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gerai cia justiça assessoría de orientação e correiçào
do estado de goiás

PROVIMENTO N° 007/2012

Acrescenta os artigos 904 a 912 à

Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõem

sobre a implantação do Selo Eletrônico nos

documentos expedidos pelas serventias

extrajudiciais do Estado de Goiás.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO os artigos 37, 38 e 41 da Lei federal n° 11.977,

de 07 de julho de 2009, que dispõem sobre o sistema de registro eletrônico instituído

obrigatoriamente aos serviços de registros públicos;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 10 da Resolução n° 35, de

24 de abril de 2007, do Conselho Nacional de Justiça, que determina aos Tribunais de

Justiça dos Estados da Federação a unificação dos dados que concentrem as

informações das escrituras previstas na Lei federal n° 11.441/2007, no âmbito estadual,

possibilitando as buscas aos interessados;

CONSIDERANDO os Decretos Judiciários n°s 481 e 666, de

10.05.2005 e 29.06.2005, respectivamente, que instituíram o sistema complementar de

fiscalização e controle, pelo uso obrigatório do selo junto aos serviços notariais e de

registro do Estado de Goiás; i
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CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça

a edição de normas atinentes à implantação e ao desenvolvimento do sistema

complementar de fiscalização;

CONSIDERANDO a importância de se reduzir o uso de papel,

compromisso de responsabilidade sócio ambiental;

CONSIDERANDO a necessidade de aumentar a segurança nos

atos notariais e de registro, com o uso de selo eletrônico que permitirá a verificação da

procedência e validade do ato;

CONSIDERANDO que a preparação do sistema para a

implantação do selo, sua forma eletrônica, aquisição e recebimento via sítio da

Corregedoria-Geral da Justiça, exigem normatização,

RESOLVE;

I - Acrescentar os artigos 904 a 912, à Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com a seguinte redação:

Art. 904. As serventias extrajudiciais deste Estado adotarão o

sistema de selo eletrônico que:

I - vincule ao ato praticado o código do selo eletrônico quando

obrigatória sua aplicação.

II - garanta a correta aplicação do selo eletrônico de acordo com o

tipo de ato praticado, não possibilitando o uso equivocado.

III - exija dos notórios e registradores acessar o sítio próprio do

Poder Judiciário na Internet, em campo próprio para solicitar e fazer o download dos

atos pedidos.
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IV - ordene eletronicamente o estoque de selos da serventia e

impeça o seu consumo em duplicidade.

V - controle a utilização dos selos, fornecendo-os

seqüencialmente.

VI - garanta correspondência entre o ato lavrado e as informações

eletrônicas constantes no sistema, as quais serão transmitidas para a base unificada

da Corregedoria-Geral da Justiça no prazo de até uma hora, contado da utilização do

ato. Mesmo que em situações excepcionais, como as decorentes de falta de

eletricidade, falha na comunicação via internet, ou outras assemelhadas, a transmissão

da informação sobre o uso do selo eletrônico não excederá o prazo de 24 (vinte e

quatro) horas.

VII - impossibilite alterações no ato praticado, após a aplicação do

selo eletrônico e conseqüente envio à base de dados da Corregedoria-Geral da Justiça.

VIII - possibilite a consulta e geração de relatórios eletrônicos e

impressos referentes à utilização dos selos.

IX - emita recibo e armazene a respectiva via.

X - permita consulta e emissão de relatórios, com base nos

pedidos feitos e dados carregados no portal próprio da Corregedoria-Geral da Justiça.

XI - cadastre todas as pessoas que figurarem ou solicitarem os

atos praticados.

XII - siga o manual de implantação fornecido pelo Departamento

de Tecnologia da Informação da Corregedoria-Geral da Justiça, arquivo XML para

download e upload.

XIII - informe ao cidadão os dados inerentes ao selo eletrônico

pela Internet, de forma pública.

XIV - utilize a tabela de atos com seus IDs e nomenclaturas

fornecida pela Corregedoria-Geral da Justiça, pelo Departamento de Tecnologia da

Informação.
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Art. 905. O sistema adotado pelas serventias extrajudiciais

contemplará os seguintes requisitos técnicos:

I - registro das informações em banco de dados, de forma tabelada

e estruturada.

