
corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

Ofício Circular n°Q30 /2014-SEC

Processo n° 4785932/2014
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Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica o extravio de treze (13) selos de autenticidade da Escrivania do 1" Juízo

da 1" Vara Cível de Goiânia - Goiás

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 265/2014, do

Parecer n° 52/2013- 1°JA e da peça de f. 135, para conhecimento próprio e de seus pares e dos

titulares/respondentes dos serviços judiciais e extrajudiciais submetidos a sua disciplina,.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente,

Descmbargadora NELMA Bf^NCQjFERRi I!< ,\ Pi•R1!. ()
Corregcdora-peral da Justiça

ofcir02l/RC

Rua 10, n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(5)tiqo.jus.br
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Ofício n°.(\Q) /2014

Referente ao Processo 4785932

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Goiânia

is VARA CÍVEL

Goiânia, 17 de janeiro fie 2014

Exmo. Juiz Auxiliar,

Em atenção ao Despacho-Ofício n° 41/2014, informo a

V. Exa. a numeração dos selos extraviados: seqüência 0885B004436 a

0885B004439 e a seqüência 0885B004441 a 0885004450 de selos de

autenticidade padrão.

Informo ainda que está serventia não vem utilizando os

selos físicos de autenticação de papel desde a publicação do provimento

10/2013 e que todos os selos que encontravam-se nesta escrivania foram

encaminhados para essa corregedoria no dia 08 de janeiro de 2014 pelo oficio

001/2014, em atenção ao Oficio-Circular n° 275/2013-DIP.

Informo também que após o registro do Boletim de

Ocorrência perante a autoridade policial, noticiando o furto dos Selos de

Autenticidade, será informado para esse órgão data e número de seu registro.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade

para externar-lhe meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CHARLLE

Escreve

Ao Exmo. Sr.

Io Juiz Auxiliar - CGJ

Dr. Wilton Müller Salomão

Ed. do Fórum
Goiânia - GO

pondente
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PROCESSO N°4785932/2013
NOME: JD da Primeira Vara Cível da Comarca de Goiânia
ASSUNTO: Solicita Providências

PARECER N° 52/2013

Cuida-se de Solicitação de Providência formulada pelo ilustre

Juiz de Direito Dr. Lusvaldo de Paula e Silva, na qual comunica, dentre outros fatos,

o extravio de 13 (treze) Selos de Autenticidade da Escrivania do Io Juízo da Ia Vara

Cível da Comarca da Capital.

Diante disso, oficiou-se ao Sr. Escrivão de referida serventia,

orientando-o a registrar boletim de ocorrência perante a autoridade policial

competente e requerendo informações acerca da adequação da Escrivania ao

Provimento n.° 10/2013 desta Corregedoria.

Em resposta, o Sr. Charlles Silva Reis, Escrevente Respondente,

encaminha o Ofício n.° 019/2013 (fl. 13).

E a síntese do necessário. Opino.

Senhor Desembargador, a respeito dos Selos de Autenticidade

no âmbito do Io grau, o Provimento n.° 10/2013 desta Corregedoria acrescenta os

artigos 914, 915 e 916 à Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral

da Justiça do Estado de Goiás:

"Art. S14 - Todos~õs^documentos gerados no âmbito dos
\ r\í\\ / \sistemas processuais inro(matizados de Io grau deverão

Gü. lüJ 74230-900 - TcH. (62)3216-^0 - to (62)3215-2640 - VAW.Wo.iüS.br
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conter um conjunto de caracteres alfanuméricos, denominado

hash, que os identifiquem.

Art. 915 - A conferência da autenticidade dos documentos

expedidos será disponibilizada para consulta pública, via

internet, mediante aposição do código validador hash.

Parágrafo único - A pesquisa com a utilização do sistema hash,

será realizada em ambientes específicos no sitio do Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás, indicado por logo informativo na

página do TJGO.

Art. 916-0 código hash substituirá o selo físico de

autenticação de papel utilizado pelas escrivanias judiciais.

§1° - E vedada a utilização do selo de papel, salvo em

situações excepcionais, assim consideradas:

Indisponibilidade dos sistemas, falha de acesso à

internet, falta de energia, realização de/mutirões e

programa Justiça Ativa." (Grifou-se).

Em informação prestada à fl. 13, o Escrivão em substituição Sr.

Charlles Silva Reis informa que a serventia adota os procedimentos determinados

no Provimento n.° 10/2013.

Com relação aos Selos de Autenticidade extraviados, o

responsável pela serventia afirma que irá registrar Boletim de Ocorrência perante a

autoridade policial noticiando o furto dos mesmos.

