
corregedoria
geral da justica
do estado de Goias

Departamento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

RELATORIO N°. 61/2012

Nos dias 14 e 15 do mes de agosto do corrente ano, atendendo

determinacao de verificar a efetiva utilizanao do selo eletronico pelas serventias extrajudiciais

participantes do Projeto Piloto de Implantacao do Selo Eletronico em Goias, comparecemos

as serventias abaixo relacionadas, constatando:

Serventias visitadas no dia 14/08/2012

1) Registro Civil de Pessoas Naturais da 48 Circunscricao:

Titular: Francisco Jose Taveira

Fomos recebidos pela Suboficial Rosana a qual informou que esta

utilizando o selo eletronico somente nas CertidOes Traslado, uma vez que a firma Escriba

ainda nao adaptou o sistema para todos os atos lavrados no cartorio.

Foram emitidos, ate a data de 02/08/2011, 45 selos. No ocorreu

nenhuma dificuldade ao acessar o sistema pelo portal do extrajudicial. Entretanto,

mencionaram certa lentidao para o envio dos dados para o sistema do tribunal, relativos ao

arquivo de retorno.

Ressaltamos a importancia de estender a utilizando do selo eletronico

aos demais atos lavrados pelo cartorio.

2) Registro de Imoveis da 4a Circunscricao

Titular: Ricardo de Castro Ribeiro

Fomos recebidos pela Suboficial Rosa, que esclareceu que a utilizando

do selo eletronico, ate o momento, foi apenas para teste. Detectamos que dentre 5 selos

solicitados foi apenas utilizado 1 selo do tipo Certidao de Onus da Matricula. Declarou que

estao esperando a Empresa Engegraph atualizar o sistema para que possam comecar a utilizar

o selo nos demais atos praticados pela serventia.

Importante mencionar a falta de interesse da serventia na utilizando do

selo eletronico, detectada pelos Assessores Correicionais e Diretor do Selo, uma vez que nem
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o oficio contendo a senha de acesso estava em local acessivel. Nao foi notada qualquer

familiaridade com a utilizanao do sistema.

3) 1° Registro de Pessoas Juridicas , Titulos, Documentos e Protestos

Titular: Mauricio Borges Sampaio

Fomos recebidos pelo suboficial Victor, que destacou a grande

importancia do selo eletronico para a celeridade dos trabalhos por eles desenvolvidos.

Informou que, em 94% dos atos praticados pela serventia, estao

utilizando somente o selo eletronico. Tal movimento se refere aos titulos apontados para

protestos, intimacoes, alienacoes fiduciarias e notificacoes extrajudiciais, principalmente nos

documentos recebidos por meio eletronico. Nos documentos recebidos em balcao, por meios

fisicos, ainda ha a utilizando isolada do selo fisico.

Mencionou a quantidade aproximada de 25.800 (vinte e cinco mil e

oitocentos) selos utilizados ate o momento, sendo que o envio do arquivo de retorno para o

Tribunal de Justica e efetuado dual vezes ao dia. Segundo informado, essa maneira foi

escolhida em parte pelo volume de trabalho, parte pela lentidAo do sistema mas,

principalmente, para facilitar e agilizar a consulta, pelos usuarios, dos dados no portal.

0 suboficial Victor levantou questoes sobre os nomes acrescidos nas

certidoes do Serasa (certidao em forma de relacao) e sobre as folhas acrescidas dos registros

de contratos sem valor. Quando os nomes ou as folhas acrescidas forem em quantidade

significativa, seria necessario expedir um selo para cada nome ou folha, para finalidades

fiscais. Assim, apesar de nao aparecerem na consulta ao portal (figurando apenas o numero do

selo principal), o elevado numero de selos gerados acarretara, invariavelmente, em sobrecarga

do sistema, principalmente no momento de envio do arquivo de retorno a base de dados do

Tribunal.

Esta serventia utiliza urn sistema de gerenciamento proprio, nao se

vinculando especificamente a nenhuma empresa, o que agilizou bastante a implantacao do

selo eletronico.

Dentre as seis serventias visitadas, esta foi a que demonstrou efetivo

interesse na utilizanao do selo, adaptando internamente seus sistemas para tal implantacao.

4) 6° Tabelionato de Notas, Tabelionato e Oficialato de Registro de

Contratos Maritimos

Titular: Wander Barbosa de Faria
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Fomos recebidos pelo titular, Sr. Wander e sua secretaria, Sra. Lilian, os

quais nos informaram que estao utilizando o selo eletronico somente nas certidoes traslado.

Foram emitidas, ate o momento, 86 certidoes.

A demora para utilizarem o selo em outros atos deve-se a modificacao

do sistema pela firma AnSata, que esta trabalhando para sua implementacao. 0 titular

informou, inclusive, que nao implementou o selo em outros tipos de atos por orientacao da

propria empresa, que informou ser procedimento fixado pela Corregedoria. Comunicamos de

imediato que a Corregedoria, contrariamente a informacao prestada pela empresa, sempre

estimulou a implantacao em todos os tipos de atos praticados pela serventia.

Este cartorio tambem demonstrou grande interesse na utilizanao do selo

eletronico.

Serventias visitadas no dia 15/08/2012

5) Registro Civil das Pessoas Naturais da 2a Circunscrigao e

Tabelionato de Notas

Titular: Antonio do Prado

Fomos recebidos pelo proprio titular, sr. Antonio do Prado, o qual

informou que esta utilizando o selo eletronico em autenticacoes de documentos e em

reconhecimentos de firma.

Nos informou, entretanto, que vem utilizando concomitantemente o selo

fisico. No mesmo documento, portanto, ele afixa os selos eletronico e o fisico.

Um dos motivos pelo qual ele realiza tal procedimento, segundo nos

informou, e porque o DETRAN-GO e a JUCEG nao estao reconhecendo os efeitos juridicos

do selo eletronico. Em resumo, nao aceitam o codigo como valido para seus fins.

Como o arquivo de retorno da utilizanao dos selos so e enviado ao

banco de dados do Tribunal no final do dia, isso gera urn lapso de aproximadamente 24 horas

para a consulta valida do selo no Portal da internet. Antes dessas 24 horas, o DETRAN e a

JUCEG nao conseguem acessar os referidos dados. E o que ocorre frequentemente e que os

usuarios apresentam a documentacao aos referidos orgaos no mesmo dia em que ocorreu a

autenticacao ou o reconhecimento de firma pelo cartorio.

De qualquer modo, a serventia demonstrou grande interesse na

utilizando do selo eletronico.
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6) 4° Tabelionato de Notas, Tabelionato e Oficialato de Registro de

Contratos Maritimos

Titular: Indio do Brasil Artiaga Lima

Fomos recebidos pelo proprio titular, Indio Artiaga, e por urn de seus

servidores, Alan, os quais informaram que o cartorio adota a utilizacao de selo eletronico em

100% das autenticacoes e das Procuracoes. 0 planejamento era adotar a utilizacao tambem

nos Reconhecimentos de Firma. Entretanto, em virtude do impasse detectado quanto ao

DETRAN e a JUCEG, recomendamos, momentaneamente, a nao implantacao nesse tipo de

ato ate que a questao fosse solucionada.

A principal reclamacao apresentada nessa serventia foi a

compatibilizacao corn o Sistema Escriba.

Foi possivel notar tambem que, apesar de bastante interessado na

implantacao e aperfeicoamento do sistema de selo eletronico, o titular ainda manifesta certo

ceticismo quanto a sua eficacia, principalmente nas relacoes particulares entre os usuarios.

De todo modo, a serventia apresentou bastante interesse no Programa.

Conclusoes

De todo o exposto, verificamos que grande parte das dificuldades na

implantacao plena do selo eletronico advem da dependencia que as serventias possuem em

relacao as empresas que desenvolvem os sistemas de gerenciamento - AnSata, Engegraph,

Escriba, etc. A demora na adaptacao do sistema e a falta de comunicacao entre titulares de

cartorio, empresas e Tribunal de Justica causou grande atraso em quase todos os casos. Por

outro lado, o cartorio do 1 ° Registro de Pessoas Juridicas, Titulos, Documentos e Protestos,

que apresentou o melhor resultado, foi justamente o que nao depende de qualquer uma das

empresas.

E importante lembrar tambem sobre a recusa de orgaos como DETRAN
e JUCEG em aceitar a utilizacao do novo selo eletronico e reconhecer seus efeitos juridicos.

Especial atencao merece tambem a questao dos nomes e folhas

acrescidos as certidoes em forma de relacao e aos registros de contratos sem valor,

respectivamente.

Por fim, a falta de interesse na cooperacao com o Programa Piloto por

parte do Registro de Imoveis da 4a Circunscricao, e especialmente pela empresa fornecedora

dos softwares ENGEGRAPH, tambem deve ser objeto de melhor avaliacao.
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Era o que tinhamos a informar. No aguardo de novas determinacoes, e

o relatorio.

DEPARTAMENTO DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA
COORDENADORIA DE APOIO E FISCALIZACAO AS COMARCAS DA
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS.

Goiania(GO), 17 de agosto de 2012.

Solange p^Ia it P. velino
88 Ass sora Correicional

Joao Paulo Lodes Tito
18° Assessor Correicional

Marco Antonio de Oliveira Lemos Junior
Diretor da Divisao de Gerenciamento dos

Sistemas do Extrajudicial
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