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Ofício Circular noM /2012-DIP

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

- • 99iania, úV>Goiânia, c^o de novembro de 2012.

Aos Senhores Delegatários de serviços notariais e registrais

Senhor(a) Delegatário(a),

O selo eletrônico de fiscalização em fase de implantação nos
serviços notariais e registrais do Estado de Goiás veio substituir o selo físico, trazendo
maior economicidade, praticidade e segurança. Contudo, é certo o impacto da nova
metodologia na rotina do cidadão que busca os atos praticados por essa serventia,
impacto esse que se almeja minimizar a partir dessa divulgação.

Nesse contexto, solicito a Vossa Senhoria que proceda a fixação
dos cartazes de propagação do sistema de selo eletrônico em local visível nas áreas de
atendimento ao público, para conhecimento de usuários e passantes.

Atenciosamente,

~-^XD

Desembargadoíã-BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA
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Acesse em:

http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
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Sistema de
SELO ELETRÔNICO

Digitar o Código do Selo Utilizado:

publicidade, controle e fiscalização

019812052216150260000(1 Verificar

O Provimento n° 03/2012, da Corregedora-Geral da Justiça do Estado

de Goiás, instituiu o selo eletrônico no âmbito do serviço extrajudicial. Este é

um novo serviço prestado pelo Judiciário para garantir mais segurança e

transparência nos atos notariais e registrais.

Com o mecanismo, todos os documentos emitidos pelos serviços

extrajudiciais conterão uma seqüência numérica de 23 dígitos que corresponde

ao selo eletrônico. O cidadão poderá consultar os atos praticados pelas

serventias no site do Poder Judiciário: http://www.tjgo.jus.br ou no link:

http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo mediante simples preenchimento do número

correspondente.

A consulta disponibiliza várias informações como: o nome do cidadão

que solicitou o ato, nome da serventia e do serventuário que o praticou, data e

hora em que realizado, número do selo eletrônico, os valores envolvidos e

identificação da máquina em que foi realizado.

Em suporte à nova metodologia, a Corregedoria-Geral da Justiça

criou a Divisão dos Serviços do Extrajudicial que, além de atender as

serventias, gerencia a plataforma eletrônica do selo.

Os contatos podem ser realizados

pelos e-mails: maoljunior@tjgo.jus.br e jalvessantos@tjgo.jus.br ou

pelos telefones: (62) 3216-2666 / (62) 3216-2113



Sistema de
SELO ELETRÔNICO

publicidade, controle e fiscalização

O Provimento n° 03/2012, da Corregedora-Geral da Justiça do Estado

de Goiás, instituiu o selo eletrônico no âmbito do serviço extrajudicial. Este é

um novo serviço prestado pelo Judiciário para garantir mais segurança e

transparência nos atos notariais e registrais.

Com o mecanismo, todos os documentos emitidos pelos serviços

extrajudiciais conterão uma seqüência numérica de 23 dígitos que corresponde

ao selo eletrônico. O cidadão poderá consultar os atos praticados pelas

serventias no site do Poder Judiciário: http://www.tjgo.jus.br ou no link:

http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo mediante simples preenchimento do número

correspondente.

A consulta disponibiliza várias informações como: o nome do cidadão

que solicitou o ato, nome da serventia e do serventuário que o praticou, data e

hora em que realizado, número do selo eletrônico, os valores envolvidos e

identificação da máquina em que foi realizado.

Em suporte à nova metodologia, a Corregedoria-Geral da Justiça

criou a Divisão dos Serviços do Extrajudicial que, além de atender as

serventias, gerencia a plataforma eletrônica do selo.

Os contatos podem ser realizados

pelos e-mails: maoljunior@tjgo.jus.br e jalvessantos@tjgo.jus.br ou

pelos telefones: (62) 3216-2666 / (62) 3216-2113



ier^ca<

,s^^

Se\°s

adosÓt%W

.,3,0S/^2
.ui***40'

SELO ELETRÔNICO
publicidade, controle e fiscalização

Acesse em:

http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

tribunal
de justiça
do estado do goias

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás


