livre para a aplicação); 

 100MB de espaço livre em disco; 

 Sistema operacional Windows 7 ou superior; 

 Acesso a Máquina Principal via rede. 

 

Diretório GED 

 Espaço disponível recomendado: 1 terabyte; 

 Acesso à Máquina Principal via rede. 

 Caso o diretório não seja o Disco “C” (local) da Máquina Principal, escolher um 

diretório com acesso à rede pela Máquina Principal. Não recomendamos 

armazenar o repositório de imagens em HD externos, pen drives ou outros 

discos removíveis. 

 

Scanner 

 O scanner tem que suportar o drive de comunicação do tipo twain. 

 

Imagens 

 São suportadas imagens nos formatos de arquivo “.tiff”, “.pdf” e “.jpg”, 

resolução de 200 DPI com compressão sem perdas (lossless). 

 

Observação: Não será aceito pelo sistema o formato de arquivo “JPG2000”, por se 

tratar de formato com compressão que há perdas. 
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Impressoras Térmicas 

 Caso deseje utilizar o recurso de Impressão de Averbação, apenas os 

seguintes modelos são homologados: 

Zebra GX800. 

 

Acesso à Internet 

 Recomendamos que a qualidade de imagens a serem digitalizadas seja 

proporcional à velocidade da internet disponível. Lembramos que o Sofia 

depende desta conexão para garantir o envio dos arquivos para a nuvem: o 

tempo de envio será proporcional à taxa de Upload da internet contratada e o 

tamanho de cada documento digitalizado. 

 

Para melhor entendimento, o quadro informativo abaixo exemplifica alguns cenários: 

 

Fonte: http://www.calctool.org/CALC/prof/computing/transfer_time   

Os valores são apenas indicativos - o tempo pode variar dependendo da localidade, qualidade da conexão física e 

operadora.  

Consulte sua operadora de internet para maiores detalhes sobre sua exata taxa de Upload. 

 

 

 

 

 

 

http://www.calctool.org/CALC/prof/computing/transfer_time
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2 Instalação do SOFIA 

2.1 Baixando o programa SOFIA 
 

Entre no portal CRC, clique no menu “Sofia” e escolha a opção “Instalação”, 

aparecerão dois ícones: “Baixar Instalador Sofia” e “Manual Sofia”. Faça o download 

dos dois. 

 

 

2.2 Instalação Máquina Principal 
 

Antes de iniciar, verifique se o IP desta máquina está configurado para ser fixo, 

pois os demais computadores utilizarão este IP para acesso de forma local e segura. 

Execute o programa que foi baixado da CRC e siga os passos abaixo: 

1) Clique no botão “Avançar” para inicializar a instalação: 
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2) Leia o Contrato de Licença de Uso, clique na opção Eu aceito os termos do 

Contrato e clique no botão Próximo. 

 

 

3) Escolha uma porta de rede que o sistema SOFIA utilizará para inicializar, e clique 

em Próximo.  

Observação: A porta padrão é a 8080, mas caso no seu cartório já possua outros 

sistemas instalados no mesmo computador designado para ser a Máquina Principal, 

recomendamos escolher outra porta entre as listadas para evitar conflitos.  
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4) Clique no botão Instalar para dar início ao processo de instalação. 

 



                                          

P á g i n a  | 10 
 

 

5) Clique no botão Concluir para finalizar a instalação. 
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2.3 Primeira carga (Recuperação de Dados) 

 
Os dados dos registros lavrados no cartório e carregados são automaticamente 

atualizados no sistema SOFIA. Por este motivo, na instalação fazemos a Primeira 

Carga dos dados no momento da instalação. Basta aguardar o procedimento.
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2.4 Diretório de Imagens (Volume) 
 

Após a instalação e primeira carga, é necessário configurar o 

repositório/diretório local onde ficarão todos os arquivos que foram adicionados para o 

SOFIA.  

Esta pasta é crucial para o funcionamento do SOFIA, pois nela ficarão os 

documentos a serem sincronizados e enviados para a Nuvem. E também possibilita o 

uso do Sofia caso o cartório fique sem internet. Veja o capítulo de Requisitos para 

maiores informações. 

Após a etapa de Recuperação de Dados, o sistema apresentará a seguinte 

tela: 

 

O Volume é o caminho que o sistema utilizará para acessar o diretório com os 

documentos importados pelo Sofia. Veja se o caminho mostrado é o que deseja 

utilizar, ou que já estão, as imagens do cartório. Se não o for, clique em Alterar 

configuração para mudar o local.  

Ao final, clique em Usar esta configuração para terminar a instalação e 

configuração do Sofia. 

 

2.5 Terminais 

 
Como já mencionado, os demais computadores do cartório não precisam de 

instalação para acessar o Sofia. Basta que o usuário copie para seu computador o 

atalho para acessar a aplicação. Ele estará disponível na área de trabalho da Máquina 

Principal. 
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O sistema SOFIA será aberto no seu browser (navegador da internet).  
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3 Acessando o SOFIA  

É possível acessar o sistema Sofia por “Login e senha” ou “Certificado Digital”. 