Ainda assim, vislumbra-se ser de bom alvitre que seja

formalizada comunicação por parte desta Corregedoria dando publicidade ao fato,

motivo pelo qual OPINO^pela expedição de Ofício-Circular a todos os Diretores de

Foro do estado comunicando a Invalidade dos--Selosxde Autenticidade de n.°:

0885B004436, 0885B00443V,VÒWb004438, 0885BÒ04439, 0885B004441,
0885B004442, 0885B004443-\ 0^88^BQ0^444, 0885600^445, 0885B004446,

BP \
Av Asas Üxixx&iü. 195\S?. Oaxi'üxna'v| GO. Cff 74230-4•fO - lei. (62)3216-2000 - Fax (62i3-v-.:.-i - r.w..loo;is.ty
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H>i

0885B004447, 0885B004448, 0885B004449 e0885B004450.

Após, por estarem, salvo melhor juízo, ultimadas as

providências pertinentes a esta Corregedoria, OPINO pelo arquivamento do

presente procedimento, com as cautelas de estilo.

E o parecer, que submeto à apreciação deste Excelentíssimo

Desembargador Corregedor-Geral da Justiça em substituição.

BP

Goiânia, 20 de janeiro de 2
m

Vyi(-TON MULLER SALOMÃO

1° Juiz Aux/liar - CGJ

Av. As>3 gÜãE55 •-£. a. Cesse, Gxm - GO. CEP 742SQ-90O - Tet. (62)3216-2000 - Fax (62)3216-2543 - ww.trniüir
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. . PODER JUDICIÁRIO
COrregedOria Corregedoria-Geral da Justiça
geral da jUStiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Expediente n°

Nome

Assunto

4785932/2014-Goiânia

Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia

Solicita providências

«iGbDESPACHO/OFÍCIO N /2014.

•mi•. Rs

o~ri

Cuida-se de expediente através do qual o Juiz de Direito

em substituição na 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia, Dr. Lusvaldo de Paula e

Silva, comunica a este órgão censor algumas irregularidades ocorridas no processo

de n° 461026-66.2011.809.0051 (201104610269) e o extravio de treze (13) selos de

autenticidade da Escrivania do 1o Juízo da 1a Vara Cível de Goiânia. Juntou os

documentos de fs. 05/130, entre eles cópia do Despacho no qual determinou as

providências necessárias para sanar as irregularidades detectadas.

Instado a se manifestar, o 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton

Müller Salomão, após ressaltar o disposto nos artigos 914, 915 e 916 da

Consolidação dos Atos Normativos desta Corregedoria, determinou fosse oficiado ao

Escrivão da referida serventia, solicitando informações sobre o cumprimento das

disposições constantes nos artigos supramencionados, o envio dos números dos

selos extraviados e orientando-o a proceder o registro de Boletim de Ocorrência

junto à autoridade policial (fs. 132/133).

Em resposta, ofício n° 019/2013, em que o Escrevente

Respondente, Sr. Charles Silva Reis, informa a seqüência dos selos extraviados,

aduz que a serventia adota os procedimentos determinados no Provimento n°

10/2013 e, ainda, que será informado a este órgão censor o número do Boletim de

Ocorrência, assim que for registrado (f. 13).

Incitado, o 1o Juiz Auxiliaj^Dfr-Wilton Müller Salomão,
opina pela expedição de ofício circular a todos/os Diretores de Foro do Estado

Rua 10, n°150, 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 0 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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comunicando sobre a invalidade dos selos extraviados, arquivando-se os autos em

seguida (fs. 136/137).

Nessa ordem, acolho o parecer retro, subscrito pelo 1o

Juiz Auxiliar, Dr. Wilton Müller Salomão, e determino a expedição de ofício circular a

todos os Diretores de Foro do Estado de Goiás, informando-os sobre a invalidade

dos selos de autenticidade n°s 0885B004436, 0885B004437, 0885B004438,

0885B004439, 0885B004441, 0885B004442, 0885B004443, 0885B004444,

0885B004445, 0885B004446.0885B004447, 0885B004448, 0885B004449 e

0885B004450. Junte-se ao expediente cópia do documento de f. 135, da peça

opinativa (fs. 136/137) e deste despacho, cuja reprodução serve como ofício.

Cientifique-se o Juiz de Direito em substituição na 1a Vara

Cível da Comarca de Goiânia, Dr. Lusvaldo de Paula e Silva, com a remessa de

cópia dos documentos já mencionados, as quais também deverão ser

encaminhadas à Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial para as

devidas providências.

Após, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

LL

Goiânia,^/ de janeiróde 2014.

Desembargado

Correged

EDUARDO

"substituição
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