II - possibilidade de troca e envio de dados por meio da Internet.

III - integração com o sistema da Corregedoria-Geral da Justiça, a

qual se dará por troca de dados em formato XML, utilizando-se de web services ou de

download e upload de arquivos com os atos, por meio dos protocolos HTTP e HTTPS,

sendo que para cada tipo de ato o padrão de formato XML será definido pela

Corregedoria-Geral da Justiça, em manual fornecido pelo Departamento de Tecnologia

da Informação.

IV - controle de autenticação de usuários e as permissões de

acesso às suas diversas funcionalidades pela Internet.

V - mecanismo de auditoria, a fim de se identificar todas as

operações executadas pelos usuários.

Art. 906. A implantação ou adequação do sistema adotado pela

serventia deverá ser precedida de:

I - aquisição, adequação, configuração e manutenção da rede

elétrica e lógica, de hardware, de sistema operacional e de software para a segurança

da informação (antivírus, antispyware, etc);

II - acesso à Internetem suas dependências que possibilite a troca

de dados do sistema em uso na serventia com o sistema da Corregedoria-Geral da

Justiça, o acesso à área restrita no portal eletrônico da Corregedoria e á caixa de

correio eletrônico, além do recebimento e envio de arquivos eletrônicos;

III - meios que permitam o funcionamento do sistema por tempo

suficiente para gravação dos atos não finalizados na hipótese de ausência temporária

de energia elétrica (no break);

IV - cada serventia irá receber um HASH da Corregedoria-Geral da
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Justiça que deve ser implementado para garantir autenticidade e integridade na troca

dos arquivos de pedido de atos e de arquivos de retorno com o portal do Extrajudicial

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Art. 907. A serventia realizará cópia de segurança (backup) de todo

o seu sistema interno, conforme as regras:

I - uma diária, com a adoção de duas mídias, permanecendo uma

na própria serventia e outra em local distinto à escolha do responsável e,

II - uma semanal com adoção de uma mídia a ser armazenada em

local distinto da serventia.

Art. 908. A serventia manterá atualizado o seu cadastro, devendo

preencher formulário eletrônico disponível no acesso restrito do Portal do Extrajudicial.

Art. 909. Será fornecido ao cidadão, independentemente de

solicitação, recibo extraído do sistema de selo eletrônico, que deverá conter:

I - identificação completa da serventia

II - nome do interessado

III- numeração seqüencial

IV - discriminação do ato praticado e do valor do pagamento

recebido

V - número do selo empregado ao ato, quando o recibo não for de

antecipação de emolumentos, ficando dispensado o registro enquanto não for emitido o

recibo final.

VI - data de emissão.

Art. 910. Assim que implantarem pelo menos um ato no sistema de

selo eletrônico os serviços notariais e de registro receberão da Corregedoria-Geral da

Justiça o Certificado de Implantação.
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§ 1o. Mesmo após certificação da implantação do selo eletrônico,

as serventias poderão utilizar da sistemática do selo físico até finalizar o estoque

remanescente. Se decidir pela não utilização dos selos físicos, deverão devolvê-los

para que sejam inutilizados, comunicando à Corregedoria-Geral da Justiça o tipo do

selo e a sua numeração.

§ 2o. Em até 60 (sessenta) dias contados da certificação da

implantação do selo eletrônico, a serventia concluirá a automação do processo

relativamente a todos os atos de seu oficio, findando a utilização de selos físicos, cujos

eventuais remanescentes serão devolvidos na forma do parágrafo anterior.

Art. 911- Portarias da Corregedoria-Geral da Justiça definirão

cronogramas de implantação do selo eletrônico nas serventias não participantes do

Projeto Piloto a que refere o Provimento n° 03/2012.

Art. 912- Fica definida a Divisão de Gerenciamento do Extrajudicial

do Departamento de Tecnologia da Informação como responsável por dirimir quaisquer

dúvidas na interpretação deste ato, resguardada a revisão hierárquica pertinente.

Art. 913 - Integra o presente provimento o manual de implantação

do selo eletrônico da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, cujas especificações

técnicas vinculam as serventias.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, aos 17 dias do mês de agosto de 2012.

