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Ofício Circular n° tUfeÜ/72013-SEC

Goiânia, I& de \ifoi^S de 2013.

Processo n° 4502574/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Sugestão da instalação do sistema hiométrico para o reconhecimento de firmas no

serviço notarial

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares e dos

titulares/respondentes das serventias extrajudiciais submetidos a sua disciplina, cópia do

Despacho n° 3583/2013, da peça de fs. 04/05 e do Parecer n° 322/2013, extraídas do processo

supramencionado.

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

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente,

DesembargadoraNELMABWü^C0FEflRl:.\\< \ Pl-.RII.O
Corregedora-Ò«ra\da Justiça

o!cir892/RC
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Processo n°

Nome

Assunto

4502574/2013

Cartório Antônio do Prado

Comunicação

o |DESPACHO N 35fc3 /2013

/g*GE'

Cuida-se de expediente através do qual o Oficial e Tabelião

do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas da 2a

Circunscrição, com atribuições de Tabelionato de Notas de Goiânia, Antônio do

Prado, sugere a instalação do sistema hiométrico para o reconhecimento de firmas

no serviço notarial.

Às fs. 12/13, informação da Assessora de Orientação e

Correição, Simone Bernardes Nascimento Ribeiro, no sentido de que "(...)este

sistema já está sendo usado pelos cartorários de vários estados brasileiros, e se

trata de um método que identifica indivíduos pela sua impressão digital, através de

um leitor hiométrico que garante eficiência e segurançaf...)".

Instado a se manifestar, o 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton Müller

Salomão, após ressaltar que, consoante o artigo 41 da Lei n° 8.935/94, incumbe aos

notários e aos oficiais de registro praticar, independentemente de autorização, todos

os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços,

podendo, ainda, adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico e

outros meios de reprodução, opinou fosse encaminhado "Ofício Circular a todos os

responsáveis por serventias extrajudiciais do Estado de Goiás, constando como

sugestão a adoção de sistema semelhante para o reconhecimento de firmas" (fs.

15/16).

Nessa ordem, considerando que a iniciativa não afronta

disposição legal, acolho o parecer retro, subscrito pelo\1° Juiz Auxiliar, Dr. Wilton
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Müller Salomão, e determino seja expedido Ofício Circular aos Juizes de Direito

Diretores de Foro do Estado de Goiás, para que cientifiquem os responsáveis pelas

serventias extrajudiciais das respectivas Comarcas para que, à título de sugestão,

avaliem a possibilidade de adoção da nova tecnologia. Com o expediente,

encaminhem cópia da inicial, da peça opinativa (fs. 15/16) e deste despacho.

Após, à míngua de outras providências a serem

implementadas no âmbito desta Corregedoria-Geral da Justiça, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, Oode setembro de 201&

\ L /q
Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral da Justiça

LL
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PROCESSO N°: 4502574/2013
NOME: Cartório Antônio do Prado

ASSUNTO: Sugestão

CORREGEDORIA

FL.

PARECER N° 322/2013

Cuida-se de Sugestão encaminhada pelo Oficial e Tabelião

do Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas da 2a

Círcunscrição, com atribuições do Tabelionato de Notas, da Comarca de

Goiânia, na qual sugere a aplicação de biometria ao sistema de

reconhecimento de firmas pelo serviço notarial.

A respeito deste sistema, esclarece a Assessora de

Orientação e Correição Simone Bernardes Nascimento Ribeiro (fls. 12/13):

"este sistema já está sendo usado pelos cartorários de

vários estados brasileiros, e se trata de um método que

identifica os indivíduos pela sua impressão digital, através

de um leitor hiométrico que garante eficiência e segurança.

Em um primeiro momento é feito o armazenamento dos

dados para uma comparação posterior. Quando se busca o

serviço de reconhecimento de firmas, é feita a leitura das

impressões digitais do polegar do cliente e os dados são

buscados a base de dados do sistema. Desta forma, se

obtém uma busca rápida, segura e eficaz."

A lei n.° 8.935/94 (Lei dos cartórios), que regulamenta o

art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de

registro, prevê em seu artigo^41:

acis notários e aos oficiais de registro
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praticar, independentemente de autorização, todos os atos

previstos em lei necessários à organização e execução dos

serviços, podendo, ainda, adotar sistemas de computação,

microfilmagem, disco ótico e outros meios de reprodução.

Extrai-se disso, que a iniciativa do cartorário subscritor da

peça inaugural não afronta o dispositivo legal. Pelo contrário, trata-se de

louvável providência na busca pela melhoria na prestação dos serviços

extrajudiciais.

O implemento de tecnologia na atividade cartorária

contribui para a melhoria dos serviços prestados à sociedade. Insta ressaltar

que o aperfeiçoamento das atividades extrajudiciais faz parte da missão desta

Corregedoria-Geral da Justiça.

Desta forma, OPINO pelo encaminhamento de Ofício

Circular a todos os responsáveis por serventias extrajudiciais do Estado de

Goiás, constando como sugestão a adoção de sistema semelhante para o

reconhecimento de firmas.

Caso seja este parece acolhido, após realizada mencionada

comunicação, opino pelo arquivamento do presente procedimento.

Goiânia, 19 de agosto de 2013.

BP 2
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CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO

CARTÓRIO INTELIGENTE EDIGITAL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Goiânia-GO, 10 de maio de 2013.

Exma. Dra.

Desemb. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral da Justiça

Corregedoria Geral da Justiça - li9 Andar
N ESTA

P4

Através dos meios tecnológicos adotados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e Departamento Estadual de Trânsito
de Goiás (DETRAN-GO), no tocante ao recadastramento biométrico de

título eleitoral e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), respectivamente,

onde as assinaturas e digitais do usuário são colhidas biometricamente,

por intermédio da mesa digitalizadora, observamos que tal avanço e
funcionalidade pode se estender aos cartões de assinaturas (cartão de

autógrafo) usados para o serviço de reconhecimento de firma prestado
pelas serventias extrajudiciais notariais.

O novo sistema é voltado de segurança e agiliza o
processo de atendimento ao cliente, uma vez que, adotando essa

tecnologia, o serviço (cartão de assinatura) fica totalmente informatizado,
tornando DESNECESSÁRIO O ARQUIVO FÍSICO DOS CARTÕES, em virtude

da assinatura ser, com total segurança, visualizada e conferida em tela.

Atualmente, o processo do cartão de assinatura e
reconhecimento de firma é feito da seguinte maneira:
1. Cadastra o cliente

2. Digitaliza seus documentos de identificação
3. Imprime cartão de autógrafo

4. Colhe a assinatura do cliente no cartão (3x)
5. Digitaliza o cartão.,-

6. Arquiva o cartão ("arquivo morto")
7. Reconhece-se a firma com base na imagem (em tela) do cartão

assinado pelo cliente

ca
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CTJ
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CARTÓRIO INTELIGENTE EDIGITAL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Com a nova rotina por meio biométrico seria da
seguinte maneira:

1. Cadastra o cliente

2. Digitaliza seus documentos de identificação

3. Colhe a assinatura e digital do cliente, via mesa digitalizadora (3x)
4. Reconhece-se a firma com base na imagem em tela

Todavia, informamos que esta serventia possui todos os
livros digitalizados, desde 1877, sendo infrequente a visita ao arquivo
físico (arquivo morto) para consulta de documentos, uma vez que
podemos visualizá-los em tela.

Na oportunidade,

elevada estima e consideração, coloca

ANTÔNIO DO PRADO

Oficial e Tabelião

sos protestos de

ro dispor.
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