Em ambos os casos, o usuário deve ter cadastro na CRC. 

3.1 Login e Senha 

No SOFIA digite seu CPF e senha cadastrada na CRC.

 

3.2 Login por Certificado 

Para acessar com o certificado digital, o cartão deverá estar instalado e 

conectado na máquina. Clique em Login por certificado digital, onde deve ser 

inserido o PIN do certificado e clicando em “OK” o acesso é permitido. 
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Em caso de primeiro uso do certificado, o sistema pedirá a instalação da 

extensão da Bry com os drives necessários para uso do assinador digital. Clique em 

Instalar.

 

Após a instalação com sucesso, o ícone da extensão do assinador Bry 

aparecerá em seu navegador.  

 

Clique então novamente em Login por certificado digital, e prossiga 

digitando sua senha para acessar o sistema. 
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4 Conhecendo o SOFIA 

A Tela Principal é composta principalmente por (1) Pesquisa dos registros, 

onde se pode consultar, inserir documentos e averbações.  

 

Também temos em um único lugar os atalhos para todas as funcionalidades do 

sistema: 
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2) Dados e Configurações da Sincronização dos documentos; 

3) Status da conexão com a CRC; 

4) Documentos pendentes de assinatura digital; 

5) Impressão rápida de Averbação; 

6) Importação de Documentos por Lote; 

 

7) Navegação entre os módulos Sofia GED (Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos, este módulo) e e-Sinoreg (consultar manual específico do e-SInoreg). 
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8) Atualização da senha para acesso ao sistema; 

9) Análise do acervo cadastrado na CRC (registros duplicados ou faltantes). 

 Vamos discorrer nos capítulos seguintes as funcionalidades mencionadas. 

 

5 Pesquisando e inserindo documentos  

Possui as funcionalidades de pesquisa dos registros e inclusão de documentos 

digitalizados e averbações, possibilitando a transferência via Internet para o repositório 

da Arpen/SP (a que chamaremos de Nuvem). 

  

O usuário poderá buscar os registros lavrados em seu cartório e digitalizar os 

documentos relativos ao mesmo, como cópia dos termos, ofícios, declarações, 

certidões, entre outros. 
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5.1 Perfil (Tipo de Documento) 
 

Antes de começar, uma rápida explicação sobre como o sistema organiza as 

imagens do ser acervo: 

Perfil é o tipo do documento que foi digitalizado, podendo ser entre a cópia do 

Termo do Livro de Registro, Declaração de Nascido Vivo (DNV), Declaração de Óbito 

(DO), Declaração da Maternidade, Habilitação de Casamento, Mandado, Declaração 

de Pobreza, Procedimento, Requisição de Certidão, Outros Documentos. 

É pelo perfil que você poderá saber e pesquisar sobre os diferentes 

documentos digitalizados que compõe o registro.  

 

5.2 Pesquisa de registros 
 

Faça a busca escolhendo o tipo de registro desejado. Você pode utilizar a 

pesquisa por nome do Registrado, dos genitores (para Nascimento e Óbito), do 

cônjuge (para Casamento), datas de registro e/ou ocorrido, ou número de livro, folha e 

registro. 

Clique em Pesquisar. 
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Os resultados da pesquisa serão mostrados em cards. Além dos dados de 

cada, note que é indicado se existem averbações e a respectiva quantidade, e se 

existe imagens digitalizadas para o registro (na imagem abaixo, os dois primeiros 

possuem averbações e imagens). 

Para ver o conteúdo, basta clicar na seta para expandir. 
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Para facilitar a pesquisa do seu acervo de imagens, além dos filtros relatados, 

temos dois filtros específicos para imagens digitalizadas: 
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 Registros com imagens: o usuário poderá verificar apenas os registros, que 

possuem ou faltam documentos digitalizados (facilitando a identificação de 

“buracos” nos acervos de imagens). 

 Perfil: para escolher apenas a pesquisa por um determinado tipo de 

documento (como por exemplo, saber apenas sobre registros com livro de 

registro digitalizado). 

 

5.3 Importando documentos: Termo do livro de registro 
 

Para adicionar documentos digitalizados, abra o card do registro desejado e 

basta seguir os passos: 

1) Clicar no botão Adicionar no local indicado para imagens.  

 

2) Escolha o perfil Livro de Registro da imagem e clique para Buscar Arquivo. 
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3) Navegue por seu computador para localizar e incluir o documento digitalizado. 

Clique em Abrir. 

 

 

Observação: O documento para Livro de Registro deve ser obrigatoriamente assinado 

para ser sincronizado para a nuvem. Porém você não precisa fazer neste momento: 

pode-se apenas importar o documento no sistema e assinar depois (ver capítulo 7 - 

Documentos Pendentes de Assinatura); ou já fazer a assinatura (e o documento já 

será enviado para a nuvem). 
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4) Escolha então entre: 

 Importar: apenas incluir o documento no sistema (ficará em Documentos 

Pendentes); 

 Importar e assinar: incluir o documento já assinado (será enviado para a 

nuvem) – necessário ter o certificado digital na máquina e digitar a senha; 

 

 

5) Aguarde o sistema importar o arquivo e assinar (se for o caso); 
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Pronto: Documento incluído!  