DESa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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Manual para
integração e
implementação

Sistema de
SELO ELETRÔNICO

publicidade, controle e fiscalização

Versão 1.1
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Atualizações Versão Data

Inclusão da lag </1ote_dosj)edidos> no exemplo
XML do formato do arquivo de baixa dos selos
eletrônicos. A tag consta na descrição abaixodo
exemplo do item 2, ruas não estava no exemplo
em XML.

1.1 21/05/12

Alteração da quantidade de dígitos do número do
selo eletrônico o número do ato no exemplo em
XML do item 3.

1.1 21/05/12

Inserção dos arquivos XSO para o XML de envio e
de retorno.

1.1 21/05/12
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3. Formato do arquivo de RETORNO com os Selos Eletrônicos utilizados
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A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás (CGJGO). pelo seu Departamento de Tecnologia da

Informação, desenvolveu o projeto do Selo Eletrônico, que é

composto de dois sistemas, sendo:

o O Sistema de Selo Eletrônico, dentro do Portal

do Extrajudicial (http://extrajudicial.tjgo.jus.br), que permite

aos delegatartos de cartórios solicitarem os atos necessários

para sua utilização diária e fazerem seu download, bem

como enviar os atos já utilizados pelo cartório (upload) para

a corregedoria. Além cie realizarem os pedidos, downloads

e uploads dos atos. é possível também acompanhar os

rf^ históricos dos pedidos de atos e dos lotes transmitidos.

« Eo sistema que poderá ser utilizado pelo cartório

para carregar os selos e utilizá-los no seu dia a dia.

As serventias extrajudiciais poderão escolher utilizar

seus próprios sistemas para inserir as informações (dados) do

Selo Eletrônico, mas é obrigatório o uso do sistema pelo Portal

para pedir os Selos Eletrônicos e enviá-los depois de serem

utilizados.
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ACGJGO tem por objetivo substituir todos os selos

em papel utilizados atualmenle pelas serventias extrajudiciais

pelo Selo Eletrônico. O principal motivo é diminuir os gastos

do Tribunal de Justiça cio Estado de Goiás com a aquisição

permanente dos selos em papel, bem como melhorar os

trabalhos realizados pelos Assessores Correicionais no

controle e fiscalização destas serventias.
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O Sistema do Selo Eletrônico será homologado

inicialmente em três serventias do extrajudicial, que são:

• REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

DA 2aCIRCUNSCRICAO (Delegatário: Dr. Antônio do Prado);

• 4° TABELIONATO DE NOTAS E OE REG. CONT.

MARÍTIMOS (Delegatário: Dr. índio do Brasil Artiaga Lima);

• Io REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS. TIT.
DOCUMENTOS E PROTESTOS (Delegatário: Dr. Maurício
Borges Sampaio).

Posteriormente a esta homologação, o sistema será

implantado nas demais serventias extrajudiciais em Goiás.
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O Portal do Extrajudicial é um sistema WEB que possui vários soítwares
iniernos para utilização pelos cartórios. Abaixo apresenta-se sua tela inicial:

r. fartai Oi l.Ir.Joiíoil <t-C*fr*o* C*l»-C* rst d» )^S(*-Míí)í:* fIrvlai

.;<... • -••., íI,-> . ••• 'l~

Os deiegatáríos dos cartórios receberão um envelope do magistrado
Diretor do Foro local, contendo as instruções de acesso com login e sentia. Estas

informações foram passadas de forma sigilosa. Os deiegatáríos dos cartórios,

após logarem. poderain trocar as senhas iniciais que foram encaminhadas.

Após o login, caso os deiegatáríos já tenham preenchido os seus
cadastros, irão entrar na tela a seguir:
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Nesta tela os deiegatáríos irão clicar no ícone:

i
•

Sistema de

Selo Eletrônico

Após clicar irão entrar na tola abaixo:

•••
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Lista de Atos Solicitados
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[ Correrj':tiorin-Geral da Justiça do Esiado de Goiás
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SELO ELETRÔNICO

Nessa tela os usuários poderão realizar as seguintes ações:

• Pedir mais atos (Selo Eletrônico):

• Baixar todos os atos ]á solicitados e listados em sua tela.

