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Ofício Circular „JA? /2014 SGCGJ

,MGoiânia, ^«0 de agosto de 2014.

Aos titulares e respondentes pelos Serviços Extrajudiciais

Senhores Notários/Registradores/Respondentes:

A Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria, no seu

artigo 904, incisos VI e XI, estabelece que o sistema de selo eletrônico deve garantir
correspondência entre o ato lavrado e as informações eletrônicas constantes no

sistema, cabendo às serventias o cadastro de pessoas que constem no documento ou
das que solicitem o ato praticado. Sendo assim, devem observar, por ocasião da
geração do selo eletrônico, as seguintes prescrições:

- para a autenticação de documento: cadastrar o nome que consta no

documento autenticado; se não for cópia de documento, cadastrar o

nome do apresentante;

- para o reconhecimento de firma: cadastrar o nome da pessoa cuja firma
está sendo reconhecida;

- para escritura pública: cadastrar o nome do outorgante comprador;
- para procuração: cadastrar o nome do outorgante;

- para registro de documentos translativos: cadastrar o nome do novo

proprietário do imóvel;

- para certidão: qualquer pessoa pode requerer certidão sem informar ao

oficial o motivo ou interesse do pedido. Sendo assim, o cadastro deve
recair sobre o nome do interessado na certidão.

Eventuais dúvidas podem ser dirimidas pela Assessoria
Correicional pelos telefones (62) 3216-2622/2647/2648/2692 ou através do endereço
eletrônico assessoriacorreicional@tjgo.jus.br.

Atenciosamente,

/

Desembargadora NELMABRA
Corregedora-Geral

IRAPERILO
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Processo n°

Nome

Assunto

4798473/2014-Goiânia

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia

Faz Consulta

DESPACHO/OFÍCIO N° «3 /2014

Cuida-se do Ofício n° 049/2014/GAB/DRF/GOI (f. 4), por meio

do qual o Delegado da Receita Federal do Brasil de Goiânia, Dr. Luiz Antônio de Paula,

solicita a esta Corregedoria orientação quanto ao procedimento de verificação de validade

dos documentos selados com o selo eletrônico. Aduz que, em consulta no Portal do

Extrajudicial, os atendentes daquele órgão, por diversas vezes, têm encontrado situações

de não coincidir o nome da parte com o documento apresentado.

Com efeito, nas linhas do Parecer n° 215/2014 (fs. 51/53),

subscrito pelo 3o Juiz Auxiliar, Dr. Sival Guerra Pires, visando a evitar erro na alimentação

do sistema de selo eletrônico pelas serventias extrajudiciais, nos termos do artigo 904 da

Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, determino

a expedição de ofício circular aos magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás, para

cientificação dos titulares e respondentes pelos serviços extrajudiciais, orientando estes a

observarem as prescrições elencadas no expediente coletivo. Este deverá editado

conforme minuta apresentada à f. 50 pela Secretaria-Geral desta Corregedoria, anexando-

se cópias deste ato e do parecer de fs. 51/53.

Em resposta à consulta formulada, dê-se ciência acerca deste

despacho, integrando-o com cópia da peça opinativa, ao Delegado solicitante, ou a quem o

substitua. Reprodução deste documento serve como ofício.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquive-se.

À secretaria executiva.

Goiânia, 30 de julho/de 2(

Desembargadora NE
Corregedo

MLSS

O FERREIRA PERILO
Justiça
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PROCESSO: 4798473

NOME: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia

ASSUNTO: Faz Consulta

COMARCA: Goiânia

PARECER n°: 215/2014 - 3o JA

Ilustre Desa. Corregedora,

CORREGEDORIA

íO

O Delegado da Receita Federal do Brasil em Goiânia, Dr. Luiz

Antônio de Paula, solicita informações sobre as divergências apontadas ao

consultar a autenticidade do selo eletrônico, uma vez que "nossos atendentes
consultam o Portal Extrajudicial e, por diversas vezes têm encontrado situações de não

coincidir o nome da parte com o documento apresentado" (fl. 04).

Para melhor elucidação o consulente cita dois casos: um com

referência à autenticação de fotocópia e outro a reconhecimento de firma por
semelhança (fls. 05/08).

Informação conjunta n° 43/2014 (fls. 09/10) da Divisão de

Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJ com a Assessoria de

Orientação e Correição.

Às fls. 15/16, a Assessora Correicional Simone Bernardes

Nascimento Ribeiro prestou informes e juntou documentos (fls. 17/46).

Na seqüência, foi exarado o Despacho n° 137/2014-SGCGJ

(fls. 48/49), da lavra do Secretário-Geral desta Corregedoria, ratjficafido40dos
os termos da informação acima referida.
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É o relatório.

O presente procedimento foi instaurado em decorrência da

solicitação do Delegado da Receita Federal no sentido de ser orientado

quanto ao procedimento de verificação de validade de documentos,

eletronicamente, selados.

O Provimento n° 07/2012, editado por esta Corregedoria,

acrescentou os artigos 904 a 912, na Consolidação dos Atos Normativos, os

quais dispõem sobre a implantação do Selo Eletrônico nos documentos

expedidos pelas serventias extrajudiciais do Estado de Goiás.

Da leitura do artigo 904, da CAN, tem-se que, dentre suas

finalidades, está inserta a de garantir a correspondência entre o ato lavrado e

as informações eletrônicas constantes do sistema de selo, transmitidas para a

base de dados deste órgão.

Evidente que, quando se fala de autenticidade, trata-se da

relação da pessoa a quem se refere o registro e o fato documentado - não do

solicitante do documento.

Sendo assim, visando a evitar erro na alimentação do sistema

em comento pelas serventias extrajudiciais, inviabilizando, de conseqüência,

a confiabilidade do Portal do Extrajudicial desta Corregedoria, mostra-se

necessária a orientação dos responsáveis pelas serventias extrajudiciais, no

sentido de que assim proceda quanto aos atos abaixo referidos, conforme

sugestão contida na minuta de fl. 50:

"- autenticação de documento: cadastrar o nome que consta no

documento autenticado; se não for cópia de documento, cadastrar o nome do

apresentante;

- reconhecimento de firma: cadastrar o nome da^j^soajcuja

firma está sendo reconhecida;
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- escritura pública: cadastrar o nome do outorgante comprador;

- procuração: cadastrar o nome do outorgante;

- registro de documentos translativos: cadastrar o nome do

novo proprietário do imóvel;

- certidão: qualquer pessoa pode requerer certidão sem

informar ao oficial o motivo ou interesse do pedido. Assim, o cadastro deve

recair sobre o nome do interessado na certidão"

Ao teor do exposto, SUGIRO seja expedido ofício circular a

todos os Juizes Diretores de Foro e aos responsáveis pelas Serventias

Extrajudiciais deste do Estado de Goiás, a fim de que sejam orientados ao

observar as normativas acima transcritas, visando garantir a correspondência

entre o ato efetivamente lavrado e as informações eletrônicas constantes do

sistema do extrajudicial.

Após, arquivem-se os autos, realizadas as cientificações de

estilo.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne Des.a
Corregedora-Geral da Justiça.

KFL

Goiânia, 08 de maio de 2014.

TaT*m

3o/Juiz Auxiliar -CGJ
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