Note o ícone para a imagem do registro. Clique nele para ver os detalhes e 

visualizar a imagem. 
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5.4 Importando documentos: outros Perfis / Tipos de documentos 
 

O procedimento é o mesmo para o Livro de registro, mas não é necessária a 

assinatura do documento. Uma vez incluído no sistema, este será enviado para 

sincronismo à nuvem. 

1) Escolha o perfil desejado, e clique em buscar arquivos para navegar em seu 

computador e adicionar a imagem. 

 

 

2)  Navegue por seu computador para localizar e incluir o documento digitalizado. 

Clique em Abrir. 
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3) Clique em Importar (não é necessário assinar). Aguarde o processo de inclusão. 

 

 

Pronto: Documento incluído!  

 

Note o novo ícone, personalizado para o perfil selecionado. Clicando nele você 

poderá visualizar a imagem. 
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5.5 Averbações 
Você poderá fazer a inclusão da averbação nesta mesma tela. Mas para cria-

la, será obrigatório: 

 O registro escolhido já possuir um documento do perfil Livro de Registro 

incluído e assinado. 

 Ter o certificado digital para fazer a assinatura da averbação. 

Para fazer a inclusão, siga os passos: 

1) Na área dedicada às Averbações, clique em Adicionar. 

 

2) Coloque a data da averbação e digite o texto. Ao final, clique em Adicionar. 
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3) Neste momento será solicitado o certificado digital. Digite a senha e aguarde o 

processo de assinatura. 

 

Pronto: Averbação criada! Ela será enviada para sincronização à nuvem. 

 

 

Depois disso, você poderá imprimir a averbação. Clique no ícone indicado 

(impressora): 
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Escolha a impressora de averbação (ver capitulo 1 Ambiente para os modelos 

homologados) e clique em Imprimir. 

 

 

Caso seja necessário, você também poderá editá-la ou excluí-la. Para isso, na 

averbação desejada, clique em: 
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A) Para Excluir a averbação (ícone da lixeira); 

B) Para Editar o texto da averbação (ícone da caneta). Será necessário assinar 

novamente; 

 

 

5.6 Documentos Isentos 
 

Em caso de emissão de registros, mandados, certidões ou outros documentos 

isentos, será necessário indicar no sistema SOFIA. Pode ser feito de duas formas: 

 

1ª) Ao importar o documento no sistema. Assim que clicar em Adicionar, note que 

abaixo do menu de escolha do perfil há o botão Isento. Basta selecionar esta opção. 
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Em alguns Perfis, ao selecionar Isento será habilitado o campo para digitar a 

data da averbação do documento. Não esqueça de atribuir a data. 

 

 

2ª) Se você já importou o documento no SOFIA, clique no ícone referente à ela para 

visualizá-la.  
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Na aba se que abrirá, no alto da tela terão as opções para definir o documento 

como Isento e atribuir a data, se for o caso. Ao final, clique em Salvar.

 

5.7 Exclusão de documentos 
 

Você pode excluir os documentos importados por duas formas: 

1ª) Pesquisando e acessando o registro.  

Nos ícones das imagens, há um pequeno botão com ícone de lixeira. Clique 

nele para fazer a exclusão. 

 

 

2ª) Caso necessite fazer a exclusão de vários documentos de uma só vez (lote), você 

pode usar o botão Excluir que fica no menu de pesquisa.  
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 Faça a busca dos registros. Com eles na tela, selecione os desejados clicando 

na caixa de seleção (indicada abaixo). 

 

Você também pode usar a opção Selecionar todos, caso necessite. 

 

Clique então no botão Excluir.  
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Você deve optar por excluir apenas os documentos do perfil Livro de Registro, 

ou Outros Documentos (serão todos os documentos dos outros perfis, menos Livro 

de Registro). Escolha a opção deseja e clique em Excluir. 

 

 

Pronto, os documentos foram apagados. 

 

 

Caso os documentos já foram sincronizados, estes também serão excluídos da 

nuvem. 
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6 Sincronização e Status 

Na tela principal do sistema Sofia, o usuário poderá acompanhar o andamento 

do sincronismo das imagens, através da última Data de Sincronização dos 

documentos. Aqui você saberá quando foi a última vez que o sistema enviou arquivos 

à nuvem. 

 

 

 Você também poderá ver o Status da Conexão com a CRC. Caso a máquina 

principal esteja sem acesso à internet, ou outro motivo que impossibilite o acesso à 

nuvem da CRC. 

 

 

 Caso identifique que a data de sincronização é muito antiga, precise ajustar o 

horário ou acompanhar o que foi sincronizado, veja os dois capítulos seguintes. 
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6.1 Configurando o Sincronismo 
 

Para ajustar o horário em que é realizado o sincronismo, clique em Data 

Sincronização.  