• Enviar os lotes de atos utilizados pelo cartório para a CGJGO:

• Mosliar todos os lotes de atos jã enviados a CGJGO.

No link "Baixar todos os atos" ou no link Baixar" na frente de cada ato

o usuário irá fazer o dov/moad do arquivo com os Selos Eletrônicos. O principal

objetivo deste documento é apresentar o formato deste arquivo para iniegração
dos sistemas.

Corregedoria-Geral daJustiça cio Estado de Goiás
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2. Formato do arquivo de BAIXA com
os Selos Eletrônicos solicitados

Esse arquivocontém todos os atos solicitadospela serventia extrajudicial
O arquivo está no formato XML e possui a codificação indicada abaixo

<selo eletrônico--

• lote dos pedidos •
•-'pedicio do selo eletrônico
<identificação pedido> 12<.,'identificação pedido---
•tipo de ato124 'tipo.de ato •

data da solicitação -2012-04-09- .data da soiicitacao

<código inicial do seio -39481204091547I24000000</código inicial do selo--
• código final do selo>39481204091547124000009</codigo final, do selo •
-:quantidade de selos •10--/quantidade de selos >
• assmatura_digital >false</assinatura digital •
•/pedido do selo eletrônico •
--pedido do selo eletrônico>
•-identificação pedido •14<.identificação pedido
•tipo de ato>126- tipo de ato>
• data da solicitação -2012-04-; 2 data cia solicitação •-

-código inicial do selo--39481204131438126000000--/código inicial do selo
código final do selo --39481204131438126000004</código final do selo

-- quantidade de solos -5-- /quantidade de selos >
••assinatura digital •false</assinatura digitai •
••/pedido do selo eletrônico >
• pedido do_seio eletrônico

identificacao_pedido •13</identificacao_pedido -
<tipo de ato--126- /tipo de ato>
--data da solicitação -2012-04-09 ./cata da solicitação •

•.código inicial do seio -39^tí!204C9i548i260ü0000</codigo iniciai do selo
código (mal do selo 39481204091548126000002</codigo final do sele

-•'quantidade cie selos -3-./quantidade de selos ••
•assinatura digital false</assmatura digital •
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•podido._do_selo_eletranico•
lotedospedidos>

<hashconierenciadoarquivoxml•34ade6178ae59cdea18fad7fe54672cb2f038
6dd-/hashcon

ierenciadoarquivoxml>
./seioelelionico

ArquivoXSDdoXMLacima

•?xmlversionencodmgUTF-8standalone-ye:;
xs:schemaversion="1.0"xmlns:xs"http:,/wwwsv3.org/2C01'XMLSchema":•

•xs:eiemeniname-"cedidotype"envioSeloEletronico"/"-

<xs:elementname="seloeletrônico'type"lotePedidos"

•xsxomplexTypemme-"pedido"--
•xs:sequence

•xs:elementname-"identificaçãopedido"type="xs:mt7•
•xs.elementname-"tipodeato"type"xs:int
-xs:elementname='datadasolicitação"type="xs:dateTime7>

•xs.elementname"códigoinicialcioseio"type-"xsistring"/
<•-xs.elementname"códigofinaldoselo"type="xs:string'7>
•••xs.elemenlname"quantidadedeselos"type--"xs:inl"/
<xs:elementname="assinaturadigital"type-"xs.boolean'7•
-7xs:sequence-

/xsxomplexType>

<xsxomplexTypensme-"envioSeloEletronico
•xssequencc

-xs:elementname"cedidodoseioeletrônico"type'pedidommOccurs-"0"
inaxOccuis"unbounded'7
•••/xsrsequence•
•/xsxomplexType•

•xs:complexTypenaine"lotePedidos"•
•xssequence-•

xs:eiementname="lotedospedidostypeenvioSeloEletronico"
minOccurs•"0"rr.axOccurs="uni:aui
-xs:elementname-'hashconferênciadoarquivoxml"type=xs.stiing"
irmiOecurs'07

.<ssequence•

••-•/xsxomplexType>
•/xs.schema•

mCorregedoria-GeraldaJustiçadoEstadodeGoiás
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O número do selo referente a sua quantidade solicitada começa após a décima

sétima casa / caractere. Ou seja. da décima oitava até avigésima terceira

correspondem a numeração seqüencial do Selo Eletrônico. Isso é o que importa

para os sistemas dos cartórios criarem os Selos Eletrônicos unitários dentro das

suas respectivas bases de ciados.

