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Atos normativos pertinentes: 

Ofício Circular nº 032/2012

Ofício Circular nº 033/2012

O Portal do Extrajudicial é uma iniciativa inovadora da Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Goiás, lançado em 12/03/2012 e divulgado por 

meio dos Ofícios Circulares 32 e 33/2012, aos Diretores de Foro e delegatários 

dos serviços extrajudiciais. Este portal disponibiliza em ambiente único, com 

acesso via internet, os atos notariais e registrais, garantindo maior transparência 

e segurança à sociedade.

Todas as serventias extrajudiciais do Estado de Goiás receberam um 

envelope lacrado, entregue pelo Diretor do Foro da comarca onde está localizada 

a mesma, contendo os “Dados Confidenciais de Acesso” – tais como: o login, senha 

de acesso e todas as informações pertinentes sobre o Portal do Extrajudicial.

Este portal concentra sistemas de informações demandadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça, pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Goiás e pelos próprios cartorários. Os sistemas que compõem este portal são: 

SISTEMA DE DADOS CADASTRAIS, BASE DE INVENTÁRIO, PARTILHA, DIVÓRCIO 

E TESTAMENTO, de pesquisa restrita aos serviços de Tabelionato de Notas de 

Goiás, BASE DE ESTRANGEIROS COM TERRAS EM GOIÁS e SISTEMA DE SELO 

ELETRÔNICO.
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BENEFÍCIOS DO PORTAL DO EXTRAJUDICIAL:

→ Local único para atendimentos das demandas impostas pelos órgãos 

de correição e fiscalização (CNJ e Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás);

→ Forma ágil, rápida e acessível de alimentação e consulta de dados 

pertinentes aos serviços extrajudiciais, dispensando o uso de papel 

e os custos com postagem;

→ Possibilidade de armazenamento de informações próprias das 

serventias em ambiente de acesso personalíssimo, via usuário e 

senha confidencial. 

DEVERES DOS DELEGATÁRIOS QUANTO AO PORTAL DO EXTRAJUDICIAL: 

→ Buscar o acesso a este portal, caso ainda não possua, procurando a 

Corregedoria-Geral da Justiça, por meio da Divisão de Gerenciamento 

dos Sistemas do Extrajudicial – tel. (62) 3216-2666 / (62) 3216-2113;

→ Manter sob guarda segura usuário e senha personalíssima e 

confidencial de ingresso no portal;

→ Acessar pelo menos 1 vez ao dia o Portal do Extrajudicial a fim de se 

inteirar sobre os assuntos correlatos ao serviço;

→ Manter atualizado o sistema de Dados Cadastrais dentro do Portal 

do Extrajudicial; 

→ Alimentar, dentro Portal do Extrajudicial, os sistemas e base de 

banco de dados de sua responsabilidade, conforme a natureza do 

serviço.
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O sistema de Dados Cadastrais consiste em um formulário eletrônico, 

de fácil acesso, que permite aos cartorários informar à Corregedoria-Geral da 

Justiça os dados da serventia, tais como: endereço, informações do delegatário e 

seus substitutos.

Os dados cadastrais devem ser constantemente atualizados, o que 

permitirá criar uma base de informações consistente e unificada de todas as 

serventias extrajudiciais do Estado de Goiás, viabilizando a instituição de uma 

rede de comunicação própria para as serventias extrajudiciais, tornando mais 

célere e eficiente o trânsito de informações de todas as áreas afetas aos serviços 

extrajudiciais.

BENEFÍCIOS DO SISTEMA DADOS CADASTRAIS:

→ Rapidez e agilidade na atualização dos dados junto a Corregedoria-

Geral da Justiça de Goiás;

→ Fluxo célere e concentrado das comunicações e atos normativos 

direcionados às serventias extrajudiciais;

→ Divulgação, no site da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, 

de informações do cadastro de interesse do usuário, tais como: 

telefone, e-mail, endereço da serventia, sempre atualizada, o que 

aumentará a acessibilidade dos usuários aos serviços extrajudiciais. 

DEVERES DOS DELEGATÁRIOS QUANTO AO SISTEMA DADOS CADASTRAIS: 

→ É de total responsabilidade dos delegatários a correta alimentação 

dos dados cadastrais;

→ Manter sempre atualizado os dados cadastrais, não deixando de 

informar à Corregedoria-Geral da Justiça, de forma oficial, mudanças 

de titularidade/delegação e de endereço.
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Ato normativo pertinente: 

Provimento nº 09/2011

A “Base de Inventário, Partilha, Divórcio e Testamento”, consiste em 

um banco de dados estadual, de consulta e alimentação interna dos serviços 

de tabelionato de notas, que concentra informações básicas sobre escrituras de 

Inventário, Partilha, Divórcio Consensual e Testamento expedidas pelos serviços 

de Tabelionato de Notas em Goiás, tendo como finalidade a criação de banco de 

informações entre os tabelionatos a fim que estes possam prover mais segurança 

jurídica aos seus atos.