 

 

Você entrará na tela Acompanhar Sincronismo. No menu Horário 

sincronismo, defina a hora inicial e final em que o sistema poderá enviar arquivos 

para a nuvem (lembre-se que neste horário o cartório deverá ter conexão com a 

Internet!). Clique no botão ao lado para salvar. 

 

 

Observação: Leve também em consideração que neste período o uso da internet 

poderá ser mais intenso por conta do envio de imagens. Caso o cartório tenha 
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conexões mais lentas, coloque um horário de pouco uso dos demais recursos do 

cartório (como à noite, por exemplo). 

 

6.2 Acompanhando o Sincronismo 
Nesta tela você terá um panorama do sistema SOFIA, com as seguintes 

informações: 

 

1) Documento pendentes de sincronismo: documentos importados e assinados (se 

for o caso), aguardando apenas serem enviados com sucesso à nuvem.  

Caso este número esteja muito alto, verifique o horário configurado para sincronismo, 

se o cartório ou a máquina principal está com internet. Se não encontrar problemas, 

entre em contato com nosso suporte 

 

2) Total de documentos sincronizados: documentos que foram enviados com 

sucesso à nuvem, prontos para serem consultados na CRC. 
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7 Documentos Pendentes de Assinatura  

 

Aqui o usuário poderá assinar as imagens para Livro de Registro que foram 

importadas no sistema, mas ainda não assinadas. 

Para acessá-la, na tela inicial clique no botão Documentos Pendentes: 

 

 

Na tela que se abre, escolha o tipo de registro desejado, e clique em Listar. 

Caso seja necessário, você pode também usar o filtro por Número do Livro. 

 

Clique no botão Assinar - para esta operação será necessário ter o Certificado 

Digital plugado na estação – e todos os documentos serão assinados e enviados para 

sincronização na nuvem. 

 



                                          

P á g i n a  | 40 
 

 

Caso identifique documentos importados que não devem ser assinados, utilize 

os botões Excluir ou Excluir todos – eles serão apagados do SOFIA e sairão desta 

lista. 
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8 Impressão rápida de averbação 

 

É possível imprimir etiquetas de averbação rapidamente, sem a necessidade 

de vincular a um registro. Na parte superior esquerda do sistema SOFIA, localize o 

botão para Impressão: 

 

 

Será aberta uma janela no sistema. Antes de imprimir, você deve: 

 

1º) Escolher a impressora de averbação que está instalada em seu computador em 

“Impressoras disponíveis”. 
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2º) Escolher qual o modelo de impressora que ela corresponde. 

 

 

Feito isso, basta digitar no campo Texto para impressão o conteúdo da 

averbação, e depois clicar em Imprimir. 

 

Pronto! A averbação será enviada para ser impressa. 

 

9 Importação por Lote 

 

A importação de vários documentos de uma só vez ficou bem mais fácil na 

versão 3 do SOFIA, em uma nova área dedicada para este fim. Para acessá-la, clique 

no botão flutuante Importação por Lote (Upload). 
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Nesta tela você poderá optar por duas formas de trabalho:  

 

 Livro: o usuário faz a busca de um determinado Livro, para fazer a inclusão 

completa de todos os seus registros. O sistema localiza e lista todos os 

registros deste livro, em ordem, sem a necessidade do usuário selecionar ou 

validar registros e quantidades. 

 

 Registro: mesmo conceito de busca das versões anteriores do SOFIA – o 

usuário pode buscar e selecionar vários registros, determinando quais quer 

anexar documentos. 
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No capítulo seguinte vamos explicar o funcionamento de cada uma delas.  

 

9.1 Importação por Lote: todo Livro de registro  

Escolhendo a opção Livro, o sistema localiza e lista todos os registros deste 

livro, em ordem, sem a necessidade do usuário selecionar ou validar registros e 

quantidades. Siga os passos: 

 

1) Defina o Tipo de Registro, digite o Número do livro desejado, e clique em 

Buscar. 

 

2) No resultado da busca, o SOFIA mostra para cada livro a quantidade de registros 

que ele tem, e qual o 1º e último registro do mesmo. Cliquem em cima do livro 

desejado para fazer a importação dos documentos. 
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3) Navegue por seu computador para localizar e selecionar os respectivos documentos 

digitalizados. Importante: eles devem estar na ordem dos registros no livro! 

Clique então em Abrir. 

 

 

Neste momento o sistema valida as imagens. Caso você selecionou mais 

imagens que contém o livro, o sistema indicará. 
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5) Os documentos serão listados na tela.  

Se quiser, antes de importar, você poderá conferir se cada arquivo selecionado 

corresponde ao registro, comparando o nome do Arquivo com o número do registro, e 

visualizando a respectiva imagem. 

 

 

Caso, algum documento for Isento, não esqueça de selecionar no campo 

indicado. 
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6) Inicie a importação dos documentos, escolhendo entre Importar ou Importar e 

assinar (veja os detalhes da diferença destas opções nos capítulos 5.3 e 5.4): 

 

 

7) Aguarde o sistema importar os arquivos e assinar (se for o caso). 
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Pronto: Documentos importados!  

 

 

Utilize a opção Fazer um novo caso queira fazer a importação de documentos 

de um novo livro. 
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9.2 Importação por Lote: selecionar os registros 

A opção Registro tem as mesmas etapas iniciais que o Livro, mas com a 

possibilidade de selecionar quais registros deseja adicionar os documentos, seja por 

livro, data, etc. Siga os passos: 

 

1) Após definir o Tipo de Registro, note que há mais campos para realizar a pesquisa 

que na opção Livro. Preencha um ou mais filtros e clique em Buscar. 
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2) No resultado da busca, o SOFIA mostrará os dados dos registros encontrados, e se 

eles possuem documento digitalizado. Selecione os desejados e clique em Confirmar 

Registros. 

 

 

3) O SOFIA mostrará a quantidade, e o 1º e último registro selecionados pelo usuário. 

Clique em Buscar arquivo para navegar por seu computador. 

 

 

4) Selecione os respectivos documentos digitalizados. Importante: eles devem estar 

na ordem dos registros selecionados! 

Clique então em Abrir. 
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5) Os documentos serão listados na tela.  

Confira os arquivos e registros correspondentes. Caso, algum documento for Isento, 

não esqueça de selecionar no campo indicado. 

 

 

6) Inicie a importação dos documentos, escolhendo entre Importar ou Importar e 

assinar. 
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7) Aguarde o sistema importar os arquivos e assinar (se for o caso). 

 

Pronto: Documentos importados! 
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10 Atualização da senha 

Caso o usuário que estive conectado no SOFIA deseje mudar a senha, ou 

mesmo gravar uma nova (caso só tenha acessado o sistema via certificado), poderá o 

fazer por esta tela. Para esta operação será necessário ter em mãos o seu certificado 

digital, por medida de segurança. 

No menu superior, onde está o seu nome de usuário, clique na seta e vá na 

opção Atualizar Senha. 

 

Digite a Nova senha, Confirme a nova senha, e clique em Salvar. 
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O sistema solicitará o certificado digital e respectiva senha. 

 

Pronto! Senha modificada. 

 

11 Análise do Livro  

O SOFIA possui um recurso exclusiva para análise do acervo cadastrado na 

CRC. No menu superior, onde está o seu nome de usuário, clique na seta e vá na 

opção Analisar Livro. 
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Nesta tela, Selecione o tipo de Registro e digite o Livro que deseja analisar, 

clique em Buscar. 

 

 Na tela com o resultado da busca, clique em cima da linha com o livro 

desejado. 
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Serão exibidas, se houverem, as seguintes inconsistências: registros 

duplicados, faltando ou Matrículas erradas. Você poderá imprimir este relatório, se 

necessitar. 

 

 

Este recurso facilita a localização de “buracos” na sequência de registros, que 

muitas vezes são identificados apenas ao importar os documentos no SOFIA GED. 

Caso haja necessidade, acesse a Central de Registro Civil – CRC, para fazer as 

devidas correções. Todas elas serão automaticamente aplicadas no SOFIA. 

 

12 Atualização do SOFIA  e Reinstalação 

A atualização do sistema SOFIA se dará sempre de forma automática. Caso 

haja necessidade de atualizar de forma manual (por estar sem conexão com a 

internet) ou fazer uma reinstalação do sistema, veja os capítulos a seguir. 

12.1 Atualização Automática 

Como já mencionado, a atualização do SOFIA será baixada e rodada 

automaticamente. Caso ela aconteça, a seguinte tela será exibida: 
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Basta aguardar, ela não demorará mais que alguns minutos, e o sistema será 

liberado para uso. 

 

12.2 Atualização Manual ou Reinstalação 

Caso necessite de fazer a atualização de forma manual, ou reinstalação, você 

deve baixar da CRC o setup do programa SOFIA.  

Atenção: É primordial fazer um backup dos arquivos do SOFIA (sistema e repositório). 

Execute o programa que foi baixado da CRC e siga os passos abaixo: 

1) Clique no botão “Avançar” para inicializar a instalação: 
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2) Leia o Contrato de Licença de Uso, clique na opção Eu aceito os termos do 

Contrato e clique no botão Próximo. 

 

3) Escolha as seguintes opções as opções: 
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- Atualização: o instalador apenas atualizará o software para a última versão liberada. 

- Instalação Completa: o instalador fará uma instalação nova, removendo e 

reinserindo os componentes.  

Em qualquer uma destas opções, as informações do seu banco de dados serão 

mantidas. 

 

4) Escolha uma porta de rede que o sistema SOFIA utilizará para inicializar, e clique 

em Próximo.  

Observação: A porta padrão é a 8080, mas caso no seu cartório já possua outros 

sistemas instalados no mesmo computador designado para ser a Máquina Principal, 

recomendamos escolher outra porta entre as listadas para evitar conflitos.  
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d) Clique no botão Instalar para dar início ao processo de instalação. 
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e) E então Clique no botão Concluir para finalizar. 
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SOFIA – Interligação ao e-Sinoreg-SP 

O sistema Sofia automatizará o preenchimento dos dados dos registros 

lavrados no cartório, com base no que foi comunicado à Central CRC. Também 

poderá digitalizar diretamente no sistema as cópias necessárias dos documentos 

comprobatórios (cópias de mandado judicial, atestado de pobreza, etc) e realizar o 

envio. 

A funcionalidade facilitará a comprovação mensal realizada pelos cartórios e a 

conferência pela Sinoreg/SP, que se dará de forma automatizada, agilizando o 

procedimento de Ressarcimento.  

 

13 Requisitos e-Sinoreg 
 

 O cartório deverá ter o envio dos registros à Central CRC em dia, ou pelo 

menos, dos registros do mês a ser enviada a comunicação Sinoreg. 

 

 Ter o SOFIA versão 3.0 instalado – Atenção: o uso do módulo GED é opcional, 

ele não impede o uso do e-Sinoreg e envio das planilhas.  

 

 

14 Acessando o módulo e-Sinoreg 
 

Na tela inicial do sistema SOFIA, no menu superior, clique no botão indicado 

abaixo e depois na opção Sinoreg. 

 
 

Será apresenta da tela inicial do e-Sinoreg, listando todas as planilhas geradas 

pelo sistema. 
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15 Navegando entre as planilhas 
 

Neste local você poderá consultar e acompanhar as planilhas eletrônicas do e-

Sinoreg. Cada card representa uma planilha com as seguintes informações: 

 

 

1) Mês referência e status da planilha: O topo do card terá uma cor para melhor 

identificação do status da planilha, podendo ser: Cinza (em preenchimento pelo 

usuário), Verde (Concluído, foi finalizada e enviada), Azul (em conferência pelo 

Sinoreg/SP); Vermelha (contém glosas / pendências). 

 

2) Status: Situação da planilha, com a mesma informação relatada no item 1. 
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3) Etapas preenchidas: são os itens da planilha que faltam sem preenchidos para o 

envio. 

 

4) Documentos reprovados: são as glosas enviadas pelo Sinoreg/SP, após a 

conferência. 

 

5) Histórico: relatório com o andamento da planilha, sua conferência, e as ressalvas 

(observações enviadas pelo conferente do Sinoreg/SP). 

 

6) Visualizar: Acesso à planilha. 

 
 
 

16 Preenchendo a planilha do mês 
 

Acesse a tela inicial do módulo e-Sinoreg. No mês referência a ser enviado, 

clique na opção Visualizar. 

 

Você terá uma visão geral da sua Planilha Eletrônica. Esta tela tem um layout 

parecido com a antiga planilha em papel, para melhor adaptação do usuário em 

localizar os itens necessários para preenchimento. 
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    Atenção: os dados dos registros e estatísticas da CRC serão atualizados sempre 

que se entrar nesta tela. Caso necessite de atualização de informações, saia e entre 

na planilha. 

 

A seguir, veja o detalhe de cada item da planilha. 

 

16.1 Nascimento, Óbito e Natimorto 
 

Correspondem aos itens 8, 9 e 10 da planilha do Sinoreg. Aqui serão 

apresentados automaticamente os dados dos registros lavrados e comunicados à 

Central CRC.  

O usuário poderá conferir as informações do último assento lavrado no mês 

anterior e do mês referência (número de registro, livro e folha) e o total de registros do 

período. 
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Atenção: O e-Sinoreg não apresenta o total de registros subtraindo o último 

registro do mês com o do mês anterior. A quantidade será sempre a soma dos 

registros do mês lançados na CRC. Caso identifique um número menor, 

provavelmente faltou subir à Central algum registro. 

Para anexar as respectivas imagens, clique no item para Nascimento. 

 

Na tela que se abre, confira os número do 1º e último assento do mês. No item 

para o 1º assento, clique no botão Adicionar. 
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Navegue no seu computador para localizar o respectivo documento com a 

imagem e clique em Abrir. 

Atenção: o documento deve estar obrigatoriamente no formato PDF para 

imagens do termo do livro de registro.  

 

Você pode conferir o documento adicionado clicando no símbolo da Imagem, 

ou mesmo excluí-lo, caso deseje subir outro.         
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Repita o procedimento para o último assento.  

 

Com os dois documentos adicionados, clique em Salvar.  
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Pronto, o item para Nascimento está lançado! Note a cor indicando a etapa 

concluída. 

 

Repita os procedimentos para Óbito e Natimorto, finalizando cada etapa. 
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Voltando à tela da planilha, note que as etapas também estarão verde, 

indicando o cumprimento delas. 
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16.2 Suplementação 
 

Corresponde ao item 11 da planilha do Sinoreg. Se houver Valor de 

Suplementação, o usuário deve digitar o valor no campo indicado. 

 

 

O sistema então liberará a opção para anexar a cópia do Livro Caixa referente 

ao mês. Este documento é obrigatório em caso de Suplementação. 
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Clique no botão Livro Caixa e adicione o documento: deve ser em um único 

arquivo (documento em formato PDF ou planilha excel).  

 
 

16.3 Casamento Isentos 
 

Corresponde ao item 12 da planilha do Sinoreg. Clique na opção Habilitação e 

registro para pessoas declaradas pobres para acessar a respectiva tela. 