2.2. CÓDIGO HASHSHA1

O código HASH SHA1 é um numero de 40 caracteres gerado pelo
algoritmo SHA1 sendo que. entra na sua contagem para geração do número todo

o conteúdo da tag <lote_dos_pedidos>. excluindo os caracteres dessa própria

tag. mais o código gerado pelo Tribunal de Justiça para cada cartório mais uma

chave de segurança que será entregue para cada cartório no momento da adesão

e implantação do Sistema do Selo Eletrônico. Essa chave é única para cada cartório

e deve ser inserida dentro do sistema informatizado do cartório

No cálculo do HASH é utilizado:

iodo o conteúdo da tag

-lote dos pedidos •

excluindo a própria tag

Código de cada cartório

E3 Correijüdona-Geral da Justiça do Esladü ueGoiás
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3. Formato do arquivo de RETORNO
com os Selos Eletrônicos utilizados

Esse arquivo contém todos os atos realizados pelo cartório no dia O

formato desse arquivo e XML e possui a codificação indicada abaixo:

: seio_eietronico >
lote_dos atos •

-ato utilizado •

identificação pedido na cgj>6- /identificação pedido na cgj •
-codigo_do. selo >39481204091548122000004 </codigo do selo •
código do ato •>39481204091548122000004- /código oo ato-
upo de ato -i22</iipo de ato
nomedo civildo ato Andrade do Flamengo- /nome docivil do ato>
nome do serventuário que praticou ato-MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

LEMOS

JÚNIOR</nome do serventuário que praticou ato>
• data hora da solicitacao>2012-04-Õ9 18:57:22UTC-/data hora da
solicitação >

• ip da maqumaque praticou alo--10 11 11.11- \: da maquina que praticou
ato •

•valor de entrada do ato --6 0 /valor de entrada do ato>
• emolumento do ato--16.74-emolumento do ato •

• taxa judiciaria do ato -o.o- /taxa judiciaria do ato--
• fundesp do ato>í.674</fundesp do ato •
• assinatura digital>false</assinatura_digital -

a;o utilizado -•

ato_utilizado •
• identificação pedido na cgj -6 .identificação pedido na cgj;*
•.código do selo>39481204091301122000001 - /código do selo

código do ato -39481204091301122000001 /código do ato •
• t'po de ato l22</tipo de ato •
• norne do civil do ato .-Abreu de Lima Filhe /nome do civil do ato.-
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• nome do serventuário que praticou ato MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
I EMOS"
JÚNIOR</nome_do_serventuario que praticou ato>
• data hora da solicitação-•2012-04-09 16:34:05 UTC-"/data hora da
solicitação ~>

ip da maquina que praticou ato> 127.0.0.1- /ip da maquina que praticou
ato -

• valor de ennada do ato -3.0- 'Valoi de entrada do ato •

emolumento cio ato -8.37• 'emolumento do ato •
•-taxa judiciaria do ato -0.0--taxa judiciaria do ato»
• fundesp do ato 0.83/ í/fundesp do ato
• assinatura digital>false•-•:/assinatura digital •
• /ate utilizado»

lote dos atos»

- hash conferência do arquivo xml -e8728b378763b35a0d9e5916bfdlcf6f3b7d0
. ;. /hash con

ferei cia do_arquivo xml •
• /selo eletrônico:--

Arquivo XSD do XML acima:

••Vx.mi version-" 1.0'* encoding --' UiF-8" standalone • "yes"? >
;xs:schema version-"i .0" xmlns:xs http://www,w3.org/2001/XMLSchema"

- xs:element name "selo eletrônico' type "loteAtos7>

xs:compIexType name- "loteAtoí
•á:sequence •

• xs:element name - "lote dos ates' mmOccurs 0'"---
xs:complexType>
xs:sequence>

• xs:element name "ato utilizado'' type "ato" minOccurs "0"
maxOccurs "unbounded

/xs:sequence>
/xsxomplexType >
/xs.element >

• xs:element name-hash conferência do arquivo xml" type="xs:string"
minOccurs="07-

xs.sequence •

/xs:complexType>

• xsxomplexType name "ato"»
• :sequence>

- xs:element name="assinatura digital' type--"xs.boolean"/
elementname código do ato" type <s-string" minOccurs "07»

