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Ofício Circular n° I JSM /2013-SEC

Goiânia, ^ de ty&A ^O de 2013.

Expediente n° 4427718/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Cientificação sobre a Recomendação n° 09/CNJ, que dispõe sobre a formação e

manutenção de arquivo de segurança de livros e documentos

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópia integral do expediente supramencionado.

para conhecimento próprio, de seus pares e dos titulares/respondentes dos serviços

extrajudiciais sob sua disciplina.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria. item publicações).

ofcir049/RC

Atenciosamente.

Desembargadora NELMA BçAlÇO EÈRREIRA PERILO
Corregedora-Oeral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(S)tjqo. jus.br
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NOME :: ÜÜNSEL.H0 NACIONAL.. DE JUSTIÇA

Assunto ü COMUNICAÇÃO

Orqao s SECRETARIA EXECUTIVA DA C0RREGEI>0RIA DA JUST

Local s DIVISÃO DE TRIAGEM E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS

ADICIONAL 8 003/13

Histórico :: OFICIO CIRCULAR N„003/12 •- DE ORDEM DO CORREGEDOR

NACIONAL.. DE JUSTICAENCAMINHA COPIA DA RECOMENDAÇÃO

N9.09 QUE DISPÕE SOBRE A FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE A

RQUIVO DE SEGURANÇA PELOS RESPONSÁVEIS PELAS SER

VENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTROS..

GOIÂNIA., 12 DE marco DE 2013

ASSINATURA

Cl Numris
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Assunto:



Corregedoria Nacional de Justiça
Gabinete da Corregedoria

Ofício Circular n* 003/CNJ/COR/2013

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Desembargador(a)
Corregedor(a)-Geral de Justiça

Brasília, 05 de março de 2013.

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Corregedor(a)-Geral,

De ordem do Exmo. Corregedor Nacional de Justiça, Ministro

Francisco Falcão, cumprimento Vossa Excelência e encaminho anexo, para

conhecimento e ampla divulgação para todas as serventias extrajudiciais, a

Recomendação n- 09 editada por esta Corregedoria Nacional de Justiça, que

dispõe sobre a formação e manutenção de arquivo de segurança pelos

responsáveis pelas serventias extrajudiciais de notas e de registro.

Respeitosamente,

<José Marcelo Toj
Juiz Auxiliar da Correg< ai de Justiça



( -S.S/.r.
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Poder Judiciário

Dispõe sobre a formação e manutenção de

arquivo de segurança pelos responsáveis

pelas serventias do serviço extrajudieial de

notas e de registro.

RECOMENDAÇÃO N° 09
i

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, Ministro Francisco Falcão.

no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO as notícias de destruição de acervos em decorrência de4

acidentes naturais, acarretando a necessidade de restauração de livros;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de arquivo de segurança, par)
* Lmelhor preservação dos livros e documentos que compõem o acervo /da»

serventia; /



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
disponibilizado no DJ-e,_M
j)j^^Aflm,,fll/03/J3
MatrículaJ£5é_. Ass:

Analista Judiciário
Macr.1226



Poder Judiciário

CONSIDERANDO a existência de sistemas de informatização que possibilitam

a formação e manutenção de arquivo de segurança em formato eletrônico ou em

mídia digital, com custos inferiores ao tradicional sistema de micro 111 manem;

RESOLVE:

Art. 1". Recomendar aos titulares e aos responsáveis pelas delegações do

serviço extrajudicial de notas e de registro que mantenham cópias de segurança

em microfilme, ou arquivo em mídia digital formado por imagens extraídas por

meio de "scanner", ou fotografia, ou arquivo de dados assinado eletronicamente

com certificado digital emitido em consonância com as normas do ICP-Brasil.

OU qualquer outro método hábil, que, em sua fase inicial, deverá abranger os

livros obrigatórios previstos em lei para as suas respectivas especialidades.

Parágrafo 1". Mediante opção do Tabelião ou do Oficial de Registro, a

formação de arquivo de segurança dos Livros de Notas poderá abranger os livros

escriturados a partir do ano de 1980. O arquivo de segurança dos Livros de

Protesto poderá abranger os livros escriturados a partir do ano de 1995.

Parágrafo 2". O arquivo de segurança dos livros de protocolo de todas as

especialidades do serviço de notas e de registro poderá ser formado por meio

informatizado, dispensada a assinatura digital e a reprodução de imagem.

Parágrafo 3°. O arquivo de segurança dos índices do Registro Civil de PessJas

Jurídicas, do indicador pessoal do Registro de Títulos e Documentos (Livro D) c\
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Poder Jud.ciario

dos indicadores real e pessoal do Registro de Imóveis (Livros n°s 4 e 5) poderá

ser formado por meio exclusivamente informatizado, dispensada a assinatura

digital e a reprodução de imagem.

Parágrafo 4°. Poderá ser dispensada, a critério do Oficial de Registro, a

formação de arquivo de segurança do Livro "D do registro de proclama" do

Registro Civil das Pessoas Naturais.

Art. 2°. Recomendar que o arquivo de segurança seja atualizado com

periodicidade não superior a um mês c que ao menos uma de suas vias seja

arquivada em local distinto da serventia, facultado o uso de servidores externos

ou qualquer espécie de sistema de mídia eletrônica ou digital.

Art. 3°. Alertar que deverá ser formado e mantido arquivo de segurança dos

documentos eletrônicos que integrarem o acervo da delegação do serviço

extrajudicial, mediante "backup" cm mídia eletrônica, digital ou outro método

hábil à sua preservação.

Art. 4o. Alertar que o arquivo de segurança integrará o acervo da respectiva

serventia e deverá ser transmitido ao novo titular da delegação em caso de

extinção da delegação anterior, oti ao novo responsável pela delegação, em

conjunto com os sqftwares que permitam o seu pleno uso e atualização.

. - âArt. 5°. Lsclarecer que prevalecerão as normas e determinações fias

Corregedorias Gerais da Justiça, dos Juizes Corregedores ou Juizes competentes
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Poder Judiciário

na forma da organização local, sobre a formação e guarda de arquivo de

segurança, caso existentes.

Art. 6o. Recomendar que. em 90 dias, as Corregedorias Gerais da Justiça

promovam o levantamento das unidades do serviço extrajudicial de notas e de

registro que não mantenham, ou não providenciarem nesse período o arquivo de

segurança, e obtenham informações sobre as providências adotadas por essas

unidades.

Art. 7". Determinar o encaminhamento de cópia desta Recomendação às

Corregedorias Gerais da Justiça, inclusive para ciência aos responsáveis pelas

unidades do serviço extrajudicial de notas e de registro e aos Juizes

Corregedores, ou Juizes competentes na forma, da organização local para a

fiscalização dos serviços extrajudiciais de notas/é de registrp^

Brasília - DF, // /

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO

Corregedor Nacional de Justiça

•

•
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n° : 4427718/2013

Nome : Conselho Nacional de Justiça

Assunto : Comunicação

°L02\DESPACHO N /2013

Atenta ao teor do Ofício n° 003/CNJ/COR/2013, determino a

expedição de ofício circular aos Diretores de Foro do Estado de Goiás para

comunicação aos titulares/respondentes dos serviços extrajudiciais respectivos acerca

da Recomendação n° 09/CNJ, que dispõe sobre a formação e manutenção de arquivo

de segurança de livros e documentos.

Em resposta ao Ofício Circular n° 003/CNJ/COR/2013,

cientifique-se o eminente Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Ministro

José Marcelo Tossi Silva, desta deliberação, com o envio de cópia deste despacho.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquive-se.

ÀSecretaria Executiva. ^.
Goiânia,\Ó de março de 2013.

Ou-"

EMFT

Desembargadora NELM/^RANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150, 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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