 

 

Na tela que se abre, você pode conferir a quantidade de registros lavrados 

dentro do mês referência. Clique em Adicionar registro isento para selecionar os 

registros a serem enviados ao Sinoreg/SP. 
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Selecione então os registros de casamento que foram isentos (1). Se houverem 

muitos registros no mês, clique em Carregar mais registros para visualizar os demais 

(2). Tendo selecionado todos, clique em Adicionar. 

 

No lado superior direito estará o total de registros isentos, e logo abaixo a lista 

de registros. Para cada registro será obrigatório anexar: 

 A cópia do Termo de Casamento; 

 Cópia da Declaração de hipossuficiência (atestado de pobreza); 

 Certidão de Habilitação (não é necessário anexar toda a habilitação de 

casamento). 
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Após anexar os documentos de cada registro, clique em Salvar para finalizar 

esta etapa. 
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Voltando à tela da planilha, note que a etapa Casamento também estará verde, 

indicando que foi cumprida. 

 

 

16.4 Livro E e demais itens com documentos a serem enviados 
 

Os demais itens da planilha do Sinoreg que precisam anexar documentos 

obrigatórios tem um procedimento idêntico e mais simples. 

Como exemplo, vamos anexar os documentos para o item 13 da planilha do 

Sinoreg. Clique na opção Registros - Emancipação, interdição, ausência, insc. 

sentença, opção nacionalidade para acessar a respectiva tela. 
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Para incluir os documentos obrigatórios, clique no botão Adicionar registro 

isento. 

 

Na janela que se abre localize e importe o arquivo (nesta tela pode se 

selecionar e adicionar vários de uma só vez). 
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Observação: Obrigatoriamente deverá ter apenas 01 (um) arquivo para cada 

registro isento. Dentro do arquivo deve conter todas as imagens dos documentos 

obrigatórios. 

 
Clique então em Salvar para concluir a etapa. 
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Pronto! Note que na tela inicial, cada etapa que for cumprindo, também será 

marcada em verde. 

 
 

Repita então o procedimento acima para os itens: 

 

A) Averbações - Mandados Judiciais (item 14 da planilha do Sinoreg); 

B) Averbações - Procedimentos de retificação e reconhecimento de filho (item 15); 

C) Certidões - Com Requisição Judicial (item 16); 

D) Certidões - Com Atestado de Pobreza (item 17); 

E) Certidões - Solicitadas por Serviço Social, Conselho tutelar (item 18); 
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F) Comunicação de casamento e óbito de estrangeiros ao Ministério da Justiça (item 

21-); 

G) Comunicação de óbitos dos cidadãos do sexo masculino entre 17 e 45 anos de 

idade ao Ministério da Defesa (item 21-VI da planilha do Sinoreg); 

H) Comunicação de Nascimento de indígena à FUNAI (item 21-VII da planilha do 

Sinoreg); 

I) Comunicação de Nascimento e de óbito sem assistência médica à Secretaria 

Municipal da Saúde (item 21-VIII da planilha do Sinoreg). 

 
 

As quantidades dos demais itens são automaticamente obtidas da CRC, como 

explicado no próximo capítulo. 
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16.5 Certidões CRC JUD, Comunicações e estatísticas de registros - CRC 
 

Alguns itens da planilha do SInoreg/SP não necessitam de documentos 

comprobatórios, apenas serem declaradas suas quantidades. Como o Sofia e módulo 

e-Sinored são integrados à CRC, os números serão obtidos automaticamente. 

São os itens: 

 

J) Requisição judicial através do CRC-JUD (item 19 da planilha do Sinoreg); 

K) Comunicações do artigo 106 e 107 da lei nº 6.015/73 enviadas via CRC (item 20-I 

da planilha do Sinoreg); 

L) Comunicação de óbito ao INSS (item 21-I da planilha do Sinoreg); 

M) Comunicação de óbito ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (item 

21-II da planilha do Sinoreg); 

N) Comunicação de óbito à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (item 21-III 

da planilha do Sinoreg); 

O) Comunicação de óbito de cidadãos alistáveis à justiça eleitoral (item 21-IV da 

planilha do Sinoreg); 
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P) Registros recebidos de outras serventias (item 22 da planilha do Sinoreg); 

Q) Registros enviados para outras serventias (item 23 da planilha do Sinoreg); 

R) Informações unicamente para fins estatísticos da quantidade mensal de 

casamentos (civis e religiosos) (item 24 da planilha do Sinoreg). 

 

 

As quantidades serão sempre atualizadas a cada vez que entrar na planilha.  

 

16.6 Integração com o Sofia GED 
 

Se o seu cartório utiliza o módulo GED para alimentar imagens, você pode 

importar os documentos digitalizados e assim deixar a planilha com muitos itens já 

prontos. 

