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Ofício-Circular n° J5^/2012

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Departamento de Tecnologia e Informação

Goiânia, 15 de outubro de 2012.

Aos Delegatários das Serventias Extrajudiciais em desacordo com a Portaria
095/2012.

Assunto: Fixação de prazo final para cumprimento do Provimento n° 007/12 pelas
serventias componentes do Cronograma de Implantação do Selo Eletrônico- 2a fase.

Senhor (a) Delegatário (a),

Lembro que o Decreto Judiciário n° 481/05, de 10 de maio de

2005, e posteriores provimentos, instituíram no âmbito do Poder Judiciário goiano

sistema complementar de fiscalização do pagamento e recolhimento da taxa

judiciária e emolumentos, de forma a aperfeiçoar os mecanismos de controle da

geração e recolhimento das receitas judiciais, surgindo com isso o atual e

amplamente aceito selo de fiscalização físico.

Em 2012, a Corregedoria-Geral da Justiça, no uso estrito de sua

competência legalmente fixada, através do Provimento n° 007/20121, aperfeiçoou a

sistemática do selo físico com a aplicação de inovações tecnológicas já amplamente

empregadas nas notas fiscais eletrônicas e em outros documentos físicos de

publicização via consulta pela internet, culminando com o surgimento do Selo

Eletrônico, versão melhorada do selo físico.

Com a finalidade de fomentar a nova sistemática tecnológica, foi

definido pela Portaria n° 095/20122 cronograma para implantação do Selo Eletrônico.

O Provimento n° 007/2012 determina a implementação do Selo Eletrônico em pelo

1-Publicado no Diário deJusliça em 03/09/12. Ano V. Edição n° 1.137. Seção I Acrescenta osartigos 904 a 912 à Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-
Geral daJustiça, quedispõem sobre a implantação doSelo Eletrônico nosdocumentos expedidos pelas serventias extrajudiciais doEstado de Goiás.

2- Publicado no Diário deJustiça em 27/08/12. Ano V. Edição n° 1.132. Seção I. "Aprovar o cronograma deimplantação do Selo Eletrônico nas serventias extrajudiciais
do Estadode Goiásconforme distribuição constantedos anexos I,IIe III que integram o presenteato."
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menos um ato extrajudicial, a fim de Certificação de Implantação inicial, o que

denotaria a mobilização proativa da serventia em iniciar a adequação tecnológica

quanto aos selos de controle e fiscalização.

Ocorre que, até o presente momento, não foi verificado em

nossos sistemas nenhuma atividade por parte desta serventia no sentido de

implementar o Selo Eletrônico, em desobediência ao Provimento n° 007/2012 e à

Portaria n° 095/2012.

Nesse contexto, por mera liberalidade, fixo-lhe o prazo

improrrogável de 10 (dez) dias, a partir do recebimento deste, para implemento do

disposto no artigo 910 da Consolidação dosAtos Normativos da Corregedoria-Geral

da Justiça, firmando a implantação do primeiro ato gravado de Selo Eletrônico em
sua serventia.

Escoado o prazo, em desobediência às normas referidas, será

emitido o Certificado de Implantação, quando terá fluência o período improrrogável
de 60 (sessenta) dias para conclusão da implantação do Selo Eletrônico na
totalidade dos atos extrajudiciais da atribuição correspondente da serventia sob sua
responsabilidade.

Fica sem efeito esse instrumento, caso ao tempo do
recebimento, já tenha sido realizado pelo menos um ato gravado de Selo Eletrônico,
devidamente registrado no sistema próprio.

Atenciosamente,

Desembargadora^BEÃTRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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