Instituída pelo Provimento nº 009/2011, que acrescentou o “Cápitulo 

XVIII, integrado pelos artigos  684a, 684b, 684c e 684d, ao Titulo VII - DO 

TABELIONATO DE NOTAS -, da Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-

Geral da Justiça”, tornando cogente a alimentação correta dos dados pelos 

Tabelionatos de Notas do Estado.

A partir do momento que o delegatário tiver acesso ao Portal do 

Extrajudicial, este já estará apto a informar, via formulário eletrônico, com todos 

os campos necessários a correta alimentação, os dados referentes às escrituras e 

testamentos por ele expedidos, tanto dos futuros atos como dos antigos. 

A Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial entrará em 

contato para informar a sistemática mais ágil para a alimentação em lote de todas 

as escrituras lavradas, com amparo na Lei Federal nº 11.441/2007. Ou seja, a partir 

de 05 de janeiro de 2007, além de todos os testamentos lavrados e aprovação 

de testamento compacto, praticados nos últimos 20 (vinte) anos, assim como 

preceitua a Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria. 
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BENEFÍCIOS DA BASE DE INVENTÁRIOS, PARTILHA, DIVÓRCIO E TESTAMENTO:

→ Trazer mais segurança jurídica aos atos extrajudiciais pela consulta 

das informações dos usuários, relacionada à lavratura de algum 

ato por este já realizado e devidamente informado por tabelionato 

dentro da Base de Inventário, Partilha, Divórcio e Testamento, 

dificultando a ocorrência de fraudes; 

→ Criação de uma base de dados própria da serventia, concentrando 

todas as informações referentes aos testamentos, escrituras de 

inventário, de partilha e divórcios lavrados por esta, em ambiente 

franqueado pelo Tribunal de Justiça, fomentando a melhoria na 

gestão e consulta interna do tabelionato aos seus próprios atos.

 

DEVERES DOS DELEGATÁRIOS QUANTO À BASE DE INVENTÁRIOS, PARTILHA, 

DIVÓRCIO E TESTAMENTO: 

→ Alimentar a base de dados em pauta, em atendimento aos preceitos 

necessários à Consolidação dos Atos Normativos;

→ Zelar pela correta e completa inserção das informações dos atos 

extrajudiciais demandados pela Base de Inventário, Partilha, Divórcio 

e Testamento, sempre tendo como foco o auxílio a todos os serviços 

extrajudiciais, tanto quanto para evitar irregularidades quanto para 

plena disponibilização das informações úteis para melhor execução 

dos serviços. 
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Legislação pertinente: 

Lei Federal nº 5.709/71

A Lei Federal nº 5.709/71 dispõe sobre “a aquisição de imóvel rural 

por estrangeiro residente no País ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a 

funcionar no Brasil e dá outras providências”, determinando no artigo 11 sobre 

a obrigatoriedade das serventias de Registro de Imóveis em remeter, sob pena 

de perda do cargo, à Corregedoria da Justiça de seu Estado e ao Ministério da 

Agricultura, “relação das aquisições de áreas rurais por pessoas estrangeiras”.

Em obediência ao citado dispositivo legal, o Departamento de 

Tecnologia da Informação da CGJGO, criou um sistema de banco de dados para 

a alimentação ágil e correta de todas as aquisições de terras por estrangeiros 

registradas até o momento nas serventias de Registro de Imóveis de todo o 

Estado de Goiás.

A transcrição dos dados constantes nos livros dos Registros de Imóveis 

para o banco de dados do sistema “Base de Estrangeiros com terras em Goiás” 

permitirá a remessa das informações, a qualquer tempo e hora, ao Conselho 

Nacional da Justiça e outros setores responsáveis por fiscalizar a aquisição de terras 

por estrangeiro, concentrando as remessas das informações em um único local.

A Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da 

Corregedoria entrará em contato com os registradores de imóveis a fim de 

implementar sistemática de recibo da correta alimentação dos dados, inclusive 

para aqueles serventias que não tiverem em seus registros nenhuma aquisição 

de terra por estrangeiro, mas que, ainda assim, devem informar este fato 

à Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, a fim de que se isente de qualquer 

penalidade pela não informação.
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BENEFÍCIOS DA BASE DE ESTRANGEIROS COM TERRAS EM GOIÁS:

→ Prestação das informações solicitadas pela Lei nº 5.709/71 em 

ambiente único, de acesso fácil pela Internet, contendo formulário 

eletrônico simplificado de preenchimento, consolidando todas as 

informações pertinentes, além da disponibilização de recibo da 

alimentação dos dados pela serventia;

→  Eliminação do papel e custos com postagem;

→ Base de consulta à disposição das serventias de registro de imóveis.

DEVERES DOS DELEGATÁRIOS QUANTO À BASE DE ESTRANGEIROS COM 

TERRAS EM GOIÁS: 

→ Transcrever dos livros de registro para a base de dados do sistema 

todas as aquisições de terras rurais em Goiás por estrangeiros;

→ Realizar a devida informação sempre que ocorrer novas aquisições 

de terras por estrangeiros, tornando o banco de dados sempre 

atualizado;

→ Prestar contas com a Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, 

trimestralmente, sobre a correta alimentação das informações, 

mesmo que não haja, ou que tenha algum dia havido, registro de 

aquisição de terras rurais por estrangeiros em sua serventia.
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Ato normativo pertinente: 

O Provimento nº 007/2012

Portaria nº 095/2012

Ofício Circular nº 133/2012

Lançado oficialmente em 20 de julho de 2012, no auditório do Tribunal 

do Juri II, do Fórum Central da comarca de Goiânia, contando com a presença 

de autoridades e de delegatários dos serviços extrajudiciais, após validação do 

Projeto Piloto do qual participaram serventias da Capital com grande volume de 

atos expedidos diariamente, o SELO ELETRÔNICO coloca o Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás no grupo dos Tribunais que já implementaram a modernização 

de sua sistemática de selos de controle de atos extrajudiciais.

Findo o Projeto Piloto, a implantação do Selo Eletrônico foi determinada 

pelo Provimento nº 007/2012, para todas as serventias do Estado, divida em três 

fases, delimitadas pela Portaria nº 095/2012. A primeira fase tratou da implantação 

total das serventias que participaram do Projeto Piloto. A segunda fase abrangeu 

as serventias avaliados como aptos a implementarem com rapidez a automação 

de suas rotinas cartorárias e que devem implantar o selo ainda no segundo 

semestre de 2012. A terceira fase da implantação do Selo Eletrônico abrangerá 

todo restante das serventias, sendo sua implantação prevista para o ano de 2013.

A implantação do Selo Eletrônico poderá ser feita paulatinamente, ato 

por ato, sem que gere conturbação na rotina cartorária. Inicialmente, a implantação 

do Selo Eletrônico é obrigatória, conforme Portaria nº 095/2012, em pelo menos 

um ato extrajudicial. Após, as serventias receberão certificado de implantação 

parcial do Selo Eletrônico, momento que passará a correr o prazo de 60 dias para 

a implantação nos restantes dos atos da atribuição da serventia, como previsto 
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no Provimento nº 007/2012. É importante salientar que foi dado aos cartorários a 

possibilidade de escolher os meios pelos quais utilizarão o Selo Eletrônico, sendo 

que a Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás não se vincula a qualquer empresa 

fornecedora de software de automação para as serventias extrajudiciais. 

BENEFÍCIOS DO SELO ELETRÔNICO:

→ Maior segurança jurídica dos atos, consistente em um sistema de 

divulgação via Internet, que permite identificar a falsificação de 

forma imediata;

→ Agilidade na rotina cartorária;

→ Rapidez na aquisição do Selo Eletrônico e na gestão dos pedidos 

de selos, com informações do protocolo do pedido, tipo de ato 

solicitado, atos utilizados;

→ Gratuidade do selo;

→ Ambiente seguro e simplificado de download dos arquivos do Selo 

Eletrônico e upload dos arquivos de prestação de contas com a 

Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás;

→ Economia de papel e custas postais;

→ Tendência de economia com pessoal e logística.

DEVERES DOS DELEGATÁRIOS QUANTO AO SELO ELETRÔNICO: 

→ É de responsabilidade da serventia a correta implantação do Selo 

Eletrônico;

→ As senhas de acesso ao Portal do Extrajudicial, em que se encontra 

o sistema do Selo Eletrônico, devem ser mantidas em local seguro, 

sendo importante a troca constante da senha para fins de resguardar 

a unicidade de acesso pela pessoa autorizada;

→ Implementar no envio automatizado e instantâneo dos arquivos 

de retorno ao banco de dados da Corregedoria Geral da Justiça 

através da sistemática de comunicação de aplicativos via Internet 

denominada WEB SERVICE, o que possibilitará a imediata consulta 

do Selo Eletrônico pelo usuário; 
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→ Manter com sigilo e não repassar seu usuário e senha de acesso ao 

Portal do Extrajudicial a terceiros;

→ Realizar o upload do arquivo (para aquele que não implementaram 

a solução de envio WEB SERVICE) contendo os selos utilizados em 

até 1 hora ordinariamente, principalmente de atos que demandam 

validação quase imediata por outras instituições, e em até 24  horas 

extraordinariamente.

Qualquer informação sobre o Portal Extrajudicial e demais 

sistemas, entrar em contato diretamente na Corregedoria-

Geral da Justiça, com a Divisão de Gerenciamento dos 

Sistemas do Extrajudicial.

Telefones: (62) 3216-2666 / (62) 3216-2113



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

Rua 10, nº 150, 11º andar, Setor Oeste
Cep.: 74.120-020 Goiânia - GO

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