 Para isso, nas telas de cada item, localize o botão Sincronizar dados. Este 

recurso existe para as seguintes Etapas: 

 

16.6.1 Nascimento, Óbito e Natimorto 

 
 Podem ser importados os documentos do primeiro e último termo do mês 

referência (Livro de Registro), desde que estes foram lançados no Sofia GED. 
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Ao acessar o e-Sinoreg, na telas para Nascimento, Óbito ou Natimorto, note 

que será apresentado o botão Sincronizar dados. Clique para importar. 
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16.6.2 Casamento 

 
 Podem ser importados os documentos para o Termo de Casamento, 

Declaração de Pobreza e Certidão de Habilitação.  

 Para eles serem importados, no Sofia GED, o registro deve estar da seguinte 

forma: 

 Ao lançar o documento Livro de Registro, a opção Isento deve estar 

selecionada. 

 

 Além do Livro de Registro, adicionar também os documentos dos perfis 

Declaração de Pobreza e Habilitação. 
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Feito isso, ao acessar o e-Sinoreg, na tela para Casamento, ao clicar na opção 

Adicionar registro isento, note que já terão registros selecionados. 

 

Ao clicar em Adicionar, na tela com os registros listados, será apresentado o 

botão Sincronizar dados.  

 

Clicando nele, os documentos serão importados.  
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16.6.3 Mandados, Procedimentos e Requisições 

 
 No Sofia GED, ao lançar documentos para os perfis Mandado, 

Procedimentos ou Requisições de Certidão, se os mesmo foram isentos, marque a 

opção Isento e preencha a Data do documento. 

 
 

Acessando o e-Sinoreg, ao entrar na respectiva tela (Mandados Judiciais, 

Procedimentos de Retificação ou Certidões com Requisição Judicial), será 

apresentado o botão Sincronizar dados. 



                                          

P á g i n a  | 86 
 

 
Observação: somente serão carregados nesta tela os documentos em que a 

Data do Mandado preenchida no Sofia (ou do procedimento, certidão), for do mês 

referência. 

Clicando nele, os documentos serão importados.  

 
 

16.7 Etapa sem documentos  
 
Se não foram lavrados registros para um determinado tipo dentro do mês, você 

deve clicar na opção Sem registros gratuitos. Esta opção existe em todas as telas, e 

deve ser obrigatoriamente selecionada caso um item da planilha do Sinoreg não tiver 

documentos. Selecione ela e clique em Salvar.  
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Note que a etapa será cumprida.  

 

Se seu cartório tiver vários itens da planilha zerados, você pode marcar esta 

opção para eles de uma só vez. Na tela principal da planilha, localize e acesse a 

opção Sem registros. 
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Marque os itens da planilha que não tem documentos isentos, e clique em 

Enviar Análises. 

 

Pronto! As etapas para estes itens estão marcadas como cumpridas. 
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17 Enviando a planilha 
 

Com todas as etapas preenchidas da planilha (estarão em verde), no alto da 

tela será liberada a opção para Dados para envio ao SINOREG. 

 

Preencha o nome do Juiz Corregedor e clique na opção para Imprimir 

Planilha Completa. 
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Observação: O Oficial do cartório deverá assinar a planilha, assim como o 

respectivo Juiz Corregedor. 

 

Com a planilha devidamente assinada e digitalizada, clique na opção Planilha 

Assinada para adicioná-la ao e-Sinoreg. 

 

E para fazer o envio, clique na opção Enviar. 
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Aguarde o envio – esta etapa pode ser demorada devido ao envio dos 

documentos digitalizados via internet. 

 

Pronto! Sua planilha foi enviada ao Sinoreg/SP e pronta para conferência. 

 

18 Acompanhando e recebendo o resultado da conferência 
 

Na tela principal do e-Sinoreg, você pode acompanhar de forma transparente o 

andamento da conferência da planilha pelo Sinoreg/SP. 
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Caso a conferência foi concluída, você também poderá ver nesta tela as 

Ressalvas: são observações sobre documentos que foram aprovados, mas tiveram 

alguma ressalva emitida pelo conferente. 

 
 

19 Arquivos Glosados: ajustando e reenviando  
 

Após a conferência pelo Sinoreg/SP, caso houver documentos que não foram 

aprovados, você terá o card referente à ele em vermelho, indicando a existência de 

pendências. 

 

Para fazer os ajustes deste e de documentos de qualquer mês que não foram 

aprovados, vá para a opção Arquivo Glosados. 
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Nesta tela, os documentos que foram reprovados estarão listados. Clique no 

item para visualizar o documento recusado. 

 

Aqui você pode excluir o documento e anexar o corrigido. Clique em Salvar. 
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Pronto! O documento será reenviado automaticamente ao Sinoreg/SP. Ela será 

encaminhada juntamente com a próxima planilha a ser enviada ao órgão. 

 

Observação: Caso não deseje reenviar nenhum documento, basta excluir e 

salvar, que a pendência será encerrada. 

 

 

 

 

Suporte 
 

Caso o usuário ainda precise tirar dúvidas ou apresenta um problema mais 

específico, você pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte, através de 

nossos canais de contato oficiais: 

 

Outros canais de contato: 
     
E-MAIL: atendimento.sofia@arpensp.org.br  
 
TELEFONE: (11) 2389-7525 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


