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Ofício Circular n° 4.33/2012-DTI/DGSE
Goiânia, 05 de setembro de 2012.

Aos Delegatários das Serventias Extrajudiciais

Assunto: Cientifica sobre o teor do Provimento n° 007/2012 e da Portaria 095/2012, ambos

desta Corregedoria-üeral da Justiça, que versam sobre a implantação do Selo Eletrônico no
Estado de Goiás.

Senhor(a) Delegatário(a) do serviço extrajudicial.

Encaminho a Vossa Senhoria os inclusos documentos, a fim de dar publicidade
ao conteúdo do Provimento 007/2012 e da Portaria 095/2012 os quais, respectivamente,
dispõe sobre a implantação do Selo Eletrônico nos documentos expedidos pelas serventias
extrajudiciais do Estado de Goiás, e aprova o Cronograma de Implantação.

Saliento que o regramento instituído pelo Provimento e Portaria supracitados é
cogente, impondo, especialmente, adoção das seguintes ações imediatas:

A Acessar regularmente o Portal do Extrajudicial, ambiente tecnológico
onde se encontra o Sistema do Selo Eletrônico, com adequada guarda
do usuário e senha personalíssima do delegatário da serventia e
controlar rigidamente o acesso ao portal:

A Implantar de forma imediata o Selo Eletrônico, em atendimento ao

cronograma vinculado na Portaria n° 095/2012, com solicitação de
acesso ao Sistema de Selo Eletrônico, no Portal do Extrajudicial, à
Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJ, pelo
telefone (062) 3216-2666 ou 3216-2113.

Adequar os procedimentos informatizados para utilização do Selo
Eletrônico nas rotinas cartorárias, sendo esta etapa de responsabilidade
total das serventias, que poderão instituir qualquer sistema de consumo
dos Selos Eletrônicos que melhor lhes atenda:
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A Cadastrar todas as pessoas que figurarem ou solicitarem os atos

praticados, fator indispensável à validação do ato, além das corretas
informações de cobrança de taxas e emolumentos;

A Obedecer ao Manual de Implantação do Selo Eletrônico anexo ao

Provimento n° 007/2012, principalmente quanto ao formato do arquivo
XML de retorno e a implantação da sistemática de automatização da
remessa deste arquivo via Web Service;

A Providenciar a aquisição, adequação, configuração e manutenção de

rede elétrica e lógica, de hardware, de sistema operacional e de
software para a segurança da informação (antivírus, antispyxvare, etc);

A Realizar cópias de segurança (backup) de todo o sistema interno,

conforme o artigo 907 da consolidação dos atos normativos da

Corregedoria-Geral de Justiça. acrescido pelo provimento
supramencionado;

A Manter sempre atualizado o cadastro junto ao Portal do Extrajudicial.

Cabe informar que a adaptação ou mesmo a criação de ambiente informatizado
que dê suporte à utilização do Selo Eletrônico dentro do cronograma aprovado pela Portaria
95/2012. de responsabilidade de cada serventia, cuidando-se de mero desdobramento do

comando da lei federal n° 11.977 de 07 de julho de 2009.

Esclareço que os futuros contatos entre esta Corregedoria serão feitos via
Portal do Extrajudicial, na Internet, ou pela Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do
Extrajudicial da CGJ pelos telefones (62) 3216-2666 ou 3216-2113.

Atenciosamente.

DES8rBEAJTRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Correuedora-Geral da Justiça
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