• xs:element name="código do .selo" type "xs:stnng"" minOccurs "0"
xs:e!ement name 'data hora da solicitação" type - "xsrdateTime"

minOccurs- "O".'- •

£jj Corregedoria-Geral da Justiça uo Estado de Guias
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•/s:eiemeninai

<xs:elementname

<xs:elementname

•xs:elementname

minOccurs-

;xs:elementname

•:<s:elementname

minOccurs"07»
•xs:eiementname

•ementname

-xs.e^nieni:-ame-

<,xs:seguence•

•-•,'xs:complexType•
</xs:schema»
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SELOELtTRÚlJICO

"emolumentodoato''type'xs:double7-
"fundespdoato'type-~xs:double
"identificaçãopedidonacgj'lype"xs:int7>
"ipdamaquinaquepraticouato''type"xs:strmg'

"nomedocivildoato"typexsrstring"minOccurs-"0"/>
"nomedoseiveniuanoquepraticouato"type"xs:strmg"

taxajudiciariadoato*type"xstdouble"•
"lipode-•'type'xsnt
"valordentradadoaiotypexs:double7

Atagprincipaldessearquivoéa<selo_elelronico>Dentrodessatag

estãoinseridasduastagsprincipais

<lote_dos_atos>concentratodososatosutilizadospelaserventia

extrajudicialequeserãoencaminhadas(upload)paraaCGJpeloportalDentro

dessatagpossuiumníveldetagqueé.

<ato_utilizado>-essatagcontémumdeterminadotipodeatoque

foiutilizadopelaseiventiaextrajudicial.Enessalagquecontémosciadosdecada

ATOutilizadospelodelegatáriodocartório.

Astagsdentrodessasâc

<identificacao_pedido_na_cgj>contémumnúmero

geradopelaCGJ.númeroúnicodopedidofeitonoportaldaCGJ:

<codigo_do_selo>-númeroidentificadorúnicodoselo

eletrônicoutilizadoCasoesseSeloEletrônicoseiacompostoporváriosatos.esse

númeroseráomesmonúmerodoprimeiroseloutilizado.CasooSeloEletrônico

sejacompostodeapenasumato.onúmeroseráomesmodoseloeletrônicodo

atoutilizado.EssenúmeroégeradopelaCGJnoatodopodidododelegatáriodo

cartóno:

<codigo_do_ato>=númeroidentificadorúnicocioato

utilizadoEssenúmeioégeradopelaCGJnoatodopedidododelegatáriocio

cartóiio,

<tipo_de_ato>=identificaotipodoatosolicitado,cadaato

possuiumidentificador:

Corregedoria-GeraldaJustiçadoEstadodeGoiás
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<nome_do_civil_do_ato> = é o nome completo de uma das

pessoas envolvidas no ato

<nome_do_serventuario_que_praticou_ato> é o nome
completo cio funcionário do cartório que fez o ato, que executou o ato;

<dala_hora_da_solicitacao> = insere a data e a hora em que

o ato foi proferido e/ou utilizado. O formato da data deverá ser 2012-04-09 16:34:05

UTC. respeitando inclusive o horário do verão no seu período correspondente:

<ip__da_maquina_que_praticou_ato> = indica o endereço IP
da máquina na rede interna da serventia extrajudicial que proferiu o ato Mão será

aceito nomes, deverá ser o IP versão 4 ou na sua versão 6.

<valor_de_enirada_do_ato> - valor total do ato praticado

pelo cartório. Nesse valor jádevem estar inseridosos tipos agregados necessários
para compor o valor tolal do ato.

<emolumento_do_ato> = é o valor do emolumento

relacionado ao valor do ato;

<taxaJudiciaria_do_ato> = é o valor da taxa judiciária

aplicada ao ato:

<fundesp_do_ato> - e o valor pago para o fundesp,

relacionado ao ato.

<assinatura_digital> indica se. no pedido, o delegatário

entrou com seu certificado digital para assinar o arquivo XML ou não. Nessa primeira

fase da utilização do sistema de selo eletrônico não será utilizado certificados

digitais. Mas na segunda fase serão aceitos pedidos somente com o certificado

digitai padrão A3 com ACs autorizadas pela ICP-Brasil,

<hash_conferencia_do_arquivo_xml> = é um nash em SHA1
(40 caracteres) para conferência do arquivo identificação da origem do arquivo e

do destinatário

3.1. CÓDIGO DO SELO ELETRÔNICO

O código do Selo Eletrônicotem um formato próprio criado pela CGJGO.

com várias informações importantes inerentes aos assessores correicionais O
número do selo referente a sua quantidade solicitada começa após a décima sétima

casa / caraciere. Ou seja. da décima oitava ate avigésima terceira correspondem

Coriegedona-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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a numeração seqüencial do Selo Eletrônico. Isso é o que importa para os sistemas

dos cartórios criarem os Selos Eeletrônicos unitários dentro das suas respectivas

bases de dados.

3.2. CÓDIGO HASHSHA1

O código hash shal ê um número de 40 caracteres gerado pelo
algoritmo SHAL sendo que. entra na sua contagem para geração do número todo

o conteúdo da tag <lote_dos_pedidos>. excluindo os caracteres dessa própria
tag. mais o código gerado pelo Tribunal de Justiça para cacia cartório rnais uma

chave de segurança que será entregue para cada cartório no momento da adesão

e implantação do sistema do Selo Eletrônico. Essa chave é única para cada cartório

e deve ser inserida dentro do sistema informatizado do cartório.

No cálculo do HASH é utilizado:

Todo o conteúdo da tag

•dote dos peoidos>

excluindo a própria tag

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Código de cada cartório Chave de segurança

do cartório
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4. Usando o webservice para
enviar arquivo de RETORNO

A solução de webservices foi construída com o objetivo de tornar mais

lapido o RETORNO do arquivo XML para o portal da Corregedoria-Geral da Justiça,

ficando automatizado o encaminhamento dos selos eletrônicos utilizados pelas

serventias extrajudiciais.

Para utilizar essa solução devera ser enviado o mesmo arquivo de

RETORNO explicitado no item 3 desse manual pela URL informada abaixo.

https://extrajudicial.tjgo.jus.br/controle_atos_recebidos/ws_arquivo_de retorno

Deve ser encaminhado usando o protocolo REST Os parâmetros abaixo

deverão ser enviados usando o método POST do protocolo HTTP com multipart

configurado

código cai tono id

hash cio cartório

arquivo xml

. ;i.

:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Variáveis do método POST

E o número do cartório gerado pela CGJ/GO

É um código de 40caiacleres alfanumérico fornecido pelaCGJ/GO

Arquivo XML no formato explicado no item 3 deste manual

_ . • • isuái Ia seivenlia extrajud

Senha do usuaiio da seiveni
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Todo o Iráfego de dados entre o cliente e o servidor WEB será pelo
protocolo HTTP + SSL (HTTPS)

Como resultado cio consumo desse webservice serão devolvidos os

seguintes códigos HTTP

Código HTTP

200 Transação OK

302 Arquivo ja recebido

<!04 Recurso não acessivel/mélodo HTTP não aceito

ÕGG Euo nos dados encaniinhados/'eiro do inocessamento do iec JISO

____] Corregedoria-Geial daJustiça do Estado de Goiás
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5. Dúvidas, comentários e
questionamentos

iodas as dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail para

maoljunior@tjgo.jus.br ou pelo número (62) 3216-2029.
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Realização

m
corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

www.tjgo.jus.br/corregedoria
corregedoria@tj go.jus.br

Rua 10, nfi 150,119 andar, Setor Oeste
Cep.: 74.120-020 Goiânia - GO

Fone: (62) 3216 2632 • Fax: (62) 3216 2620

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE O) Eletrônico - Acasse https:ttwww.tjgo.jus.br



ANO V• EDIÇÃO N»1137- SEÇí O I CISPCMBILIZAÇAO sexta-fa-a. 31/08/2012 PUBLICAÇÃO segunaa-loira 03/09/2012

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Dj Eletrônico - Acosso https:WwvAv.tjgo.ius.br


